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1 APRESENTAÇÃO 

O presente estudo tem por fim prover a revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do 

município de Casa Branca - SP, conforme Nota de Empenho nº 02481/2021, firmado entre a 

empresa AMPLAR Engenharia e Gestão Ambiental LTDA – EPP e o Município de Casa 

Branca - SP. 

O estudo foi fundamentado a partir da análise do Plano Municipal de Saneamento 

Básico de 2015, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 2014, Plano 

Municipal de Macrodrenagem e também pelos dados coletados na Prefeitura, dados constantes 

do SNIS, complementados também por visitas técnicas realizadas no período de setembro a 

novembro de 2021, estudos e pela consulta a outros relatórios e documentos relacionados ao 

plano. 

2 INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 11.445/07 estabelece as diretrizes para o saneamento básico em todo o país 

(artigo 1º) e abarca os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Ou seja, 

água, esgoto, resíduos e drenagem. 

De maneira pioneira, drenagem e resíduos passam a merecer idêntica preocupação da 

que já havia com a água e o esgoto. Mas a grande inovação da lei é que, para atingir os objetivos 

de universalização de acesso aos serviços de saneamento, que é uma das metas precípuas da 

nova legislação (art. 2º, I), tais serviços devem merecer um acurado planejamento e, depois, 

uma severa regulação e fiscalização e tem como principais diretrizes os seguintes princípios: 

(i)universalização do acesso (inciso I);  

(ii) integralidade do serviço (inciso II);  

(iii)adequação à saúde pública, ao meio ambiente, à segurança da vida e do patrimônio 

público e privado (incisos III e IV);  

(iv) adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades local e 

regional (inciso V);  

(v) articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional voltadas para a 

#melhoria da qualidade de vida (inciso VI);  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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(vi) eficiência e sustentabilidade econômica (inciso VII);  

(vii) utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários (inciso VIII);  

(viii) transparência das ações (inciso IX); 

(ix) controle social (inciso X);  

(x) segurança, qualidade e regularidade; e  

(xi) integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. 

Em 2020, foi publicado o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei 

n°14.026, de 15 de janeiro de 2020, tem como objetivo principal estruturar um ambiente de 

segurança jurídica, competitividade e sustentabilidade a fim de atrair novos investimentos para 

universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. A meta do Governo Federal é 

alcançar a universalização do acesso aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário até 2033, garantindo que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 

90% ao tratamento e à coleta de esgoto. Dentre as principais alterações propostas pelo Novo 

Marco Legal do Saneamento Básico, estão: 

 

● Atribui responsabilidade pelo saneamento básico aos municípios, bem como permite e 

incentiva a criação de consórcios públicos e convênios de cooperação entre municípios 

vizinhos para prestação de serviços; 

● Determina a abertura de licitação para contratação de serviços de saneamento, com 

participação de empresas públicas e privadas, e retira o direito de preferência de 

companhias estaduais; 

● Atribui à Agência Nacional de Águas (ANA) competência para atuar em todos os setores 

do saneamento básico, incluindo regulação tarifária, padronização dos contratos de 

prestação de serviços públicos e redução progressiva e controle de perda de água; 

● Determina o fim dos lixões até 31 de dezembro de 2020. Vale ressaltar que esta data não 

valerá para municípios com plano intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal 

de gestão integrada dos resíduos, para estes, os prazos variam de agosto/2021 a 

agosto/2024; 

● Estabelece mecanismos de subsídios para as populações de baixa renda, a fim de 

possibilitar a universalização dos serviços. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos emergiu, em 2010, (Lei n.º 12.305/2010) 

constituída por princípios e instrumentos de gestão ambiental que visaram proporcionar ao 

Brasil avanços significativos no que tange ao enfrentamento dos principais problemas 

socioambientais e econômicos decorrentes do manejo, ambientalmente incorreto, dos resíduos 

sólidos. 

A PNRS traz como inovação  a responsabilidade compartilhada, a qual corresponde ao 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores, comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010). Desta forma, o Estado deve 

planejar, o setor produtivo deve reduzir os impactos ambientais na produção, e ainda recolher 

seus produtos após o uso, e os consumidores devem buscar diminuir o consumo e separar o lixo 

para a coleta seletiva (PEREIRA, 2011). 

Outra inovação da Lei 12.305/2010 consiste nos planos de gestão que todas as unidades 

da federação, e ainda o setor produtivo, estão obrigados a realizar no sentido de promover o 

manejo dos resíduos sólidos. Compete a União a elaboração do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos. Já os estados membros devem elaborar seus planos estaduais devendo priorizar a 

constituição de microrregiões para trabalharem de forma integrada na gestão de seus resíduos. 

Contudo, é para os municípios que a lei traz o maior número de deveres, pois são detentores de 

competência constitucional para realização de serviços locais, dentre eles o de limpeza urbana 

(PEREIRA, 2011). 

Desta forma todos os Estados, municípios, e indústrias devem criar planos para a gestão 

dos resíduos sólidos, consubstanciados na implementação da coleta seletiva, construção de 

aterros sanitários, realização da logística reversa, promoção da Educação Ambiental. Em outras 

palavras, deve-se elaborar um conjunto de ações interligadas que propiciem, de forma 

adequada, o processo de coleta, transporte e destinação final dos resíduos gerados por cada ente. 

Em 12 de janeiro de 2022, foi publicado o Decreto nº 10.936, que regulamenta a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), outrora instituída pela Lei nº 12.305, de 2010, que se 

articula com a Política Nacional do Meio Ambiente e com as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico.  

O Decreto nº 10.936, de 2022, regulamentador da PNRS, traz alterações que 

sistematizam o ambiente regulatório dos resíduos e que impactarão na dinâmica da gestão e do 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil, com destaque para a sustentabilidade econômico-

financeira dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, reforça o dispositivo 

do novo Marco do Saneamento que para os planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos (PMGIRS) e os planos intermunicipais de resíduos sólidos, deverão demonstrar o 

atendimento das exigências da Lei Federal nº 11.445/2007 sobre saneamento básico quanto à 

sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos e aos mecanismos de cobrança pela prestação dos referidos serviços. 

Os investimentos em saneamento básico contribuirão para a revitalização de bacias 

hidrográficas, a conservação do meio ambiente e a redução de perdas de água, além de 

proporcionar mais qualidade de vida e saúde à população, aquecer a economia e gerar 

empregos. 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a expectativa é que a 

universalização dos serviços de água e esgoto reduza em até R$ 1,45 bilhões os custos anuais 

com saúde. Ainda, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada R$ 1,00 investido 

em saneamento, deverá ser gerada economia de R$ 4,00 devido à prevenção de doenças 

causadas pela escassez do serviço. No âmbito econômico, cada R$ 1,00 destinado para o setor, 

implicará na geração de R$ 2,50 nas cadeias associadas e para cada R$ 1 bilhão investido, 

estima-se a geração de 60 mil empregos. 

Atualmente, não há um documento legal que explicite as etapas de revisão de um PMSB 

e de um PMGIRS, porém, de acordo com o Termo de Referência para revisão de Planos 

Municipais de Saneamento Básico elaborado pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA em 

2019, na definição do modelo de avaliação e revisão do PMSB, deve-se observar procedimentos 

que combinem avaliação quantitativa (via indicadores) e qualitativa (via processos 

participativos, entrevistas, grupos focais, visitas de campo, etc.) com destaque para: 

● Fazer entrevistas com gestores e técnicos diretamente responsáveis pela implementação do 

PMSB e PMGIRS e outros agentes públicos que atuam na interface com o saneamento; 

● Realizar visitas de campo para constatar in loco os problemas denunciados por moradores, 

pela mídia local, ou pelo sistema de ouvidoria, que em geral os prestadores de serviços 

disponibilizam para os usuários; 

● Consultar os diversos bancos de dados e sistemas de informações disponíveis, bem como 

as informações que foram produzidas, levantadas e organizadas durante a elaboração do 

PMSB e do PMGIRS, e o banco de dados da entidade de regulação (se existir), além de 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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outros como o SNIS, DATASUS e outros nacionais que permitem comparação entre 

municípios com características semelhantes; 

● Usar indicadores que tenham sido produzidos durante o PMSB e o PMGIRS, decorrente 

da compilação e armazenamento dos dados e informações levantadas e/ou usar os 

indicadores calculados pelo próprio SNIS, a partir das informações primárias coletadas 

juntos aos prestadores de serviços. 

3 OBJETIVOS 

A revisão do PMSB tem por objetivos: 

● corrigir distorções, aprimorar as propostas e adequar metas e ações do Plano à realidade 

constatada na Sistemática de Acompanhamento e Avaliação; 

● identificar se alguma meta não foi/não será alcançada e, caso isto ocorra, avaliar os 

motivos, indicar os responsáveis e considerar propostas alternativas e seus impactos em 

termos de prazo e custo; 

● identificar se alguma das previsões de investimento não foi/não será cumprida e, caso 

isto ocorra, avaliar os motivos, indicar os responsáveis e considerar propostas 

alternativas e seus impactos em termos de prazo e custo. 

 

4 LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 

Âmbito Federal: 

Os diplomas pertinentes a saneamento e recursos hídricos no Brasil são bastante 

numerosos. A seguir são destacados os principais: 

• Constituição Federal, de 1988. Constituição Federal do Brasil. 

• Lei n° 6.938/1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

• Lei n° 8.078/1990. Código de Defesa do Consumidor - Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. 

• Lei n° 8.080/1990. Lei do SUS. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 

dá outras providências. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Resolução CONAMA n° 006/1991. "Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos 

provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos" - Data da legislação: 

19/09/1991 - Publicação DOU, de 30/10/1991, pág. 24063. 

• Lei n° 8.666/1993. Regulamenta o art. 37, inciso I, da Constituição Federal, institui 

normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA n° 005/1993. "Estabelece definições, classificação e 

procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos oriundos de serviços 

de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários" - Data da legislação: 

05/08/1993 - Publicação DOU nº 166, de 31/08/1993, págs. 12996-12998. 

• Lei n° 9.074/1995. Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos e dá outras providências 

• Lei n° 9.984/2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, 

entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de 

coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 

providências. 

• Lei n° 8.987/1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

• Lei n° 9.433/1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 

da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que 

modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

• Resolução CNRH n° 17/2001. Estabelece diretrizes para elaboração dos Planos de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas. 

• Resolução CNRH n° 13/2000. Estabelece diretrizes para a implementação do Sistema 

Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

• Resolução CNRH n° 12/2000. Estabelece procedimentos para o enquadramento de 

corpos de água em classes segundo os usos preponderantes. 

• Lei n° 10.257/2001. Estatuto das Cidades - Regulamenta os arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

Providências. 

•  Resolução CNRH n° 15/2001. Estabelece diretrizes gerais para a gestão de águas 

Subterrâneas. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Resolução CNRH n° 16/2001. Estabelece critérios gerais para a outorga de direito de 

uso de recursos hídricos. 

• Resolução CNRH n° 29/2002. Define diretrizes para a outorga de uso dos recursos 

hídricos para o aproveitamento dos recursos minerais. 

• Resolução CNRH n° 30/2002. Define metodologia para codificação de bacias 

hidrográficas, no âmbito nacional. 

• Resolução ANA n° 194/2002. Procedimentos e critérios para a emissão, pela Agência 

Nacional de Águas - ANA, do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra 

Hídrica – CERTOH de que trata o Decreto nº 4.024, de 21 de novembro de 2001. 

• Resolução CONAMA n° 313/2002. "Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos 

Sólidos Industriais" - Data da legislação: 29/10/2002 - Publicação DOU nº 226, de 

22/11/2002, págs. 85-91. 

• Resolução CNRH n° 32/2003. Institui a Divisão Hidrográfica Nacional. 

• Lei nº 11.079/2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 

público-privada no âmbito da administração pública. 

• Resolução ANA n° 707/2004. (BPS nº 12 de 3.1.2005). Dispõe sobre procedimentos de 

natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, e 

dá outras providências. 

•   Decreto n° 5.440/2005. Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de 

qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos 

para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo 

humano. 

• Lei n° 11.107/2005. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos 

e dá outras providências. 

• Resolução CNRH n° 48/2005. Estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos.  

• Resolução CNRH n° 54/2005. Estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para 

a prática de reuso direto não potável de água. 

• Resolução CONAMA nº 357/2005. "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, e dá outras providências." - Data da legislação: 

17/03/2005 - Publicação DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Resolução CNRH n° 65/2006. Estabelece diretrizes de articulação dos procedimentos 

para obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos com os procedimentos de 

licenciamento ambiental. 

• Resolução CNRH n° 58/2006. Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

• Resolução CONAMA n° 369/2006. "Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou 

supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente-APP" - Data da legislação: 

28/03/2006 - Publicação DOU nº 061, de 29/03/2006, pág. 150-151. 

• Resolução CONAMA n° 371/2006. "Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para 

o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 

compensação ambiental, conforme a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza-SNUC e dá outras 

providências." - Data da legislação: 05/04/2006 - Publicação DOU nº 067, de 06/04/2006, 

pág. 045.  

• Resolução CONAMA n° 377/2006. "Dispõe sobre licenciamento ambiental 

simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário" - Data da legislação: 09/10/2006 – 

Publicação DOU nº 195, de 10/10/2006, pág. 56.  

•  Resolução CONAMA n° 380/2006. "Retifica a Resolução CONAMA nº 375/2006 – 

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em 

estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras 

providências" - Data da legislação: 31/10/2006 - Publicação DOU nº 213, de 07/11/2006, 

pág. 59.  

•  Lei n° 11.445/2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as 

Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de 

junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio 

de 1978; e dá outras providências. 

• Resolução CNRH n° 70/2007. Estabelece os procedimentos, prazos e formas para 

promover a articulação entre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Comitês de 

Bacia Hidrográfica, visando definir as prioridades de aplicação dos recursos provenientes 

da cobrança pelo uso da água, referidos no inc. II do § 1º do art. 17 da Lei nº 9.648, de 

1998, com a redação dada pelo art. 28 da Lei nº 9.984, de 2000. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Resolução CNRH n° 76/2007. Estabelece diretrizes gerais para a integração entre a 

gestão de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de 

mesa ou destinadas a fins balneários. 

• Resolução CONAMA n° 396/2008. "Dispõe sobre a classificação e diretrizes 

ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências." - Data 

da legislação: 03/04/2008 - Publicação DOU nº 66, de 07/04/2008, ps. 66-68. 

• Resolução CONAMA n° 397/2008. "Altera o inciso II do § 4º e a Tabela X do § 5º, 

ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA nº 

357, 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." - Data da legislação: 03/04/2008 - Publicação DOU nº 66, de 07/04/2008, 

págs. 68-69. 

• Resolução CONAMA n° 404/2008. "Estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 

urbanos." - Data da legislação: 11/11/2008 - Publicação DOU nº 220, de 12/11/2008, pág. 

93. 

• Lei nº 12.305/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre 

seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis Projeto de Lei nº 1.991/2007. 

• Portaria n° 2914/11 MS. Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade, e dá outras providências. 

• Lei n°14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico e 

altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas 

e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o 

serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome 

e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de 

que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para 

aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para 

estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro 

de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de 

financiar serviços técnicos especializados. 

 

Âmbito Estadual:  

Os diplomas pertinentes a saneamento e recursos hídricos no Estado de São Paulo também 

são bastante numerosos. A seguir são destacados os principais: 

• Decreto Lei nº 211/1970. Código de Saúde do Estado de São Paulo. 

• Decreto-lei n° 52.490/1970. Dispõe sobre a proteção dos recursos hídricos no Estado 

de São Paulo contra agentes poluidores. 

• Decreto nº 52.497/1970. Proíbe o lançamento dos resíduos sólidos a céu aberto, bem 

como a sua queima nas mesmas condições. 

• Lei nº 898/1975. Disciplina o uso do solo para a Proteção dos Mananciais, cursos e 

reservatórios de água. 

• Decreto nº 8.468/1976. Regulamenta a Lei nº 997, de 31 de maio de 1976 – Dispõe 

sobre o controle da poluição do meio ambiente (com redação dada pela Lei nº 8.943, de 

29.09.94). 

• Lei n° 997/ 1976. Dispõe sobre a instituição do sistema de prevenção e controle da 

poluição do meio ambiente na forma prevista nessa lei e pela Lei n° 118/73 e pelo Decreto 

n° 5.993/75.  

• Lei nº 997/1976. Dispõe sobre a prevenção e o controle do meio ambiente, estabelece 

padrões técnicos de qualidade e emissão, instituí instrumentos de proibição e exigências 

gerais para licenças e registros dos estabelecimentos geradores de material poluente, 

procedimentos administrativos e amplia competências da CETESB.  

• Decreto nº 10.755/1977. Dispõe sobre o enquadramento dos corpos de água receptores 

na classificação prevista no Decreto nº 8.468/76. 

• Lei nº 1.563/1978. Proíbe a instalação nas estâncias hidrominerais, climáticas e 

balneárias de indústrias que provoquem poluição ambiental. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Decreto Estadual nº 27.576/1987. Criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos. 

• Decreto nº 28.489/1988. Considera como modelo básico a Bacia do Rio Piracicaba. 

•  Lei nº 6.134/1988. Dispõe sobre a preservação dos depósitos naturais e águas 

subterrâneas no Estado de São Paulo. 

• Constituição do Estado de São Paulo 1989. – Capítulo IV. Do Meio Ambiente, dos 

Recursos Naturais e do Saneamento. 

• Deliberação CONSEMA nº 20/1990. – Aprova a norma “Critérios de Exigência de 

EIA/RIMA para sistemas de disposição de Resíduos Sólidos Domiciliares, Industriais e 

de Serviços de Saúde”. 

• Decreto nº 32.955/1991. (Com retificação feita no DOE, de 09/02/1991). Regulamenta 

a Lei n° 6.134/88, de águas subterrâneas. 

• Lei nº 7.663/1991. (Alterada pelas Leis nº 9.034/94, 10.843/01, 12.183/05). Estabelece 

normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como ao Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

• Lei nº 7.750/1992. Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento. 

• Decreto nº 36.787/1993. (Redação alterada pelos Decretos nº 38.455/94; 39.742/94 e 

43.265/98). Adapta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

• Decreto nº 38.455/1994. Nova redação do artigo 2º do Decreto n° 36.787/93, que adapta 

o CRH. 

• Decreto nº 39.742/1994. (Alterada pelo Decreto nº 43.265/98). Adapta o CRH do 

Decreto nº 36.787/93.  

• Resolução SMA nº 42/1994. – Aprova os procedimentos para análise do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA), no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e institui o 

Relatório Ambiental - RAP conforme roteiro de orientação estabelecido pela SMA. 

• Decreto nº 40.815/1996. Inclui dispositivos no Decreto nº 8.468/76, que aprova o 

Regulamento da Lei nº 997/76, a prevenção e controle da poluição. 

• Decreto nº 41.258/1996. Regulamenta os artigos 9º a 13° da Lei nº 7.663, de 30.12.1991 

- Outorga. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Resolução SMA nº 25/1996. – Estabelece programa de apoio aos municípios que 

pretendam usar áreas mineradas abandonadas ou não para a disposição de resíduos sólidos 

- classe III. 

• Portaria DAEE no 717/1996. Norma sobre outorgas. 

• Lei nº 9.477/1997. Dispõe sobre alterações da Lei n° 997/76, Artigo 5°, com relação ao 

licenciamento de fontes de poluição, exigindo as licenças ambientais prévia, de instalação 

e de operação. 

• Lei nº 9.509/1997. Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação.  

• Lei nº 9.866/1997. Disciplina e institui normas para a proteção e recuperação das Bacias 

Hidrográficas dos mananciais de interesse regional do Estado. 

• Resolução SMA nº 50/1997. – Dispõe sobre a necessidade de elaboração do RAP – 

Relatório Ambiental Preliminar. 

• Decreto nº 43.204/1998. Regulamenta o FEHIDRO e Altera Dispositivos do Decreto 

Estadual nº 37.300. 

• Decreto nº 43.265/1998. Nova redação de dispositivos do Decreto n° 36.787/93, sobre 

o CRH. 

• Decreto nº 43.594/1998. Inclui dispositivos no Decreto n° 8.468/76, que aprova o 

Regulamento da Lei nº 997/76, a prevenção e o controle da poluição. 

• Projeto de Lei nº. 20/1998. Dispõe Sobre a Cobrança pela Utilização dos Recursos 

Hídricos do Domínio do Estado e dá Outras Providências. 

• Lei nº 6.134/1998. Dispõe sobre a Preservação dos Depósitos Naturais de Águas 

Subterrâneas. 

• Resolução SMA nº 9/1998. - Dispõe sobre o Anteprojeto de Lei que institui a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos para amplo debate junto aos municípios, as entidades 

públicas e privadas, as organizações não governamentais e as sociedades civis. Este 

anteprojeto está em discussão nos Conselhos Estaduais – COHIDRO, CONSEMA, 

CONESAN. 

• Resolução SMA nº 13/1998. – Dispõe sobre a obrigatoriedade da atualização anual do 

Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. 

• Deliberação nº 22/1998. Aprova Proposta de Alteração do Decreto Estadual nº 8468 

que dispõe sobre a Regulamentação da Lei Estadual nº 997. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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• Lei nº 10.843/2001. Altera a Lei nº 7.663/91, da política de recursos hídricos, definindo 

as entidades públicas e privadas que poderão receber recursos do FEHIDRO – Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos. 

•  Decreto nº 47.400/2002. Regulamenta dispositivos da Lei Estadual n° 9.509, de 20 de 

março de 1997, referentes ao licenciamento ambiental, estabelece prazos de validade para 

cada modalidade de licenciamento ambiental e condições para sua renovação, estabelece 

prazo de análise dos requerimentos e licenciamento ambiental, institui procedimento 

obrigatório de notificação de suspensão ou encerramento de atividade, e o recolhimento 

de valor referente ao preço de análise. 

•  Resolução SMA nº 34/2003. - Regulamenta no Estado de São Paulo os procedimentos 

a serem adotados no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos 

potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico. 

• Lei nº 12.183/2005. Cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do 

Estado de São Paulo. 

• Decreto nº 50.667/2006. Regulamenta dispositivos da Lei da cobrança.  

• Lei nº 12.300/2006. Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios 

e diretrizes. 

Âmbito Municipal:  

 

As principais Leis e Decretos municipais associadas às questões de saneamento e meio 

ambiente promulgadas para o município de Casa Branca.  

 

• Lei n° 2211/1996. Autoriza a Prefeitura Municipal com o Estado de São Paulo, através 

da secretaria de recursos hídricos, saneamento básico do estado de São Paulo – Sabesp – 

objetivando a execução, pelo município de obras e serviços destinados à melhoria dos 

seus sistemas de água e esgotos, conforme consta do artigo 1°, concede isenção de ISS à 

Sabesp e dá outras providências.  

• Lei n° 2639/2004. Dá nova redação do 1° artigo da Lei n° 2211.  

• Lei n° 2662/2004. Autoriza a Prefeitura Municipal a celebrar convênio com o Estado 

de São Paulo junto à SABESP.  
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• Lei n° 2905/2008. Dispões sobre o sistema tarifário de cobrança do saneamento básico 

e instituição da Tarifa Social de Água no âmbito do município de Casa Branca e dá outras 

providências.  

• Lei N° 2969/2009. Estabelece à empresa concessionária de coleta de lixo, dar 

publicidade aos usuários dos horários da coleta e transporte dos resíduos sólidos no 

município de Casa Branca. 

• Lei N° 2979/2009. Institui o Programa Municipal de Recuperação dos recursos hídricos 

do município e dá outras providências. 

• Lei n° 3.016/2009. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à 

execução dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistema de 

drenagem urbano, sistema de limpeza urbana e manejos de resíduos sólidos do município 

de Casa Branca.  

• Lei n° 3196/2013. Dispões sobre as sanções administrativas derivadas de condutas e 

atividades consideradas lesivas à saúde pública e ao meio ambiente; institui e a adere em 

âmbito municipal, em convênio com o Estado de  

São Paulo, ao programa de universalização do acesso ao saneamento básico destinado à 

localidades de pequeno porte predominantemente ocupado por populações de baixa 

renda. 

• Lei n° 3.308/2016. Dispõe sobre a política municipal de resíduos sólidos do município 

de Casa Branca 

• Lei n° 3323/2016. Dispões sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o 

Conselho Municipal de Saneamento Básico, cria o  

Conselho Municipal de Saneamento básico e o Fundo Municipal de Saneamento e dá 

outras procidências.    

• Lei N° 3688/2020. Regulamenta a emissão de ruído e uso de buzina por composições 

ferroviárias que trafegam pelo perímetro urbano no município de Casa Branca. 

5 METODOLOGIA 

O Termo de Referência do PMSB Funasa 2019 traz um conjunto de quadros visando 

à planilhização do PMSB para facilitar a tarefa de revisão, tornando o processo mais inteligível 

e os resultados mais transparentes. A planilhização do PMSB é estratégica para organizar a 
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Sistemática de Acompanhamento e Avaliação, e com isto produzir uma revisão que contribua 

para aprimorar o Plano como um instrumento de transformação da realidade local. 

Aqui, no momento de acompanhamento, avaliação e revisão do PMSB, este nível de 

detalhamento é mais desagregado, pois chega na escala da ação, sem perder a sua vinculação 

com o projeto e até mesmo ao programa ao qual se integra. Esta forma de organização é 

importante para que cada ação possa ser avaliada segundo o que foi programado e o que foi 

efetivamente executado, com espaço para a identificação das dificuldades enfrentadas. 

Dessa forma, para cada ação do PMSB, a planilhização deverá ser capaz de demonstrar 

o “status” do seu andamento, em termos do que foi programado quanto ao atingimento do 

objetivo e das metas às quais a ação se associa. Feita esta verificação, a planilhização deverá 

ainda proporcionar a identificação de quais problemas ou quais dificuldades ocorreram ou estão 

ocorrendo no andamento desta ação, bem como justificar os motivos com a indicação dos 

responsáveis e das medidas para evitar a recorrência de problemas da mesma natureza. 

Contudo, a visão de conjunto do PMSB e do seu impacto estratégico para mudar a 

realidade local será resgatada nesse momento de avaliação e de revisão. Neste sentido, a 

metodologia definida no Termo de Referência traz também alguns quadros que organizam o 

PMSB sob a ótica dos objetivos estabelecidos e das suas respectivas metas, distribuídas no 

horizonte do Plano. 

 

6 AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO  

Seguindo recomendações do TR FUNASA 2019, para revisão e aprovação do PMSB 

e do PMGIRS o diagnóstico do PMSB existente consistiu em avaliar os tópicos definidos como 

conteúdo mínimo pelo Termo de Referência de Elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico de 2018 da FUNASA, conforme apresentado a seguir: 

 

● Caracterização Territorial do Município 

Este é um conteúdo que integra o Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB e que 

deve ter sido construído de maneira a revelar as desigualdades intramunicipais e como o 

saneamento afeta as condições de vida da população e como é impactado por outras políticas 

públicas.  

Na revisão do PMSB, é verificado se a caraterização territorial abrangeu:  
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(i) a caracterização da área de planejamento do Plano, incluindo áreas onde moram 

famílias de baixa renda (favelas, vilas, ocupações, loteamentos irregulares, assentamentos 

precários, entre outras denominações), área rural (onde existem por exemplo os assentamentos) 

e áreas dispersas onde vivem comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, entre outras;  

(ii) uma breve caracterização física do município (aspectos geológico-

geomorfológicos, pedológicos, climáticos, meteorológicos, tipos de relevo, de vegetação e 

situação dos recursos hídricos - águas superficiais e subterrâneas);  

(iii) a caracterização socioeconômica segundo o perfil demográfico da população, a 

estrutura territorial e as políticas públicas correlatas ao saneamento básico (saúde, habitação de 

interesse social, meio ambiente e gestão de recursos hídricos e educação),  

(iv) a identificação do nível de desenvolvimento local segundo renda, pobreza, 

desigualdade e atividade econômica; e 

(v) a existência de infraestrutura, equipamentos públicos e particularidades do 

município que causam impactos nos serviços de saneamento básico. 

 

● Quadro institucional da política e da gestão dos serviços de saneamento básico 

Este conteúdo também integra o Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB. Na 

revisão, é preciso verificado se o Plano informou sobre a organização dos 4 (quatro) serviços 

de saneamento básico como base para propor um novo cenário de gestão e quais medidas foram 

implementadas nos primeiros 4 (quatro) anos. Entre as informações que deveriam constar, 

destacam-se: se o município dispunha da política municipal de saneamento básico, se 

participava de algum consórcio público, se existia entidade de regulação instituída e atuante, 

quais eram os prestadores de serviços bem como os tipos de contratos firmados com o 

município, se os serviços estavam sendo cobrados e por meio de quais formas, se existia banco 

de dados ou sistema municipal de informação instituído, quais os tipos de canais de 

comunicação estavam disponíveis para a população, se existia algum mecanismo ativo de 

controle social, entre outros aspectos. 

 

● Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico 

O diagnóstico do PMSB deveria informar para cada um dos quatro serviços – 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos 

sólidos – minimamente os seguintes aspectos: a descrição geral do serviço existente, as 

principais deficiências e problemas detectados, a estrutura organizacional, a situação 
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econômico-financeira, os indicadores de prestação do serviço, entre outros que são específicos 

para cada serviço. No caso do abastecimento de água, deveria também informar sobre: a 

qualidade da água para consumo humano, os mananciais para abastecimento futuro, a estrutura 

de consumo e demanda. No caso do esgotamento sanitário, deveria também informar sobre: as 

áreas de risco de contaminação e das fontes pontuais de poluição por esgotos, os principais 

fundos de vale, corpos d´água receptores e levantamento preliminar de possíveis áreas para 

locação de ETE, balanço entre geração de esgoto e capacidade do sistema existente, existência 

de ligações clandestinas. No caso de manejo de águas pluviais, deveria também informar sobre: 

análise da legislação de uso e ocupação do solo, a existência de técnicas de controle do 

escoamento na fonte (infiltração, retenção, detenção e reuso), o nível de impermeabilização do 

solo, a rotina operacional e de manutenção do serviço de drenagem, análise do sistema misto 

ou separador absoluto, ocorrência de desastres naturais relacionados ao serviço, estrutura 

organizacional. E, por fim, no caso do serviço de manejo de resíduos sólidos, deveria também 

informar sobre aspectos relacionados ao diagnóstico previsto no art. 19 da Lei no 12.305/2010, 

que trata do conteúdo mínimo do PGIRS, tais como: descrição da situação atual dos resíduos 

sólidos, organizada por tipo de resíduo e segundo as etapas do manejo (geração, 

acondicionamento, coleta, transbordo, transporte, destinação e disposição final adequada), 

composição gravimétrica, áreas favoráveis para disposição final adequada dos rejeitos, 

programas especiais (coleta seletiva, associações/cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis, reciclagem, compostagem, etc.), passivos ambientais relacionados a resíduos 

sólidos, soluções consorciadas, planos de gerenciamento, logística reversa, entre outros. 

 

● Prognóstico do PMSB 

No momento da revisão, é importante verificar como a parte propositiva do PMSB foi 

tratada, iniciando pelo Prognóstico que deveria contemplar: indicação da organização dos 

serviços no período pós-Plano, desde o modelo de gestão a ser adotado pelo titular até as formas 

de prestação dos serviços, de regulação e do controle social; a definição dos objetivos (alinhados 

com os princípios da lei e com as soluções para os problemas identificados no diagnóstico 

técnico-participativo) e das metas (imediatas, curto prazo, médio e longo prazo) no horizonte 

do Plano, bem como a definição de prospectivas técnicas para cada um dos quatro componentes 

e, se para isto, foi feita a projeção populacional, calculado o dimensionamento de demandas 

dos serviços, projetadas as alternativas tecnológicas, e se foram adotadas soluções graduais e 

progressivas. 
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● Propostas do PMSB 

A parte substancial da revisão do PMSB consiste justamente na verificação do 

andamento da implantação dos programas e seus respetivos projetos e ações. Além dos quadros 

previstos neste Termo de Referência, o TR PMSB Funasa 2018 determina a organização das 

propostas do Plano segundo o componente, detalhando para cada projeto: as principais ações, 

a natureza preponderante dessas ações (se estruturante ou se estrutural), a qual objetivo e a quais 

metas se associam; as áreas/comunidades atendidas; as fontes de financiamento disponíveis. Na 

revisão, foi avaliado, no geral, se as propostas do PMSB são ações factíveis de serem atendidas 

nos prazos estipulados e se expressam as aspirações sociais como apuradas nos eventos 

participativos do Plano. Especificamente nessa etapa de proposição das ações, o PMSB deveria 

tratar da sua convergência com a legislação orçamentária do município, principalmente com o 

Plano Plurianual (PPA), sendo este um dos pilares da revisão do PMSB. Caberá na revisão 

verificar se o PPA contempla as ações previstas no Plano. 

 

● Programação da Execução do PMSB 

O TR PMSB Funasa 2018 determina que esta etapa esteja sistematizada em um quadro 

que, além dos aspectos elencados nas Propostas do PMSB, detalharia ainda por projeto 

proposto: a posição no ranking decorrente da aplicação da metodologia de hierarquização das 

ações do PMSB; o prazo inicial e final de execução (to e tf); o custo estimado; o agente 

responsável pela implementação; as parcerias mobilizadas. 

 

● Histórico e Lei de Aprovação do PMSB 

Entende-se que se o PMSB está sendo revisado porque foi aprovado pelo legislativo 

municipal. Cabe, portanto, verificar a lei promulgada, bem como se, ao longo desses 4 primeiros 

anos, houve algum tipo de alteração. Além disso, quanto ao histórico verificar o registro feito 

no PMSB sobre a audiência pública, sendo este um requisito legal. 

 

● Indicadores de Desempenho do PMSB 

Este conteúdo integra a proposta da Sistemática para Acompanhamento e Avaliação 

do PMSB. No momento da revisão é verificado o que o PMSB propôs em termos de indicadores 

e aquilo que foi ou está efetivamente sendo implementado. 
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7 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Com o objetivo de revisar as ações do PMSB de 2014, levando em conta o novo TR 

da FUNASA, publicado no ano de 2019, apontamos o novo plano de metas e ações para o 

PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) de 2022 da cidade de Casa Branca.  

Com as análises realizadas pela equipe e levando em conta as tabelas apresentadas 

anteriormente e nas ações e metas do PMSB de 2014, podemos apontar algumas alterações que 

serão necessárias serem revisadas. Verificamos também que as ações do sistema de 

abastecimento de água potável não foram totalmente atendidas, portanto os prazos foram 

reajustados, para atender o replanejamento proposto. 

Além disso, é necessário reavaliar a adequação de um sistema gerencial do Sistema de 

Abastecimento de Água, por meio de editais para a contratação de empresas especializadas em 

cada setor, descritos no PMSB de 2014, a fim de garantir melhorias nas atividades de operação, 

ampliação e modernização da infraestrutura e da gestão político-institucional e financeira do 

setor. Essas ações também terão seus prazos reajustados, sem alterar a data final do plano 

original, para que sejam implantadas com o replanejamento proposto. 

Apesar de a maioria das ações aqui explicitadas serem de cunho estrutural e gerencial, 

também é importante salientar a integração da população com as ações realizadas, que, na sua 

maioria, estão sendo colocadas em prática, garantindo a transparência da concessionária que 

realiza os serviços. 

O PMSB possui, ainda, a função de estabelecer e promover a compreensão de que a 

concessionária, a administração municipal e a população são partes de um mesmo processo e 

responsabilidade: gerir os recursos hídricos de forma sustentável, garantindo o acesso seguro à 

água de qualidade, no presente e no futuro, bem indispensável para a sobrevivência humana e 

para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. 

Portanto, com o objetivo de buscar um modelo de governabilidade social para os 

serviços públicos de Abastecimento de Água da cidade de Casa Branca, a revisão do PMSB 

vem apresentar um conjunto de programas integrados para melhoria da infraestrutura e da 

gestão quantitativa e qualitativa dos serviços. 

7.1 METODOLOGIA ADOTADA 

Para que fosse possível revisar e construir um planejamento estratégico da Política 

Municipal de Saneamento Básico da cidade de Casa Branca, precisou-se estabelecer um intuito 
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principal: garantir eficiência para que os processos de tomada de decisão considerassem 

condições reais em relação aos ambientes institucionais, administrativos, tecnológicos, 

operacionais e socioeconômicos que fazem parte do município no momento atual.  

O levantamento dos dados fornecidos pela administração municipal, associadas às 

visitas técnicas, informações passadas pelos órgãos públicos e com o PMSB de 2014, 

possibilitaram que a revisão das ações e metas estabelecidas fossem identificadas como 

realizadas ou não realizadas e o levantamento das demandas financeiras, ambientais, sociais e 

tecnológicas fossem atualizadas. 

Para evitar erros de interpretação esclarece-se que os cenários não devem ser vistos 

como previsões, mas como imagens alternativas do futuro, subsidiadas com conhecimento 

técnico, diagnósticos, contribuições da comunidade e direcionamentos permeados pela 

legislação vigente. 

7.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Os objetivos, programas, metas e ações, apresentados neste PMSB, foram propostos 

com base na revisão do diagnóstico dos setores de saneamento básico e no cenário atual da 

cidade de Casa Branca, identificados pela equipe técnica como o mais eficiente para conduzir 

os atores da política de saneamento ao sistema desejado. 

Como objetivo geral, as premissas básicas descritas abaixo, dentro de um horizonte de 

20 anos, se integram com este PMSB, a fim de alcançar: 

 

1. Universalização do acesso ao serviço de abastecimento de água. 

2. Regularidade e continuidade na prestação dos serviços. 

3. Transparência dos serviços de abastecimento de água potável, no sentido de tornar os dados 

deles decorrentes acessíveis ao público em geral, para o acompanhamento de sua gestão. 

4. Segurança operacional do sistema de abastecimento de água potável, inclusive dos 

trabalhadores encarregados na sua manutenção. 

5. Busca da generalidade e da modicidade das soluções adotadas. 

6. Redução dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças, tendo em vista a sua 

prevenção desde a origem. 

7. Integração e articulação dos serviços de abastecimento de água potável com os demais 

serviços públicos. 
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8. O princípio de racionalidade econômica na prestação dos serviços, segundo o qual a iniciativa 

privada deve contribuir efetivamente para o atendimento das metas públicas e não o inverso, 

tudo dentro da ideia de racionalizar ao máximo os recursos disponíveis para a satisfação mais 

plena possível das necessidades coletivas. 

9. O pleno entendimento de que a água é um recurso escasso, dotado de valor econômico e 

essencial à vida, conforme os princípios emanados da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

10. Participação da sociedade como modelo de governabilidade social na gestão e na operação 

dos serviços de saneamento. 

11. Legalização dos SAA no que diz respeito ao licenciamento ambiental da operação de suas 

estruturas e da obtenção efetiva de outorgas para captação de água nos mananciais superficiais 

e subterrâneos. Em rigor, é somente mediante a efetiva outorga de uso dos recursos hídricos 

que a concessionária poderá fornecer garantias ao município quanto à entrega de água bruta 

para tratamento e distribuição, especialmente no caso dos mananciais exógenos. 

12. O tratamento a ser dispensado no bojo das ações voltadas ao controle de perdas e uso 

racional da água deverá ser ajustado para os três níveis de ação/decisão que possuem interface 

com este tema. Trata-se de abordagens complementares que remetem às esferas decisórias, 

planos de ação e instrumentos apropriados para cada um dos três níveis de agregação territorial 

e funcional presentes no conceito de conservação de água, a saber: (i) o nível macro dos 

sistemas ambientais e bacias hidrográficas, no qual estão em jogo políticas e ações voltadas 

para a proteção aos mananciais, mediante controle da poluição e disciplinamento do uso e da 

ocupação do solo em suas respectivas áreas de drenagem; (ii) o nível meso dos sistemas urbanos 

de abastecimento público de água, que envolvem principalmente ações de controle de perdas 

nos subsistemas de adução, reservação e distribuição de água tratada; e (iii) o nível micro das 

edificações e dos sistemas comunitários fechados, que envolvem essencialmente o 

comportamento e os interesses dos usuários finais. 

13. Perdas físicas de água em qualquer sistema e em qualquer nível do sistema, sejam perdas 

decorrentes de vazamentos ou desperdício, representam perdas econômicas irreparáveis para a 

sociedade. Perdas econômicas devem ser aqui entendidas sob o ponto de vista da economia 

como um todo, incluindo os aspectos sociais e ambientais, custos de oportunidade, entre outros, 

sendo importante diferenciá-las das perdas financeiras, representadas por perdas unicamente de 

faturamento. 
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14. As ações de controle de perdas e uso racional da água deverão privilegiar, sobretudo, os 

ganhos destinados à coletividade, para as atuais e para as futuras gerações, decorrentes da 

conservação do recurso água. 

15. O controle de perdas e o uso racional da água não devem ser entendidos como ações 

dependentes apenas da boa vontade e do bom senso dos atores. Conservação da água, em seu 

sentido mais amplo, depende de investimentos em desenvolvimento e aperfeiçoamento 

tecnológico dos sistemas de abastecimento e uso da água, desde o nível macro, da companhia 

de saneamento e dos operadores autônomos, até o micro, do usuário individualmente. A 

conservação da água passa ainda pela modernização do sistema de concessão e de regulação do 

uso em todos os níveis. 

16. Ações de conservação da água passam, obrigatoriamente, por uma mudança de 

comportamento individual frente às questões da escassez da água, seja esta quantitativa ou 

qualitativa, e que a água doce é um recurso finito, dotado de valor econômico. 

17. A efetividade das ações de conservação da água passa, obrigatoriamente, pela 

conscientização individual de que este recurso natural essencial depende intrinsecamente do 

comportamento coletivo, sendo responsabilidade de todos e não apenas do governo ou da 

companhia de saneamento e dos operadores privados dos serviços de abastecimento. 

18. Obediência ao padrão de potabilidade e sujeição à vigilância da qualidade da água, assim 

os requisitos especificados na NBR ISO/IEC 17025:2005. 

Esclarece-se que os planos e políticas públicas podem sofrer alterações em função de políticas 

governamentais, devendo as ações e metas estabelecidas serem revisadas e adaptadas às novas 

condições e proposições que possam surgir. 

 

Os objetivos específicos do Sistema de Abastecimento de Água estão listados a seguir: 

 

1. Atender com água potável a 100% dos domicílios urbanos de forma ininterrupta e monitorar 

a qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares; 

2. Redução das perdas e uso racional da água; 

3. Implementar para SAA de Casa Branca uma gestão eficiente no que concerne aos aspectos 

administrativo, operacional, financeiro e de planejamento estratégico e sustentabilidade, além 

de definir instrumentos legais que garantam a regulação do mesmo e a observação das diretrizes 

aprovadas no presente PMSB; 
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4. Alcançar o pleno atendimento à legislação ambiental aplicável em todos os subprocessos 

integrantes do SAA (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição); 

5. Garantir canais de comunicação com a sociedade e mobilização social e promover ações 

continuadas em educação ambiental. 

 

Vale ressaltar que objetivo e meta são diferentes entre si, onde, objetivo, é o propósito 

geral ou a descrição qualitativa daquilo que se pretende alcançar. E meta, é uma definição 

específica do que se pretende alcançar, sempre acompanhada de uma indicação do prazo que se 

necessita para fazê-lo. Traçado o objetivo específico, será necessário o estabelecimento de uma 

ou mais metas, abrangendo questões de natureza institucional, operacional, entre outras, todas 

bem definidas no que diz respeito às suas capacidades de atendimento e ao prazo que será 

necessário para promover o atendimento previsto. 
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7.3 PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Em razão do quadro apresentado anteriormente, presentemente já há uma insuficiência 

de água para o Sistema de Abastecimento de Água. Assim sendo, essa é ação primordial a ser 

tomada pelos gestores do Sistema de Abastecimento de Casa Branca. Atualmente tende-se a 

uma convergência de opiniões de que explorar novos mananciais deve ser precedido de ações 

de combate a perdas. 

Importantes investimentos foram feitos pela concessionária, principalmente em 

substituição de hidrômetro acima da idade de validade, substituição de redes antigas e 

Educação Ambiental, resultando numa de redução de 220 L/ hab.dia, estimada em 2015 para 

180 L/hab.dia, calculada em 2020. 

Por ordem de prioridades, indicamos o que segue: 

7.3.1 EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE A PERDAS DE 

ÁGUA 

Esse instrumento de gerenciamento dará diretrizes seguras para reduzir e manter em 

níveis razoáveis as perdas no Sistema de Abastecimento de Casa Branca. Custo estimado R$ 

120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Basicamente proporá as seguintes ações: 

 

1- Cadastro Técnico 

a. Mínimo: Plantas cadastrais com a localização das redes de distribuição e 

outras informações básicas, tais como diâmetro, extensão idade e 

topografia. Informações de campo como limite de setor, interligações, 

localização de boosters e VRPs. 

b. Razoável: Informações confiáveis, com definição dos setores de 

abastecimento e zonas de pressão. Incluir no processo a sistemática de 

atualização cadastral para eliminação de inconsistências. 

c. Desejável: Informações georreferenciadas (GIS) para toda a malha de 

distribuição, contendo todos os setores de abastecimento, zonas de pressão, 

Distritos de Medição e Controle e Distritos de Manobra cadastrados. 

Correlação do cadastro técnico com sistemas operacionais e de 
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manutenção, propiciando a geração de mapas temáticos e exportação de 

dados para elaboração de modelos hidráulicos. 

2- Macromedição: 

a. Mínimo: Macromedição nos setores de abastecimento (reservatórios, 

derivação em marcha), com macromedidor dimensionado de acordo com 

a faixa de vazão e aferido. 

b. Razoável: Macromedidores instalados nas alças das redes de distribuição, 

possibilitando o controle da vazão mínima noturna. Implantar programa de 

aferição sistemática dos macromedidores. 

c. Desejável: Monitoramento contínuo do sistema de macromedição 

totalmente telemetrizado. Setores subdivididos em Distritos de Medição e 

Controle macromedidores e telemetrizados, propiciando o monitoramento 

continuo da vazão. Utilização de cartas de controle no monitoramento das 

vazões. 

3- Gerenciamento de Pressão: 

a. Mínimo: Garantia da pressão mínima nos pontos críticos de abastecimento. 

Instalação de válvulas redutoras de pressão (VRP) possibilitando a 

equalização de pressão principalmente nos horários de maior consumo. 

b. Razoável: Instalação de VPRs com controladores eletrônicos que 

possibilitam a equalização de pressão de acordo com a variação de 

consumo. Implantar o gerenciamento de pressão em sistemas de 

bombeamento, por intermédio da utilização de inversores de frequência. 

Monitoramento dos sistemas de bombeamento, VRPs e pontos críticos. 

c. Desejável: Implantação de estudos de setorização para equalização de 

pressão. Monitoramento e controle de todos os equipamentos (booster e 

VPRs) e pontos críticos de abastecimento. Utilização de cartas de controle 

no monitoramento das vazões. 

4- Controle Ativo de Vazamentos: 

a. Mínimo: Campanha de pesquisa de vazamentos, com equipe capacitada e 

engajada. Pesquisas de vazamentos não visíveis no período noturno. 
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b. Razoável: Estudo criterioso para a priorização de áreas com a utilização de 

mapas temáticos e vazão mínima noturna. Tecnologias de pesquisa de 

vazamentos adequadas a cada situação. Controle de produtividade das 

equipes de pesquisa. 

c. Desejável: Utilização de indicadores de performance por áreas de pesquisa 

– carta de controle. Exigência de certificação profissional das equipes de 

pesquisa. Ação de pesquisa de vazamento conjunta com a renovação de 

estrutura e controle de pressão. 

5- Agilidade e Qualidade dos Reparos 

a. Mínimo: Canal de atendimento telefônico para reclamações e 

comunicação de vazamentos. Prazo para o reparo compatível com a 

realidade da empresa. Forma de atuação diferenciada por modalidade 

(ramal-rede). 

b. Razoável: Central de atendimento telefônico adequadamente 

dimensionada. Equipes dimensionadas e capacitadas para execução dos 

vazamentos com qualidade e agilidade. Implantação do registro de falhas, 

para diminuição de reincidências. 

c. Desejável: Sistemas informatizados e integrados para acatamento, 

programação e controle da execução dos vazamentos. Controle 

tecnológico dos serviços executados. Exigência de certificação 

profissional para a execução dos serviços 

6- Gerenciamento da Infraestrutura:  

a. Mínimo: Garantia da qualidade dos materiais, ferramentas e equipamentos. 

Garantia da qualidade da mão de obra e da implantação da infraestrutura. 

Análise do histórico de problemas e renovação da infraestrutura em pontos 

críticos. 

b. Razoável: Execução de testes de estanqueidade no recebimento de novas 

tubulações ou serviços de manutenção. Implantação de centros de 

treinamento e capacitação da mão de obra própria ou terceirizada. 

Implantação de um programa sistemático de substituição ou restauração da 
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infraestrutura existente, com base em diagnóstico de incidências de 

rupturas e vazamentos. 

c. Desejável: Renovação de estrutura que integre as questões de perdas, 

garantia do abastecimento e da qualidade da água. Utilização de modelos 

hidráulicos e mapas temáticos na definição dos trechos críticos. Exigência 

de certificação profissional para a implantação ou substituição de 

estruturas. Implantação de um programa de gestão ativos. 

7- Redução de Perdas Aparentes:  

a. Mínimo: Cadastro comercial confiável. Hidrometação integral das 

ligações. Conscientização da população para a questão das fraudes.  

b. Razoável: Cadastro comercial informatizado. Gestão da hidrometria, com 

troca periódica dos hidrômetros. Combate às fraudes. Ações junto às 

Prefeituras para a regularização de favelas. 

c. Desejável: Cadastro comercial informatizado e integrado ao GIS. 

Telemetria de grandes consumidores. Programa otimizado de substituição 

de hidrômetros. Intensificação do combate às fraudes. Regularização de 

ligações em favelas. 

A concessionária já conseguiu avançar muito em direção ao controle das perdas de 

água. 

7.3.2 AUMENTO NA OFERTA DE ÁGUA PARA O SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO 

O atual plano identificou as reais disponibilidades de água superficial e da oferta de 

água subterrânea na Sede do Município e, por fim, avaliou a carência atual e no final de plano: 

Déficit 2020  2356 m³/dia (ou 85m³/h; 24h/dia) 

Déficit projetado para 2050 3452 m³/dia (ou 143 m³/h; 24 h/dia) 

 

Verifica-se que as atuais ETAs têm capacidade e de produção das águas subterrâneas 

que exploram. Mas não há recursos hídricos suficientes. Apresentam-se duas alternativas: 
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7.3.2.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL COM A CAPACIDADE 

SUFIECIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE FINAL DE PLANO, OU 

SEJA, 143 m³/h 24 h/dia 

Examinando as fotos de satélite das vizinhanças da sede de Casa Branca, verifica-se 

que o município explora maciçamente a bataticultura, cultura que demanda irrigação intensa, 

estando na faixa de 1341 a 2633 ha e 80 a 148 produtores. 

Esse fato explica a exploração da captação superficial desordenada existente no 

município e região, através de aspersão do tipo pivô central. O cultivo da batata, por safra, 

consome de 300 a 800 mm de água, conforme Manejo-da-agua-do-solo-no-cultivo-da-

batata.pdf, da EMBRAPA- 1997- (ISSN 1414-9850), que é um valor muito alto em relação à 

outras culturas. 

Com relação à Demanda de Água para Uso Rural, Casa Branca consome 2,89 m³/s, 

destacando-se por ser o 3º maior consumidor do Estado, representando 2,15% de seu total. No 

âmbito da Bacia do Rio Pardo, Casa Branca apresenta uma demanda de 41,11% do total da 

UGRHI, segundo Relatório de Situação de 2018/2019 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Pardo. 

Assim sendo, a alternativa a captação de 143 m³/h, 24 h/dia, nas proximidades da sede 

de Casa Branca e na própria bacia do Córrego Congonhas ou em outro curso d´água que receba 

as suas águas se mostra quase improvável, pois os direitos de outorga já estarão, 

provavelmente, concedidos. De acordo a Regionalização Hidrológica utilizada pelo DAEE, 

seria necessário captar-se 100% da vazão outorgável numa bacia hidrográfica com cerca de 29 

km², desde que nela não houvesse nenhum outro uso. 

Para considerar-se uma alternativa de reversão, seria necessário fazer-se um 

levantamento de disponibilidade desse recurso, até fora do município. Lembrando que a Bacia 

do Rio Pardo, UGRHI-04, nessa região, está em estado crítico. 

7.3.2.2 CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

O levantamento dos poços existentes na Sede de Casa Branca indicou a existência de 

6 (seis) poços com produção menor que 10 m³/h. 

É necessário realizar a contratação de empresas especializadas para a execução de 

Estudos Hidrogeológicos para análise das águas subterrâneas da Bacia em questão, a fim de 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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verificar a viabilidade da perfuração de poços subterrâneos profundos para captação dessas 

águas. 

Caso seja viável, a perfuração deve ser realizada por empresas que possuem 

experiência comprovada, pois a escolha correta do rebaixamento, do pré-filtro ou mesmo do 

filtro, a escolha dos materiais, podem aumentar a vida útil da exploração evitando acidentes 

que possam danificar seriamente o poço ou reduzir paulatinamente a sua vazão. 

Na situação atual, para atingir-se a demanda atual de 85 (2020) a 143 m³/h (2050) 

teríamos que adicionar ao sistema 5 poços de 20 m³/h a curto/ médio prazo e, depois, com o 

crescimento vegetativo da cidade, mais 3 poços até o final do plano. 

Como reserva de contingência, propõe-se fazer manutenção dos poços com vazão 

menor que 10 m³/h e/ou nova perfuração nesses locais. 

7.3.2.3 REVERSÃO DA CAPTAÇÃO DA ETA 3 – DESTERRO 

A ETA 3 (Desterro) também é do tipo ciclo completo e está localizada próxima a sua 

captação. A capacidade de produção estimada para essa unidade é de 25 L/s. 

A Captação da ETA 3 situa-se em afluente da Margem Esquerda do Ribeirão da 

Congonhas, no local conhecido como Lagoa dos Padres, ou Desterro. É responsável pelo 

abastecimento dos bairros: Res. Monte Belo, Colina do Sol, Jd. Boa Esperança, Cidade Jardim 

I, Desterro, Ch. Boa Vista, Res. P. Maciel, Condomínio Pq. das Acácias, Vl. S. Cecília, Res. 

Arlindo Peres e Jd. Bela Vista. 

No ponto de captação envolve a montante a superfície de 1,42 km². A sua bacia 

hidrográfica, em parte sofre influência da pressão urbana. A APP na área urbana já perdeu as 

características de mata galeria. 

Abaixo, segue o mapa com a possibilidade de reversão da captação: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Figura 1 - Possibilidade de Reversão da Captação do Desterro 

Se considerarmos a possibilidade de reversão do volume acumulado a jusante da atual 

captação, as áreas dos barramentos correspondem, somadas, à 32.700 m². Considerando uma 

profundidade média útil de 1,80 nas duas lagoas, pode-se admitir um Volume de Regularização 

de 58.860 m² ou seja 0,059 hm³. 

Utilizando o Modelo de Regionalização Hidrológica BC 2000 recentemente 

disponibilizado pelo DAEE para o Estado de São Paulo, para bacia delimitada de 2,75 km², 

verificamos os seguintes resultados: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Interpretando a caixa de diálogo colocada anteriormente, verificamos: 

• Área da bacia calculada = 2,75 km²; 

• Vazão média plurianual = 0,035 m³/s; 

• Precipitação média calculada = 1.406 mm/ano; 

• Vazão mínima de duração variável de um a seis meses, associada à probabilidade de 

ocorrência = 0,011 m³/s; 

• Curva de permanência de vazões: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• Volume de armazenamento intra-anual, necessário para atender dada demanda, sujeito 

a um risco conhecido adotado = 0,059 hm³; 

• Vazão mínima de sete dias, associada à probabilidade de ocorrência = Q7,10 = 0,008 

m³/s ou 28,8 m³/h, com Período de Retorno de 10 anos; 

• Vazão firme a ser regularizada = QF = 0,017 m³/s 

O DAEE, órgão estadual responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos no 

Estado de São Paulo, considera que uma bacia está em estado crítico quando há exploração de 

50% ou mais do Q7,10 em determinado ponto do talvegue da bacia. Quando há volume de 

regularização, o cálculo é o seguinte: 

Vazão outorgável= QF – 50% .Q7,10 = 0,017 – 50%.0,08 = 0,013 m³/s ou 46,8 m³/h ou 13 L/s 

 

7.4 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

Após o entendimento dessas considerações podemos partir para a revisão e proposição 

dos objetivos específicos estabelecidos para o PMSB, levando em conta o setor de 

abastecimento de água. Vale lembrar que, todos os objetivos foram estabelecidos no PMSB de 

2014 para serem alcançados no final do horizonte de planejamento de 20 anos, porém, de 

acordo com o novo marco do saneamento, sancionado no dia 15 de julho de 2020, a 

universalização e qualificação da prestação dos serviços no setor de saneamento deve ser 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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alcançada até 2033. Os programas, metas e ações do PMSB possuem horizontes temporais 

distintos, que foram atualizados de acordo com a necessidade de cada uma delas, respeitando 

o novo marco de saneamento:  

- Prazo de ações imediatas ou emergenciais: primeiros 3 anos 

- Curto prazo: de 4 a 8 anos; 

- Médio Prazo: de 9 a 13 anos; 

- Longo Prazo: de 14 a 20 anos. 

 

Como exposto anteriormente, a captação de águas para os Distritos de Lagoa Branca 

e Venda Branca está equacionada com capacidade de atender o abastecimento público até o 

final do Plano, com as obras já executadas. 

Quanto à Sede, tendo em vista que os mananciais do Sítio das Covas e Desterro, estão 

no limite de suas capacidades, os focos principais para atender à demanda atual e futura serão: 

• a redução de perdas no sistema de abastecimento; 

• a educação ambiental, tendo em vista a redução real do consumo per capita 

no município; e 

• a prospecção para produção de água subterrânea. Isso significa fazer um estudo 

geológico específico para determinar regiões no município onde possa haver 

produtividade na exploração dos aquíferos existentes na região. Daí, conduzir essas 

águas para a estrutura de distribuição já existente. 

 

Além do estabelecimento dos objetivos, metas e ações, e dos prazos em que essas 

deverão ser consideradas, apresentou-se os impactos de prazo e custos para cada ação. Esses 

valores foram atualizados, considerando as ações já realizadas pela administração pública e 

corrigindo para a data atual, através da Tabela Prática de Cálculo de Atualização Monetária - 

IPCA-E do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 

Os objetivos e projetos específicos propostos para o sistema, levando em conta as 

dificuldades encontradas para a não execução, assim como as ações a eles relacionados são 

descritos na tabela a seguir. Essa tabela se relaciona com a Tabela 2 exibida acima, pois as 

ações que devem continuar sendo executadas foram mantidas.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tabela 1- Revisão dos objetivos e ações do PMSB de 2015 e elaboração de novas ações através da Tabela 3.5 da FUNASA. 

OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Garantir a 
disponibilidade 
hídrica para o 

abastecimento de 
água na sede de 
Casa Branca, 
favorecendo a 
infiltração das 

águas superficiais 

Prática contínua e 
crescente de ampliação 

da cobertura vegetal 
nas bacias de 

contribuição dos atuais 

mananciais 

A1/AA/O1/a1-4 

Prática contínua e crescente de ampliação da 

cobertura vegetal nativa nas bacias de 
contribuição dos atuais mananciais ou 

financiar projetos de educação ambiental que 
promovam a recuperação das bacias. 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Concessionária 
de Água 

Longo   

 
Implantação de cavas 
ao longo das estradas 

rurais e áreas 
suscetíveis a erosão 

A2/AA/O1/a2-4 
 Implantação de cavas ao longo das estradas 

rurais e áreas suscetíveis a erosão 

Departamento de 
Obras e 

planejamento 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Curto   

 

 

Nova Ação A100/AA/O1/a3-4 

Elaboração/Contratação do Plano de 
Conservação dos Recursos Hídricos para as 
bacias hidrográficas de interesse visando o 

aumento da taxa de recarga do lençol freático e 

consequentemente aumentar a reserva 
estratégica da água subterrânea que se tornará 

em água superficial 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Concessionária 
de Água 

Imediato  R$            60.000,00  

 

 

Nova Ação A101/AA/O1/a4-4 

Verificar a viabilidade e implementar 
legislação municipal a fim de transformar as 

bacias a jusante do Desterro e Sitio das Covas 
em Áreas de Proteção de Mananciais 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Concessionária 
de Água 

Imediato   

 

 

Estabelecer um 
maior equilíbrio 

da exploração dos 
dois mananciais 

disponíveis 

Ampliação do 
manancial do Desterro 
para uma vazão de 160 

m³/h 

A4/AA/O2/a1-2 

Realizar estudo de viabilidade para verificar se 
há a possibilidade de inserir mais um ponto de 
captação de água superficial para tratamento  

na ETA Desterro 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

 

 

Nova Ação A102/AA/O2/a2-2 

Elaboração dos modelos físicos das duas 

bacias hidrográficas, onde estão localizadas as 
captações do Sitio das Covas e do Desterro, 

visando a quantificação e o gerenciamento da 
disponibilidade hídrica real 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Curto   

 

 
Melhorar a 

captação e adução 
de água bruta para 

a ETA 1 

Manutenção das 
instalações existentes e 
substituição de parte da 
adutora de água bruta, 

A5/AA/O3/a1-1 
Substituição de parte da adutora de água bruta, 
correspondente ao seu trecho de fibrocimento 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato  R$       1.094.472,00   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

correspondente ao seu 
trecho de fibrocimento, 
com diâmetro de 250 

mm e extensão 
estimada em 2000 m  

Utilizar os dez 
poços 

subterrâneos 
existente apenas 
como reserva de 

emergência 

Manter a manutenção 
dessas unidades de 

captação e produção 
como reserva de 

contingência. Ou seja, 
os poços existentes 

deixam de fazer parte 
da estrutura de 

produção de água que 

deverá atender à sede 
de forma rotineira. 
Estes deverão ser 
mantidos e apenas 

usados em situações de 
emergência, quer seja 
pela eventual falta de 

oferta de água 

proveniente dos 
mananciais do sítio das 
Covas e do Desterro, 

quer seja por eventuais 
problemas operacionais 

relacionados à 
distribuição de água 

para os diversos setores 

de abastecimento. 

A7/AA/O5/a1-5 

Elaboração de estudo de viabilidade 
econômica de operação dos poços tubulares 

cujas vazões são inferiores à vazão média atual 
e, se forem eliminados, desativá-los conforme 
procedimento especificado em norma técnica, 

porém, isso só será possível se houver êxito na 
perfuração de poços de grande vazão; para os 

poços tubulares que serão mantidos como 
reserva de contingência, a elaboração do 

programa de manutenção preventiva e de seus 
respectivos sistemas de bombeamento.  

Concessionária de 
Água 

Departamento 

de Meio 
Ambiente 

Longo   

 

 

Nova Ação A103/AA/O5/a2-5 
Elaboração dos relatórios técnicos construtivos 

de todos poços tubulares operados pela 
concessionária.  

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato  R$          300.000,00  

 

 

Melhorias na 
Estação de 

Melhorias do atual 
sistema de tratamento 

A13/AA/O6/a6-5 
ETA 1 (Nazaré) - Melhorias do atual sistema 
de tratamento de efluentes com a implantação 

Concessionária de 
Água 

Médio  R$       1.170.000,00   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Tratamento de 
Água  

de efluentes com a 
implantação de 

clarificador e sistema 
de armazenamento e 

desaguamento de lodo 

de clarificador e sistema de armazenamento e 
desaguamento de lodo. Departamento 

de Meio 
Ambiente 

 

Nova Ação A104/AA/O6/a6-8 
ETA 03 -Melhorias do atual sistema de 

tratamento de efluentes. 
Concessionária de 

Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Médio  R$          899.999,00  

 

 

Nova Ação A105/AA/O6/a6-8 
Melhorias nas Estações de Tratamento ETA 1, 

2 e 3, nos seus dispositivos para evitar o 
desperdício da água tratada usada no processo 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Médio   

 

 

Melhorias no 
Sistema de 

Adução, 
Reservação e 
Distribuição  

Realizar a nova 
setorização do sistema 
de distribuição de água 

da sede de Casa 
Branca, formada por 
novos setores com 

configuração e 

localização 
semelhantes à 

setorização atual 

A16/AA/O8/a1-14 

Realizar a nova setorização do sistema de 
distribuição de água da sede de Casa Branca, 

baseando em critérios técnicos, ou seja, em 
zonas de pressão para manter as pressões nos 
padrões determinados pelas normas técnicas, 

verificando a necessidade de novos 
reservatórios elevados e/ou válvulas redutoras 
de pressão e/ou substituição de trechos de rede 

inadequadas.  

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

 

 
Realizar a interligação 
com adutoras e sistema 

de recalque, 
possibilitando a 

transmissão de água 
entre as duas ETA´s de 
forma a proporcionar 
grande flexibilidade 

operacional e 
segurança para o 

abastecimento da sede. 

A19/AA/O8/a4-14 

Realizar a interligação com adutoras e sistema 

de recalque, possibilitando a transmissão de 
água entre as ETA´s de forma a proporcionar 
grande flexibilidade operacional e segurança 

para o abastecimento da sede. 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Médio   

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Implantação de uma 
adutora de 150 mm e 

extensão de 2640 m até 
o reservatório do Lar 
Esperança, bem como 
uma estação elevatória 

de água tratada com 
capacidade de recalque 
de 22,2 L/s e potência 

de 30 HP. 

A20/AA/O8/a5-14 

Implantação de uma adutora de 150 mm e 
extensão de 2640 m até o reservatório do Lar 

Esperança, bem como uma EEAT estação 
elevatória de água tratada com capacidade de 

recalque de 22,2 L/s e potência de 30 HP. 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Curto  R$          301.500,00  

 

 
Implantação de uma 
válvula redutora de 
pressão, no final do 
segundo trecho, para 

limitar a pressão 
máxima estática a 40 

mca, devido ao grande 
desnível geométrico 

existente entre a ETA 1 
e o setor 3 

A23/AA/O8/a8-14 

Implantação de uma válvula redutora de 
pressão, no final do segundo trecho, para 

limitar a pressão máxima estática a 40 mca, 
devido ao grande desnível geométrico 

existente entre a ETA 1 e o setor 3 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$            50.000,00  

 

 
Implantação de um 

reservatório apoiado de 
2000 m³ nas 

dependências da ETA 
3. 

A24/AA/O8/a9-14 
Implantação de um reservatório apoiado de 

2000 m³ nas dependências da ETA 3. 
Concessionária de 

Água 
Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$          387.000,00  

 

 
Implantação da EEAT 
3 com potência de 5 cv 
e adutora com diâmetro 

de 100 mm e extensão 
de 1350 m até o 

reservatório apoiado 
existente na Chácara 

Boa Vista, com 
capacidade de 200 m³. 

A25/AA/O8/a10-
14 

Implantação da EEAT 3 com potência de 5 cv 

e adutora com diâmetro de 100 mm e extensão 
de 1350 m até o reservatório apoiado existente 
na Chácara Boa Vista, com capacidade de 200 

m³. 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$            67.500,00  

 

 

Pressurização da rede 
de distribuição, a partir 

do reservatório da 

A26/AA/O8/a11-

15 

Pressurização da rede de distribuição, a partir 

do reservatório da Chácara Boa Vista, com um 

Concessionária de 

Água 

Prefeitura 

Municipal 
Imediato  R$            95.400,00   
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Chácara Boa Vista, 
com um “booster” com 
capacidade de recalque 
de 8,8 L/s e potência de 

7,5 HP 

“booster” com capacidade de recalque de 8,8 
L/s e potência de 7,5 HP 

 

Nova Ação 
A106/AA/O8/a15-

14 
Verificar a necessidade e instalar booster para 

atender zonas com baixa pressão. 
Concessionária de 

Água 
Prefeitura 
Municipal 

Curto   

 

 

Nova Ação 
A107/AA/O8/a15-

15 
Substituição de ligações; 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Curto  R$       1.131.098,00  

 

 

Nova Ação 
A108/AA/O8/a15-

15 
Execução de reservatórios. 

Concessionária de 
Água 

Prefeitura 
Municipal 

Curto  R$          800.000,00  

 

 

Nova Ação 
A109/AA/O8/a15-

15 
Realizar a substituição das redes de ferro por 

tubulação de pvc. 
Concessionária de 

Água 
Prefeitura 
Municipal 

Longo  R$       3.200.000,00  

 

 
Atendimento com 
abastecimento de 
água no distrito de 

Lagoa Branca 

Melhorias na Sistema 
de Tratamento de Água 

de Venda Branca 
A30/AA/O9/a1-1 

Manter o Sistema de Tratamento de Água de 
Venda Branca funcionando e implantar 

melhorias quando necessárias.  

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Longo    

Melhorias no 
Sistema de 

Tratamento de 
Água de Venda 

Branca 

Implantação de um 
reservatório de 50 m³ 
para o atendimento da 

máxima demanda 
prevista 

A33/AA/O10/a3-3 
Manter o Sistema de Tratamento de Água de 

Venda Branca funcionando e implantar 
melhorias quando necessárias.  

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Longo   

 

 

Licenciamentos 
atualizados  

Nova Ação 
A110/AA/O11/a1-

2 

Licenciar e manter todas as estruturas e 
atividades (passíveis de licenciamento) do 

sistema de abastecimento água do município 
licenciadas. 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Longo   

 

 

Nova Ação 
A111/AA/O11/a2-

2 

Outorgar e manter todas as estruturas 
(passíveis de outorga) do sistema de 

abastecimento água do município outorgadas. 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Longo   
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Aumentar a vazão 

de água a ser 
captada para o 

abastecimento de 
água municipal 

Nova Ação 
A112/AA/O12/a1-

5 

Estudos mais aprofundados (hidrogeológicos) 
sobre a possibilidade de obter poços com 
produção compatível com as demandas. 

Concessionária de 

Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato  R$          300.000,00  

 

 

Nova Ação 
A113/AA/O12/a2-

5 

Verificar a viabilidade de implantação de 
poços profundos para o abastecimento de água 

municipal. 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato   

 

 

Nova Ação 
A114/AA/O12/a3-

5 
Projetos executivos de poços tubulares 

profundos para a captação de água subterrânea. 
Concessionária de 

Água 

Departamento 

de Meio 
Ambiente 

Imediato  R$          150.000,00  

 

 

Nova Ação 
A115/AA/O12/a4-

5 

Implantação de poços tubulares profundos com 
alta produção para o abastecimento de água 

municipal. 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Curto  R$ 1.500.000,00/poço  

 

 

Nova Ação 
A116/AA/O12/a5-

5 

Elaborar estudos mais aprofundados sobre a 
viabilidade da captação de água em outro 

manancial com maior disponibilidade hídrica.  

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato  R$          100.000,00  

 

 

Redução de perdas 
no sistema de 

Drenagem  

Nova Ação 
A117/AA/O13/a1-

7 
Macromedição 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
 Imediato 

 R$          350.000,00  

 

 

Nova Ação 
A118/AA/O13/a2-

7 
Gerenciamento de Pressão 

Concessionária de 

Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
 Médio 

 

 

Nova Ação Controle ativo de vazamentos   Curto  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

A119/AA/O13/a3-
7 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente  

Nova Ação 
A120/AA/O13/a4-

7 
Agilidade e Qualidade dos Reparos 

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
 Imediato 

 

 

Nova Ação 
A121/AA/O13/a5-

7 
Gerenciamento da infraestrutura 

Concessionária de 
Água 

Departamento 

de Meio 
Ambiente 

 Curto 

 

 

Nova Ação 
A122/AA/O13/a6-

7 
Projeto básico de automação  

Concessionária de 
Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
 Curto 

 

 

Nova Ação 
A123/AA/O13/a7-

7 
Redução de Aparentes  

Concessionária de 

Água 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
 Imediato 

 

 
Fonte: Amplar Engenharia
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8 PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Com o objetivo de revisar as ações do PMSB de 2014, levando em conta o novo TR 

da FUNASA, publicado no ano de 2019, apontamos o novo plano de metas e ações para o 

PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) de 2022 da cidade de Casa Branca.  

Com as análises realizadas pela equipe e levando em conta as tabelas apresentadas 

anteriormente e nas ações e metas do PMSB de 2014, podemos apontar algumas alterações que 

serão necessárias serem revisadas. Verificamos também que as ações do sistema de 

esgotamento sanitário não foram totalmente atendidas, portanto os prazos foram reajustados, 

para atender o replanejamento proposto. 

Além disso, é necessário realizar adequações no sistema gerencial do Sistema de 

Esgotamento Sanitário, por meio de editais para a contratação de empresas especializadas em 

cada setor, a fim de garantir melhorias nas atividades de operação, ampliação e modernização 

da infraestrutura e da gestão político-institucional e financeira do setor. Essas ações também 

terão seus prazos reajustados, sem alterar a data final do plano original, para que sejam 

implantadas com o replanejamento proposto. 

Apesar de a maioria das ações aqui explicitadas serem de cunho estrutural e gerencial, 

também é importante salientar a integração da população com as ações realizadas, que, na sua 

maioria, estão sendo colocadas em prática, garantindo a transparência da concessionária que 

realiza os serviços. 

O PMSB possui, ainda, a função de estabelecer e promover a compreensão de que a 

concessionária, a administração municipal e a população são partes de um mesmo processo e 

responsabilidade: gerir os recursos hídricos de forma sustentável, garantindo o acesso seguro à 

água de qualidade, no presente e no futuro, bem indispensável para a sobrevivência humana e 

para o desenvolvimento de suas atividades econômicas. 

Portanto, com o objetivo de buscar um modelo de governabilidade social para os 

serviços públicos de Esgotamento Sanitário do município de Casa Branca, a revisão do PMSB 

vem apresentar um conjunto de programas integrados para melhoria da infraestrutura e da 

gestão quantitativa e qualitativa dos serviços. 

 

8.1 OBJETIVOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Dentre os principais objetivos do Sistema de Esgotamento Sanitário estão:  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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• Resolver as carências de atendimento, garantindo o esgotamento sanitário a 

toda população;  

• Resolver as deficiências e atenuar as disfunções ambientais associadas à 

qualidade dos meios físicos;  

• Promover a proteção dos recursos hídricos e o controle da poluição.  

8.2 PROPOSTA PARA A ADEQUAÇÃO DA ETE CASA BRANCA 

A vazão estimada para os esgotos na ETE da Sede de Casa Branca varia de 76,8 L/s 

para 91,6 L/s no final do plano. 

A vazão Q7,10 estimada para o Córrego Congonhas é cerca de 83 L/s, inferior a vazão 

em final de plano. Essa situação é bastante delicada em termos ambientais, uma vez que existe 

o risco de impacto negativo sobre a biota aquática e de não cumprimento da legislação 

ambiental. Em razão do exposto, sugere-se a manutenção da atual concepção de tratamento, 

mas com a alteração do ponto de lançamento do efluente tratado. Nessa alternativa, o 

lançamento se dará num ponto mais a jusante da bacia hidrográfica, onde a Q7,10 é maior e, 

portanto, é possível contar com a capacidade de diluição do rio. 

O Plano de Saneamento de 2015 indicou e, agora, corroborou-se a concepção proposta 

para que a ETE Casa Branca possa se adequar aos padrões de lançamento de acordo com a 

legislação vigente. É oportuno ressaltar que a solução indicada é a menos suscetível a 

problemas operacionais, sendo, portanto, recomendada tanto do ponto de vista técnico quanto 

econômico. 

 

Figura 2- Esquema proposto para a adequação da ETE 

 

Na ilustração colocada anteriormente, vê-se que são implantadas novas estruturas e 

equipamentos, tais como: segunda lagoa anaeróbia, tratamento de lodo, remoção físico-química 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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de fósforo e unidade de desinfecção. Além disso, o lançamento atual seria deslocado 7 km rio 

abaixo no encontro do córrego Congonhas com o Córrego Estiva. 

Outro ponto a considerar é que deve-se manter a manutenção do acesso à ETE Casa 

Branca. 

 Quanto à remoção físico-química de fósforo, o referido precipitado é retirado 

junto com o lodo biológico nos decantadores secundários. 

 As proposições colocadas a seguir, que podem ser revistas e detalhadas quando 

forem feitos o projetos executivos, são as seguintes: 

• Duplicação da lagoa anaeróbia; 

• Manutenção das Lagoas Facultativas; 

• Implantação de dispositivo para remoção físico-química de fósforo;  

• Implantação de protocolo de tratamento e remoção de lodo; 

• Desinfecção para eliminação de microrganismos enteropatogênicos; O sistema a 

implantar poderá ser feito com a utilização de hipoclorito de sódio; 

• Remoção físico-química de fósforo. Poderá ser baseado na precipitação do fósforo com 

cloreto férrico seguido de flotação ou outro processo cujo resultado seja compatível 

com as diretrizes dos orgão ambientais; 

• Construção de, aproximadamente, 7 km de emissário ao longo do Ribeirão das 

Congonhas até passar a confluência do Córrego da Estiva. 

• Urbanização e melhoramentos do recinto da ETE. 

• Quanto descarte de lodo das lagoas, deverá ser implantado procedimento e destinação 

compatíveis com as diretrizes dos orgão ambientais.  

• O acesso a ETE Casa Branca deverá passar por melhorias e manutenções constantes. 
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Figura 3 - Rota do emissário que encaminhará os efluentes da ETE da Sede de Casa Branca para a confluência 

com o Córrego Estiva. 

 

8.3 PROPOSTA PARA A ETE DO DISTRITO DE LAGOA BRANCA 

Nesse distrito, o sistema de tratamento de esgotos foi desativado, porque não havia 

viabilidade de lançamento do efluente em curso d´água, além operar com uma concepção de 

tratamento inadequada para o núcleo urbano em questão. 

A vazão dos esgotos para Lagoa Branca na vigência desse plano revisado varia a entre 

4,2 e 5,0 L/s. 

Uma proposta viável para a nova ETE prevê a sua localização no mesmo local da 

antiga ETE já desativada, visto que a municipalidade está trabalhando na documentação de 

liberação da referida área, e o lançamento dos efluentes a cerca de 2 km a jusante do deságue 

da ETE desativada, percorrendo o Córrego do Matadouro, às coordenadas latitude 

21°52'28.57"S e longitude 47° 3'45.81"O, WGS 84, e/ou 21°52’ 31.762”S; 47° 3'42.848"O,  

projeção Córrego Alegre.  

A linha branca representa o caminho do emissário que levará os esgotos da ETE antiga 

para a nova, conforme se observa na ilustração colocada a seguir: 
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Figura 4- Localização da ETE desativada e ETE proposta 

 

É necessário atender à legislação ambiental quanto à disposição de efluentes em curso 

d´água. Por esse motivo, a seguir, faz-se uma análise da vazão Q7,10 no ponto de lançamento 

da ETE proposta.  

Utilizando-se a metodologia sugerida pelo DAEE no softer Bc2000 e a bacia 

delimitada com base na cartografia do IBGE em escala 1: 50.000, que apresentou a área de 

drenagem de 7,85 km², temos: 
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Figura 5 - Localização e delimitação da bacia de drenagem no local do lançamento do efluentes da ETE proposta 

– 7,85 km². 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Verifica-se um valor da vazão Q7,10 de 0,023 m³/s ou 23 L/s, que é quase 5 vezes maior 

que a vazão de lançamento dos esgotos proposta para final de plano, oferecendo uma razoável 

condição de diluição.  

O curso d´água receptor é de Classe II. Portanto, se o projeto cumprir todos os 

protocolos exigidos pelo órgão fiscalizador, a ETE terá o licenciamento aprovado. 

É importante destacar que essa localização de ETE proposta configura apenas uma 

diretriz. A decisão final quanto à localização e, por conseguinte, quanto à tecnologia adotada, 

só poderá ser tomada no desenvolvimento do projeto, uma vez que envolve outros fatores como 

desapropriação de área, para a passagem do emissário. É também conveniente lembrar que 

apresentaram-se apenas cálculos preliminares e uma ilustração esquemática que não está em 

escala. 

8.4 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Após o entendimento dessas considerações podemos partir para a revisão e proposição 

dos objetivos específicos estabelecidos para o PMSB, levando em conta o setor de esgotamento 

sanitário. Vale lembrar que, todos os objetivos foram estabelecidos no PMSB de 2014 para 

serem alcançados no final do horizonte de planejamento de 20 anos, porém, de acordo com o 

novo marco do saneamento, sancionado no dia 15 de julho de 2020, a universalização e 

qualificação da prestação dos serviços no setor de saneamento deve ser alcançada até 2033. Os 

programas, metas e ações do PMSB possuem horizontes temporais distintos, que foram 

atualizados de acordo com a necessidade de cada uma delas, respeitando o novo marco de 

saneamento:  

- Prazo de ações imediatas ou emergenciais: primeiros 3 anos 

- Curto prazo: de 4 a 8 anos; 

- Médio Prazo: de 9 a 13 anos; 

- Longo Prazo: de 14 a 20 anos. 

 

Além do estabelecimento dos objetivos, metas e ações, e dos prazos em que essas 

deverão ser consideradas, apresentou-se os impactos de prazo e custos para cada ação. Esses 

valores foram atualizados, considerando as ações já realizadas pela administração pública e 

corrigindo para a data atual, através da Tabela Prática de Cálculo de Atualização Monetária - 

IPCA-E do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Os objetivos e projetos específicos propostos para o sistema, levando em conta as 

dificuldades encontradas para a não execução, assim como as ações a eles relacionados são 

descritos na tabela a seguir. Essa tabela se relaciona com a Tabela 2 exibida acima, pois as 

ações que devem continuar sendo executadas foram mantidas.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tabela 2-Revisão dos objetivos e ações do PMSB de 2015 e elaboração de novas ações através da Tabela 3.5 da FUNASA. 

OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Tratar 100% do 
esgoto gerado do 

município de 
forma eficiente 

Deverá ser instalado 
equipamento 

mecanizado para 
desempenhar a função 

de tratamento 
preliminar, ou seja, 

remoção de sólidos 
finos e sedimentáveis 

(areia). 

A37/ES/O1/a4-9 

Instalação de equipamento mecanizado para 
desempenhar a função de tratamento preliminar, 

ou seja, remoção de sólidos finos e 
sedimentáveis (areia). 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Curto 

 R$       2.033.969,00  

 
Deverá ser implantada 

uma nova lagoa 
anaeróbia, com as 

mesmas dimensões da 

existente. Ademais, as 
lagoas existentes (a 
anaeróbia e as duas 

facultativas) deverão 
passar por adequações e 
melhorias, incluindo a 
dragagem do fundo e a 

substituição dos 

dispositivos de entrada 
e saída, a fim de 

melhorar a 
hidrodinâmica nas 

lagoas 

A38/ES/O1/a5-9 
Realizar a instalação de um sistema de 

tratamento entre as lagoas a fim de aumentar a 
eficiência no tratamento do esgoto sanitário. 

Concessionária de 

Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato 

 

 

Deverá também ser 
implantado sistema de 

desinfecção com 
hipoclorito de sódio e 

remoção físico-química 
de fósforo, 

A39/ES/O1/a6-9 

Deverá também ser implantado sistema de 
desinfecção com hipoclorito de sódio e remoção 

físico-química de fósforo, acompanhada de 
implantação de sistema de secagem de lodo, a 

fim de tratar o lodo químico oriundo da unidade 
de flotação. O sistema de desaguamento 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 

Imediato  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


  

 

  

52 
Amplar Engenharia e Gestão Ambiental 

R. Rio de Janeiro, 457, sl. 03, centro, Poços de Caldas 

Telefone: (35) 3414-9913 - contato@amplarengenharia.com.br 

OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

acompanhada de 
implantação de sistema 

de secagem de lodo, a 
fim de tratar o lodo 
químico oriundo da 

unidade de flotação. O 
sistema de 

desaguamento proposto 
é baseado na utilização 

de filtro prensa com 

auxílio de polímero 

proposto é baseado na utilização de filtro prensa 
com auxílio de polímero 

 
Deverá ser construído 

emissário final em 
concreto especial, 

sujeito a contato com 
água e esgoto, com 

diâmetro de 400 mm 

por aproximadamente 7 
km 

A40/ES/O1/a7-9 
Implantação de emissário final, mais a jusante 

do córrego para que ocorra uma melhor 
autodepuração do mesmo. 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Médio  R$       2.713.500,00  

 

 

Nova Ação A124/ES/O1/a9-9 

Realizar adequações e melhorias nas lagoas 
existentes (a anaeróbia e as duas facultativas), 
incluindo a dragagem do fundo e a substituição 

dos dispositivos de entrada e saída, a fim de 
melhorar a hidrodinâmica nas lagoas 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato   

 

 

Realizar o 
tratamento do 

esgoto gerado nos 
Distritos de Venda 

Branca e Lagoa 

Branca 

Em Lagoa Branca, 
implantar um sistema de 
tratamento próximo ao 
ponto de lançamento 
sugerido, baseado na 
concepção de lagoa 

anaeróbia seguida de 
lagoa facultativa 

A43/ES/O2/a1-1 

Em Lagoa Branca, implantar um sistema de 

tratamento no mesmo local da existente 
anteriormente, baseada no reator UASB. 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 

de Meio 
Ambiente 

Curto  R$       1.640.250,00  

 

 

Nova Ação A43/ES/O2/a1-2 
Realizar As adequações necessárias no local de 
implantação da ETE e da área onde passará a 

tubulação do emissário final de esgotos da ETE. 

Departamento 
Jurídico da 
Prefeitura 
Municipal 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato  R$            60.000,00  

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Manter uma 
estrutura para 

gerenciamento dos 
sistemas de esgoto 

sanitário e 
abastecimento de 

água 

Estruturação de um 
departamento específico 

para gerenciamento dos 
sistemas de 

abastecimento de água e 
de esgotamento 

sanitário 

A45/ES/O3/a1-2 
Monitorar a qualidade e eficiência dos serviços 

prestados pela concessionária. 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Longo   

 

 

Licenciamentos 
atualizados  

Nova Ação A125/ES/O4/a1-2 

Licenciar e manter todas as estruturas e 
atividades (passíveis de licenciamento) do 

sistema de Esgotamento Sanitário do município 

licenciadas. 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 

Imediato/ 
Longo 

  

 

 

Nova Ação A126/ES/O4/a1-3 
Outorgar e manter todas as estruturas (passíveis 

de outorga) do sistema de Esgotamento 
Sanitário do município licenciadas. 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 

Imediato/ 
Longo 

  

 

 

Melhorar sistema 
de Coleta de 

esgoto sanitário.  

Nova Ação A127/ES/O5/a1-4 
Contratar estudos para identificar as residências 
que possuem ligações clandestinas na rede de 

esgoto.  

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Imediato  R$          200.000,00  

 

 

Nova Ação A128/ES/O5/a2-4 
Solicitar aos proprietários a retirada das 

ligações de água pluvial na rede de esgoto. 

Concessionária de 

Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Curto   

 

 

Nova Ação A129/ES/O5/a3-4 
Expansão das redes de esgoto de acordo com o 
crescimento do município para atender a 100% 

da população. 

Concessionária de 
Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Longo 

 R$       3.826.407,00  

 

 

Nova Ação A130/ES/O5/a4-3 Substituição de redes de coleta de esgoto 
Concessionária de 

Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Longo 

 

 

Nova Ação A130/ES/O5/a4-4 Outros investimentos em Esgoto 
Concessionária de 

Esgoto 

Departamento 
de Meio 

Ambiente 
Longo 

 

 

Garantir a proteção 

da qualidade do 
Nova Ação A131/ES/O6/a1-1 

Contratar estudos para identificar passivos 

ambientais com a desativação da ETE Papagaio 

Departamento de 

Meio Ambiente 

Prefeitura 

Municipal 
Curto  R$            80.000,00   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

solo e 
gerenciamento de 

áreas contaminadas  
Fonte: Amplar Engenharia

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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9 PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Neste tópico serão definidos os objetivos e as ações para o Município de Casa Branca, 

contando com dados e informações que já foram sistematizados anteriormente, sobretudo, 

quanto ao que se pretende alcançar em cada horizonte de projeto, visando o atendimento da 

Política Nacional de Saneamento Básico.  

Segundo o Art. 2° da Lei Federal N° 11.445/2007 e suas alterações previstas no Art. 

7° da Lei Federal N° 14.026/2020, dentre os princípios fundamentais da prestação de serviços 

de drenagem urbana e manejo de águas pluviais estão:  

• Universalização do acesso e efetiva prestação do serviço;  

• Integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um 

dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em 

conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados; 

• Disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, 

tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à 

proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;  

• Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de 

recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade 

de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;  

• Estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, 

consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e 

progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para 

os usuários; e  

• Integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.  

 

9.1 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Visando ao atendimento dos princípios em foco e levando em conta as informações já 

analisadas anteriormente, foram estabelecidas as seguintes metas para o município de Casa Branca: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tabela 3- Revisão dos objetivos e ações do Plano de Macrodrenagem de 2013 e elaboração de novas ações através da Tabela 3.5 da FUNASA. 

OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE 

ALTERNATIVA DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

  

Comparar as diversas 
vazões calculadas para 

diversos TR’s com a 
capacidade de condução 

dos sistemas de 
drenagem existentes 

(micro e macro). 

A47/AP/O1/a1-3 

Comparar as diversas vazões calculadas para 
diversos TR’s com a capacidade de condução 
dos sistemas de drenagem existentes (micro e 

macro). 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Gestão Urbana 

Prefeitura 
Municipal  

Imediato   

Foram constatados 
diversos pontos de 

transbordamento, nos 
quais serão projetados 
sistema de galeria com 

dispositivos de captação 
para as águas pluviais 

(quando na ausência das 
mesmas). 

A48/AP/O1/a2-3 

Implantar sistema de galeria com dispositivos 
de captação para as águas pluviais (quando na 
ausência das mesmas) para os diversos pontos 

de transbordamento. 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Gestão Urbana 

Prefeitura 
Municipal  

Imediato   

Para as 11 (onze) 
galerias são propostos 
reforços, além de um 

programa de 
conscientização 
ambiental para 

minimizar o volume de 
resíduos lançados. 

A49/AP/O1/a3-3 

Implantar os reforços propostos, além de um 

programa de conscientização ambiental para 
minimizar o volume de resíduos lançados. 

Secretaria de 

Infraestrutura e 
Gestão Urbana 

Prefeitura 
Municipal  

Imediato   

Implantar sistema 
de drenagem 

pluvial de 100% do 
município. 

Nova Ação A132/AP/O2/a1-1 

Contratar estudos de macro e microdrenagem 
urbana a fim de implantar sistema de 

microdrenagem no município para diminuir o 
escoamento superficial e melhorar o sistema de 

tratamento de esgoto.  

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Gestão Urbana 

Prefeitura 
Municipal  

Imediato  R$            60.000,00  

Nova Ação A133/AP/O2/a1-2 
Solicitar aos munícipes a retirada das ligações 

de águas pluviais na rede de esgotamento 
sanitário.  

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Gestão Urbana 

Concessionária 
de Esgoto 

Curto   

Nova Ação A134/AP/O2/a1-4 
Verificar a viabilidade e implementar 

legislação municipal a fim de aprovar apenas 

Departamento 

Jurídico 
Curto   

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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loteamentos novos que tenham sistemas de 
microdrenagem.  

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Gestão Urbana 

Revegetação das 
áreas de 

preservação 
permanente 

Nova Ação A135/AP/O3/a1-2 

Prática contínua e crescente de ampliação da 
cobertura vegetal nativa nas áreas de 

preservação permanentes de cursos d'água e de 
nascentes. 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Gestão 
Urbana 

Imediato/ 
Longo 

  

Nova Ação A136/AP/O3/a2-2 

Apoiar/implantar projetos de educação 
ambiental que promovam a recuperação das 

áreas de preservação permanentes de cursos 
d'água e de nascentes. 

Departamento de 

Meio Ambiente 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Gestão 
Urbana 

Imediato/ 

Longo 
  

Fonte: Amplar Engenharia
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10 PROGNÓSTICO DO MANEJO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

10.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Visando ao atendimento à Política Nacional de Saneamento Básico e à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, apresenta-se os instrumentos de planejamento e gestão dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos aplicáveis ao município de Casa 

Branca-SP.  

A PNSB apoia-se sobre os princípios fundamentais da prestação dos serviços de 

limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, onde se destacam:  

• Universalização do acesso;  

• Integralidade no atendimento das necessidades da população e maximização dos 

resultados;  

• Disponibilidade em todas as áreas;  

• Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional;  

• Eficiência e sustentabilidade econômica;  

• Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos.  

 

Para o manejo diferenciado e integrado dos resíduos sólidos, o modelo proposto 

pelo MMA recomenda a utilização de um conjunto de instalações normatizadas, sendo que 

algumas podem ser compartilhadas com outros municípios, conforme listagem abaixo:  

• Ecopontos: para a acumulação temporária de RCC’s, resíduos volumosos, de coleta 

seletiva e resíduos com logística reversa (NBR 15.112);  

• Pontos de Entrega Voluntária (PEV): contêineres, sacos ou outros dispositivos 

instalados em espaços públicos ou privados monitorados, para recebimento de 

recicláveis;  

• Galpões de Triagem de resíduos recicláveis secos, com normas operacionais 

definidas em regulamento;  

• Unidades de compostagem/biodigestão de resíduos orgânicos;  

• Áreas de Triagem e Transbordo de RCC, resíduos volumosos e resíduos com 

logística reversa (NBR 15.112);  

• Áreas de Reciclagem de RCC (NBR 15.114);  
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Para a revisão do PMGIRS elaborado em 2014, em consonância com o modelo 

proposto pelo MMA, destacam-se os seguintes aspectos para o município de Casa Branca:  

• Instalação de uma usina de compostagem para o aproveitamento da parcela orgânica 

dos resíduos sólidos domiciliares;  

• Instalação de PEV’s para armazenamento de Resíduos Recicláveis;  

• Instalação de Ecopontos para acumulação temporária de RCC’s, resíduos volumosos, 

resíduos agrossilvopastoris, resíduos verdes e resíduos com logística reversa;  

• Manter a Gestão e monitoramento de todos os Resíduos gerados no município, de 

responsabilidade ou não da Prefeitura Municipal;  

• Realizar a recuperação do lixão do Distrito de Venda Branca; 

• Instituir cobrança de taxa de lixo e dos serviços prestados na limpeza urbana do 

município. 

O modelo proposto não impede que sejam realizados estudo futuros, visando à 

utilização de novas tecnologias disponíveis, principalmente se for adotado um modelo de 

gestão com participação em um consórcio intermunicipal. 

10.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

De acordo com o diagnóstico e com o Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, elaborado pela AMPLAR, no município de Casa Branca a 

coleta é realizada por empresas do setor privado de caçamba e freteiros (pessoas que possuem 

carretinhas ou caminhão carga seca) que realizam a coleta e disposição final irregulares ou 

vendem para sitiantes. Os RCCs levados para essas áreas são utilizados pela Divisão de Obras 

Municipal no serviço de manutenção e recuperação de pontes, estradas e controle de erosões. 

Quanto à disposição final, o município não realiza o tratamento destes resíduos.  

A falta de controle desses resíduos pode ocasionar graves impactos ambientais, 

como contaminação do solo, da água por lixiviação e do ar, devido às partículas finas, como 

areia, por exemplo.  

É sugerido como solução viável a implantação de ecopontos no município, 

possibilitando a quantificação e destinação final correta desses resíduos, como por exemplo, 

a reutilização para outras obras e construções ou reciclagem.  

A ideia de implantação de local intermediário é determinar uma área especifica no 

município para a destinação de Resíduos de Construção Civil (RCC) evitando o depósito em 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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áreas irregulares e realizar a triagem destes para que possibilitem a sua reutilização ou 

reciclagem.  

A NBR 15.112:2004 fixa os requisitos mínimos para projeto, implantação e a 

operação das áreas de transbordo e triagem (ATT) e para os Pontos de Entrega de Pequenos 

Volumes (PEV) sendo este último mais simplificado podendo ser dispensado de Plano de 

Controle de Recebimento de Resíduos, uma vez que não exige a instalação de equipamentos 

de proteção contra descargas atmosféricas e de sistemas de drenagem superficial, a 

instalação de equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas e de sistemas de 

drenagem superficial e dispensa-se a apresentação de CTR na entrega de resíduos pelos 

usuários (MMA, 2010).  

De acordo com a CETESB, a área de transbordo e triagem de resíduos da construção 

civil é destinada ao recebimento de resíduos, para triagem, temporário dos materiais 

segregados e posterior remoção para destinação adequada, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos. 

A ATT sem transformação (beneficiamento) é licenciada/autorizada pela Prefeitura do 

Município em que se localiza.  

Já o Ecoponto é uma área de transbordo e triagem de pequeno porte, destinada à entrega 

voluntária de pequenas quantidades de resíduos de construção civil, resíduos volumosos e 

resíduos de Logística Reversa. É uma área licenciada/autorizada pela Prefeitura do Município 

em que se localiza e faz parte integrante do sistema público de limpeza urbana.  

A remoção, transporte e destinação para local previamente determinado dos Resíduos 

de Construção Civil deverá ser realizado através de contratação de empresa especializada em 

caçambas ou prestador de serviços (pessoa física ou jurídica) devidamente cadastrado e 

autorizado pela Prefeitura para a execução desta atividade econômica.  

A Prefeitura deverá manter atualizado o cadastro de empresas especializadas em 

caçambas ou demais prestadores de serviços que efetivem a remoção dos RCC e fiscalizar a 

remoção e transporte de resíduos na área do município de modo a identificar atividades que não 

atendem a legislação e assim adotar medidas cabíveis de acordo com Lei Municipal.  

Inicialmente, é necessário que se entenda a Classificação dos Resíduos de Construção 

Civil adotada na Resolução CONAMA 307 Art. 3°, que diz:  

Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta Resolução, 

da seguinte forma:  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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I – Classe A– são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

II – Classe B– são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, 

papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso;  

III – Classe C– são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

IV – Classe D– são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais 

e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros 

produtos nocivos à saúde.  

Posteriormente deve-se adotar o conceito de Reutilizar e Reciclar, sendo 

apresentado na tabela a seguir as principais formas de reutilização dos resíduos de RCC no 

canteiro de obras, devendo este ser frequentemente divulgado pelo município em suas 

campanhas de conscientização. 

 

Tabela 4 - Principais formas de reutilização dos resíduos de RCC no canteiro de obras 

Resíduo Reutilização 

Revestimentos de piso ou parede das 

construções pré-existentes 

Revestimentos em mosaico e revestimentos 

das instalações provisórias 

Louças, metais, esquadrias e telhas Aproveitamento nas instalações provisórias 

Resíduos classe A (inertes) dos processos de 

demolição 

Enchimento de valas sem necessidade de 

controle tecnológico mais rigoroso 

Resíduos classe B (recicláveis de outras 

indústrias) – embalagens 

Aproveitamento de embalagens para 

acondicionamento de outros materiais, 

sempre que não houver riscos de 

contaminação ou alteração das 

características do novo material 

acondicionado 
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Resíduo Reutilização 

Resíduos classe B (recicláveis de outras 

indústrias) – metais e madeira 

Aproveitamento para confecção de 

sinalizações, construções provisórias para 

estoque de materiais e baias para resíduos, 

cercas e portões 

Escoramento e andaimes metálicos Reaproveitáveis durante toda a obra 

Solos Reaterros e acertos de terrenos 

Fonte: SindusConSP; SIMA, s.d. 

 

E finalmente a destinação do resíduo para áreas de triagem para que sejam 

segregados com o intuito de serem reutilizados, reciclados ou possuir uma destinação 

ambientalmente correta. A tabela a seguir apresenta um resumo das principais formas de 

reciclagem, reutilização e destinação final dos resíduos de RCC. 

 

Tabela 5 - Resumo das principais formas de reciclagem, reutilização e destinação final dos resíduos de RCC 

DESTINAÇÃO CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D 

Reutilização no 

próprio canteiro 

Reutilização no 

próprio 

canteiro 

Reutilização no 

próprio canteiro 
  

Reciclagem no 

próprio canteiro 

Reciclagem no 

próprio 

canteiro 

   

Pontos de entrega 

Voluntária (NBR 

15.112) 

Apenas 

pequenos 

volumes 

Apenas 

pequenos 

volumes 

  

ATT (NBR 15.112) 

Área de 

Transbordo e 

triagem 

Área de 

Transbordo e 

triagem 

Área de 

Transbordo e 

triagem 

Pequeno 

Volume em 

caráter 

transitório 

Aterros de Resíduos 

Classe A 

Aterros de 

resíduos classe 

A 

   

Sucateiros/Cooperati

vas/Grupos de 

Coleta Seletiva 

 
Resíduos 

recicláveis 
  

Responsabilidade 

compartilhada 
 

Logística 

reversa 

Logística 

reversa 

Logística 

reversa 
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DESTINAÇÃO CLASSE A CLASSE B CLASSE C CLASSE D 

Captação 

resíduo 

perigoso que 

possa ser 

tratado 

Fonte: SindusConSP; SIMA, s.d. 

 

É importante o município manter atualizado e divulgar o cadastro de 

transportadores e locais aptos e regularizados para o transporte e descarte dos resíduos de 

RCC facilitando o acesso à informação da população.  

O município deverá implementar um programa de monitoramento de modo a 

ampliar a fiscalização dos pontos onde ocorre a disposição clandestina e criar um sistema de 

denúncias através de telefone exclusivo junto aos órgãos, secretarias e setores pertinentes de 

Fiscalização Geral. 

Com as áreas de disposição irregular de Resíduos de Construção Civil (RCC), o 

município deverá realizar o recolhimento desses materiais e destinar para a Área definida 

como armazenamento temporário e triagem. Recomenda-se a elaboração de ações de 

educação ambiental para população local, identificação do local como proibido o descarte 

de resíduos e ações de fiscalização com o objetivo de evitar novamente o acúmulo de RCC 

nesses pontos, para isso, é necessário inserir placas de aviso, como a da figura abaixo: 

 

Figura 6 - Modelo de identificação das áreas de descarte irregular de RCC 

 

Na etapa de remoção o município deve verificar a presença de material 

possivelmente contaminante ou contaminado e destinar estes para aterro devidamente 
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licenciado. Recomenda-se a criação e implementação de programa de recuperação e 

monitoramento das áreas degradadas utilizadas para depósito clandestino de resíduos.  

O município deverá desenvolver um programa de monitoramento para avaliação 

dos resultados. O monitoramento deverá abordar as medidas de Educação Ambiental, Gestão 

dos Resíduos de RCC, avaliação dos pontos de descarte irregular, execução e monitoramento 

da área de recepção de RCC, destinação final e fiscalização das obras e reformas dentro da 

área do município. 

10.3 RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMES 

Os resíduos volumosos são constituídos por peças de grandes dimensões como 

móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens, podas e outros resíduos de 

origem não industrial e não coletados pelo sistema de coleta comum, sendo os materiais mais 

constantes as madeiras e os metais. 

No município de Casa Branca, os resíduos volumosos são coletados pela Prefeitura 

Municipal, através da escala do caminhão Cata-Treco, que destina esses resíduos para a Área 

de Transbordo e Triagem. 

A PNRS estabelece a segregação de resíduos volumosos para reutilização e 

reciclagem como uma premissa. Neste sentido, os resíduos volumosos coletados deverão ser 

triados, e a partir de então, será definida a melhor destinação em função da característica do 

resíduo, devendo ser preferencialmente encaminhado à reutilização ou reciclagem. 

10.4 RESÍDUOS SÓLIDOS VERDES 

Os resíduos verdes ou de poda vegetal são provenientes da manutenção de parques, 

áreas verdes e jardins, redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outras, sendo 

classificados em troncos, galharia fina, folhas e material de capina e desbaste. 

Os resíduos verdes têm grande potencial de insumo para a compostagem ou para a 

geração de energia elétrica, junto aos resíduos sólidos orgânicos. 

No Município de Casa Branca, esses resíduos são recolhidos e levados para Área 

de Transbordo, a qual possui um triturador para diminuir seu volume. 

10.5 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

A Resolução CONAMA nº 358/2005 prevê a obrigatoriedade do gerenciamento dos 

RSS pelo seu respectivo gerador, de forma que o mesmo deve ter elaborado seu Plano de 
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Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, respeitando todas as premissas descritas 

pela referida resolução. 

Os principais objetivos e metas a serem alcançados no município são: 

 

● Garantir o manejo adequado dos RSS, em todas as suas fases: coleta, tratamento 

(autoclavagem e incineração) e destinação final ambientalmente adequada; 

● Garantir que não ocorram incidências de RSS nos RSU coletados no município; 

● Garantir que não ocorram passivos ambientais no município, decorrentes da 

disposição inadequada dos RSS; 

● Garantir a coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos RSS 

em 100% das unidades de saúde públicas do município. 

10.6 RESÍDUOS DE LOGÍSTICA RESERVA 

Conforme previsto pela PNRS, a estruturação e implementação dos sistemas de 

logística reversa cabem aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

propiciando o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

A PNRS exige a logística reversa de: Agrotóxicos (seus resíduos e embalagens), 

pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens), lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e os produtos eletroeletrônicos 

com seus componentes. 

A lei estabelece que cabe aos consumidores a responsabilidade de acondicionar 

adequadamente os resíduos e disponibilizá-los para a coleta ou devolução. O município de  

Casa Branca deve criar legislação específica para esse tipo de resíduo e manter as campanhas 

de incentivo para a população realizar o descarte correto nos pontos definidos pela Prefeitura 

Municipal. 

10.7 COLETA SELETIVA 

O município de Casa Branca realiza coleta seletiva com calendário estabelecido e 

caminhão próprio, conforme apresentado no Diagnóstico, porém não possui um estudo de 

gravimetria para poder saber qual a composição gravimétrica dos resíduos gerados em seu 

território para assim, poder realizar um estudo mais profundo sobre as quantidades e tipos 

de resíduos o município gera.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Os materiais recicláveis do município de Casa Branca são coletados pelo caminhão 

da coleta seletiva e são levados para a Área de Transbordo e Triagem do município, a qual 

existem funcionários da COOPSERCAB – Cooperativa de Coleta Seletiva e Reciclagem de 

Casa Branca que realizam a triagem desses resíduos e que ficam responsáveis pelo 

recolhimento e beneficiamento dos materiais triados. Posteriormente, o restante dos resíduos 

é encaminhado ao Aterro Sanitário da Sete Tecnologia em Tratamento de Resíduos S/A. 

10.8 COMPOSTAGEM 

Em relação aos resíduos orgânicos domiciliares, resíduos de podas, capina e roçada, 

a destinação final de forma a valorizar esse tipo de resíduo é a compostagem, a qual consiste 

na reciclagem de matéria orgânica a partir de sua decomposição biológica, resultando em 

produto estável e útil como recondicionador do solo agrícola. Tal processo organizado, 

permite o reaproveitamento da matéria orgânica transformada em adubo e reduz o volume 

de resíduos destinados aos aterros. Apesar da decomposição poder ocorrer por vias 

anaeróbias e aeróbias, a compostagem é um processo de decomposição aeróbia e, por isso 

requer uma estrutura para garantir a aeração do material em grande volume. São necessárias, 

também, condições de temperatura e umidade, as quais vão variar ao longo dos estágios do 

processo, que pode levar de 90 a 120 dias (MMM, 2010).  

No município não existem sistemas de compostagem em funcionamento para os 

sistemas públicos de resíduos sólidos. Existem pessoas particulares, sem vínculo com a 

Prefeitura que realizam a compostagem de matéria orgânica conjuntamente com resíduos de 

poda vegetal na área rural. 

10.9 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A seguir, são abordados os objetivos e ações, no que se refere ao atendimento com 

a coleta, geração, aproveitamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, de 

construção civil, volumosos, verdes, de saúde e logística reversa, levando em conta as 

observações realizadas no diagnóstico, no PMGIRS de 2014 e nas informações 

disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Casa Branca.

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Tabela 6 - Revisão dos objetivos e ações do PMGIRS de 2014 e elaboração de novas ações através da Tabela 3.5 da FUNASA. 

OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Coleta, tratamento 
e destinação final 
correta de 100% 

dos resíduos 
domiciliares e 

comerciais gerados 

Projeto para instalação 
de um pátio de 

compostagem de 
resíduos verdes 

A51/RS/O1/a2-12 
Projeto para instalação de um pátio de 

compostagem de resíduos verdes 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$          100.000,00  

Implantação de pátio de 
compostagem 

A52/RS/O1/a3-12 
Implantação de pátio de compostagem de 

resíduos verdes 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Curto  R$          500.000,00  

Elaboração de Projeto 
para recuperação 

ambiental do lixão do 
Distrito de Venda 

Branca 

A53/RS/O1/a4-12 
Elaboração de Projeto para recuperação 

ambiental do lixão do Distrito de Venda Branca 

Departamento de 

Meio Ambiente 

Prefeitura 

Municipal 
Imediato  R$          120.000,00  

Obras para recuperação 
do lixão no Distrito de 

Venda Branca 
A54/RS/O1/a5-12 

Obras para recuperação do lixão no Distrito de 
Venda Branca 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Curto  R$          580.000,00  

Elaboração de projeto 
para recuperação de 
todos os bota-fora 

localizados no 
município 

A56/RS/O1/a7-12 
Elaboração de projeto para recuperação de todos 

os bota-fora localizados no município 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$          120.000,00  

Obras para recuperação 
de todos os bota-fora do 

município 
A57/RS/O1/a8-12 

Obras para recuperação de todos os bota-fora do 
município 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Médio  R$       1.000.000,00  

Isolamento da área do 
aterro sanitário 

A60/RS/O1/a11-12 
Isolamento da área do aterro sanitário 

desativado, colocação de placas impedindo a 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Curto  R$          100.000,00  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

desativado, colocação 
de placas impedindo a 
entrada de pessoas e a 
disposição de resíduos 

naquele local 

entrada de pessoas e a disposição de resíduos 
naquele local 

Repassar a 
responsabilidade do 

gerenciamento dos RS 
para cada gerador 

(comércios e indústrias), 

através da apresentação 
e implantação do PGRS 

individual 

A61/RS/O1/a11-12 

Repassar a responsabilidade do gerenciamento 
dos RS para cada gerador (comércios e 
indústrias), através da apresentação e 

implantação do PGRS individual 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

Coletar a destinar 
corretamente os 

resíduos recicláveis 
gerados 

Buscar parcerias para 

angariar fundos para a 
cooperativa 

A63/RS/O2/a2-7 
Buscar parcerias para angariar fundos para a 

cooperativa 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

Padronizar as 
embalagens para 

acondicionamento do 

material reciclável: 
adoção de embalagens 
de ráfia que podem ser 

reaproveitadas 

A65/RS/O2/a4-7 

Padronizar as embalagens para 
acondicionamento do material reciclável: 

adoção de embalagens de ráfia que podem ser 
reaproveitadas 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

Implantação de PEVs 
para coleta de resíduos 

recicláveis no meio rural 
A67/RS/O2/a6-7 

Implantação de PEVs para coleta de resíduos 
recicláveis no meio rural 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$ 20.000,00/pev  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Realizar a correta 
reutilização, 
reciclagem, 

destinação final e 
descarte dos 
Resíduos da 

Construção Civil 

gerados 

Produzir material 
explicativo sobre os 

RCC e distribuir para a 
população, para que 

sejam alertados de que 
os RCC devem ser 
gerenciados pelos 

geradores, através da 
contratação de empresa 
privada para a coleta e 
destinação final destes 

resíduos. 

A69/RS/O3/a1-7 

Produzir material explicativo sobre os RCC e 

distribuir para a população, para que sejam 
alertados de que os RCC devem ser gerenciados 

pelos geradores, através da contratação de 
empresa privada para a coleta e destinação final 

destes resíduos. 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$            15.000,00  

Fiscalização do órgão 
público, em relação à 
disposição inadequada 
dos RCC gerados pelos 

munícipes 

A70/RS/O3/a2-7 
Fiscalização do órgão público, em relação à 

disposição inadequada dos RCC gerados pelos 
munícipes 

Departamento de 

Meio Ambiente 

Prefeitura 

Municipal 

Imediato/ 

Longo 
  

Colocação de placas nos 
locais proibindo o 

descarte de resíduos 
naquele local 

A71/RS/O3/a3-7 
Colocação de placas nos locais proibindo o 

descarte de resíduos naquele local 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$ 2.000,00/placa  

Verificar a possibilidade 
de isolar as áreas onde 
os RCC estão sendo 

depositados, como as 

áreas de entrada das 
voçorocas 

A72/RS/O3/a4-7 
Verificar a possibilidade de isolar as áreas onde 
os RCC estão sendo depositados, como as áreas 

de entrada das voçorocas 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

Licenciamento da área 
do aterro de RCC 

A74/RS/O3/a6-7 Licenciamento da área do aterro de RCC 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$          120.000,00  

Fiscalização por parte 
do órgão público, para 
avaliar se a empresa 

A75/RS/O3/a7-7 
Fiscalização por parte do órgão público, para 

avaliar se a empresa privada (coleta) gerencia os 
RCC coletados adequadamente 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato/ 
Longo 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

privada (coleta) gerencia 
os RCC coletados 
adequadamente 

Coleta e destinação 
final correta dos 

Resíduos Verdes 
gerados 

Criação de calendário de 
coleta 

A76/RS/O4/a1-7 Criação de calendário de coleta 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

Verificar a possibilidade 
de isolar as áreas onde 

os Resíduos Verdes 
estão sendo depositados, 

como as áreas de 

entrada das voçorocas 

A77/RS/O4/a2-7 
Verificar a possibilidade de isolar as áreas onde 

os Resíduos Verdes estão sendo depositados, 
como as áreas de entrada das voçorocas 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

Colocação de placas nos 
locais proibindo o 

descarte de resíduos 
naquele local 

A78/RS/O4/a3-7 
Colocação de placas nos locais proibindo o 

descarte de resíduos naquele local 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$ 2.000,00/placa  

Fiscalização, notificação 
e multa para os 

munícipes que não 

respeitarem as placas e 
os locais que não podem 
ser descartados resíduos 

sólidos 

A81/RS/O4/a7-7 

Fiscalização, notificação e multa para os 
munícipes que não respeitarem as placas e os 

locais que não podem ser descartados resíduos 
sólidos 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato/ 
Longo 

  

Disponibilizar 
locais para que a 

população realize o 
descarte correto 

dos Resíduos 
volumosos e  

Delimitar as 
responsabilidades do 
órgão público e dos 

munícipes em relação à 
coleta e destinação final 

dos Resíduos volumosos 

A85/RS/O7/a1-4 
Delimitar as responsabilidades do órgão público 

e dos munícipes em relação à coleta e 
destinação final dos Resíduos volumosos 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato/ 
Longo 

  

Promover campanhas de 
doação de móveis e 

utensílios usados, para 

que não sejam 

A87/RS/O7/a3-4 
Promover campanhas de doação de móveis e 

utensílios usados, para que não sejam 
descartados, e sim doados para pessoas carentes 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato/ 
Longo 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

descartados, e sim 
doados para pessoas 

carentes 

Fiscalização por parte 
do órgão público, em 
relação à disposição 

inadequada dos 
Resíduos volumosos 

gerados pelos munícipes 

A88/RS/O7/a4-4 
Fiscalização por parte do órgão público, em 

relação à disposição inadequada dos Resíduos 

volumosos gerados pelos munícipes 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato/ 
Longo 

  

Garantir que os 
geradores de 
Resíduos de 
mineração 

implantem o PGRS  

Repassar a 
responsabilidade do 

gerenciamento dos RS 
de mineração para o 
gerador, através da 

cobrança para 
apresentação e 

implantação do PGRS 
individual 

A89/RS/O8/a1-1 

Repassar a responsabilidade do gerenciamento 
dos RS de mineração para o gerador, através da 

cobrança para apresentação e implantação do 
PGRS individual 

Departamento de 

Meio Ambiente 

Prefeitura 

Municipal 

Imediato/ 

Longo 
  

Coletar e descartar 
corretamente os 

Resíduos de óleos 
de cozinha gerados 

Implantação de PEV’s A91/RS/O9/a1-3 Implantação de PEV’s 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato  R$ 20.000,00/pev  

Incentivo aos geradores 

a aderirem ao Programa 
de recolhimento destes 

resíduos 

A92/RS/O9/a2-3 
Incentivo aos geradores a aderirem ao Programa 

de recolhimento destes resíduos 
Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato/ 
Longo 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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OBJETIVO 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

CLASSFICAÇÃO 

DA AÇÃO 

MOTIVO PROPOSTA DE ALTERNATIVA 

DE AÇÃO 
RESPONSÁVEL PARCERIAS 

IMPACTOS 

PRAZO CUSTO 

Instituir melhorias 

na fiscalização 
pública  

Estruturar fiscais de 
obras e posturas para a 

realização da 
fiscalização nas ruas, 

quanto ao correto 
gerenciamento dos 

resíduos sólidos 
produzidos pelos 

munícipes 

A95/RS/O12/a1-1 

Estruturar fiscais de obras e posturas para a 
realização da fiscalização nas ruas, quanto ao 
correto gerenciamento dos resíduos sólidos 

produzidos pelos munícipes 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato/ 
Longo 

  

Instituir a taxa de 
coleta de lixo e 

reajustá-lá, quando 
necessário, 

garantindo a gestão 
sustentável dos 

resíduos 

O Município deverá 

instituir a cobrança da 
taxa de lixo e dos 

serviços prestados de 
limpeza urbana, uma 

vez que o sistema 
precisa manter-se, para 

que estes serviços 
possam ser ofertados de 

forma eficaz 

A97/RS/O14/a1-1 

O Município deverá instituir a cobrança da taxa 
de lixo e dos serviços prestados de limpeza 

urbana, uma vez que o sistema precisa manter-

se, para que estes serviços possam ser ofertados 
de forma eficaz 

Departamento de 
Meio Ambiente 

Prefeitura 
Municipal 

Imediato   

Fonte: Amplar Engenharia

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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11 INVESTIMENTOS TOTAIS NOS 4 SETORES 

A tabela abaixo foi retirada da planilhização do TR FUNASA 2019, onde dispõe a 

quantidade de ações totais para cada setor, a quantidade de ações para cada prazo (imediato, 

curto, médio e longo prazo), juntamente com o investimento total de cada componente e de 

todos somados. Ela permite a visualização do volume de itens a serem executados: 

 

Tabela 7-Planilha de investimentos necessário para atender as novas ações 

COMPONENTE 

Nº DE 

AÇÕ

ES 

NÚMERO DE AÇÕES CONFORME AS 

METAS/PRAZOS INVESTIME

NTO 

PREVISTO 
(R$) Imediato 

(até 3 anos) 

Curto 

Prazo 
(entre 4 e 8 

anos) 

Médio 

Prazo 
(entre 9 e 

13 anos) 

Longo 

Prazo 
(entre 14 

e 20 anos) 

ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 
40 17 10 6 7 

R$ 

10.676.969,00 

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
16 6 4 - 6 

R$ 

10.594.126,00 

MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 
8 4 2 - 2 R$ 150.000,00 

MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

29 16 3 1 9 
R$ 

2.655.000,00 

TOTAL 93 44 19 6 24 
R$ 

24.076.095,00 

Fonte: Amplar Engenharia 

12 REALIZAÇÃO DA TARIFA MÉDIA PRATICADA (TMP) 

A Tarifa Média Praticada para o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto é 

calculada com base na receita tarifária e no volume faturado realizados no período em 

análise.  

Para apuração da Tarifa Média Praticada (TMP), a partir dos dados do ano de 2020 

disponibilizados no site do SNIS, utilizamos a seguinte fórmula: 

𝑇𝑀𝑃 =
𝑅𝑇

𝑉𝐹
 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Onde:  

TMP = Tarifa Média Praticada  

RT = Receita Tarifária (Faturamento)  

VF = Volume Faturado 

 

Portanto: 

𝑇𝑀𝑃 =
𝑅$8.009.989,53

(1.952.490 + 1.457.780)
 

 

𝑇𝑀𝑃 = 2,3488 𝑅$/𝑚³ 

12.1 CÁLCULO DA DEFASAGEM TARIFÁRIA 

A Defasagem Tarifária, de acordo com a Resolução ARES-PCJ n.º 115/2015, 

representa percentualmente a defasagem existente entre a Tarifa Média Praticada (TMP) e o 

Custo Médio Atual (CMA) dos serviços que deveria ser coberta com a tarifa.  

Para fins de cálculo da Defasagem Tarifária são utilizados os valores apurados do 

Custo Médio Atual (CMA) e da Tarifa Média Praticada (TMP) pelo prestador nos últimos 

12 (doze) meses registrados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 

ou seja, o ano de 2020. 

O cálculo da TMP já foi executado a cima, e para o cálculo da CMA utilizamos 

diversos parâmetros, como gastos com o pessoal, que abrangem todos os valores gastos 

encontrados no SNIS, como valores com funcionários próprios e comissionados e 

correspondem aos salários, encargos, gratificações, benefícios, dentre outros, relativos à 

folha de pagamento; gastos com materiais, que se referem a desembolsos com Produtos 

Químicos, Materiais de Consumo, Combustíveis, dentre outros; gastos com serviços de 

terceiros; gastos com energia elétrica e outras despesas. 

12.1.1 CÁLCULO DO CUSTO MÉDIO ATUAL (CMA) 

Para se apurar o Custo Médio Atual (CMA) utiliza-se a seguinte fórmula: 

𝐶𝑀𝐴 =
(𝐷𝐸𝑋 + 𝐷𝐴𝑃 + 𝐼𝑁𝑅) 𝑥 (𝑅𝑃𝑆) − 𝑂𝑅 − 𝑅𝑃𝐼

𝑉𝐹
 

Onde: 

CMA = Custo Médio Atual a ser coberto com as tarifas  

DEX = Custos/Despesas de Exploração / Correntes  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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DAP = Custos/Despesas com Depreciação, Amortizações e Provisões  

INR = Investimento Realizado no período  

RPS = Remuneração do Prestador dos Serviços  

OR = Outras Receitas  

RPI = Recursos para Investimentos (externos)  

VF = Volume Faturado 

 

𝐶𝑀𝐴 =
(6.211.480,31 + 284.993,00 + 2.641.810,00)𝑥(1,00) − 78.486,10 − 0

3.410.270,00
 

 

𝐶𝑀𝐴 = 2,6566 𝑅$/𝑚³ 

 

12.1.2 VERIFICAÇÃO DA DEFASAGEM TARIFÁRIA 

Com todos os dados demonstrados é possível verificar se houve Defasagem 

Tarifária (DT), que é calculada por meio da divisão do Custo Médio Atual (CMA) pela Tarifa 

Média Praticada (TMP), sendo: 

𝐷𝑇 = (
𝐶𝑀𝐴

𝑇𝑀𝑃
− 1) 𝑥100 

Onde:  

DT = Defasagem Tarifária  

CMA = Custo Médio Atual  

TMP = Tarifa Média Praticada 

Portanto, 𝐷𝑇 = 13,91% 

Ou seja, verifica-se que a Defasagem Tarifária (DT) do período analisado foi de 

13,11%, o que significa que a tarifa de água e esgoto do município de Casa Branca pode 

passar por um reajuste de 13,11%. 

12.2 PROJEÇÕES PARA OS PRÓXIMOS PERÍODOS 

Na presente seção identificaremos os gastos e receitas projetados para os próximos 

3 anos, levando em conta a projeção de valores já apresentada das ações que devem ser 

realizadas em 3 anos e os dados retirados do SNIS 2020, acrescidos de 3% a.a. Quando 

comparados com o período realizado orientarão o diagnóstico acerca de necessidade de 

alteração da tarifa. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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12.2.1 TARIFA MÉDIA NECESSÁRIA 

Com base na composição de valores já detalhada, para o cálculo da Tarifa Média 

Necessária (TMN), de acordo com a Resolução ARES-PCJ n.º 115/2015, utiliza-se a 

seguinte Fórmula Paramétrica: 

𝑇𝑀𝑁 =
∑(𝐷𝐸𝑋 + 𝐷𝐴𝑃 + 𝐼𝑅)𝑥(𝑅𝑃𝑆) − 𝑂𝑅 − 𝑅𝑃𝐼 + 𝑉𝑇𝐶

∑ 𝑉𝐹
 

Onde:  

TMN = Tarifa Média Necessária  

DEXt = Despesas de Exploração projetadas para os próximos 3 anos 

DAPt = Depreciação, Amortizações e Provisões projetadas para os próximos 3 anos  

IRt = Investimentos a serem realizados nos próximos 3 anos  

RPSt = Taxa de Remuneração do Prestador do Serviço para os próximos 3 anos  

ORt = Outras Receitas previstas para os próximos 3 anos 

RPIt = Recursos Externos Previstos para Investimentos para os próximos 3 anos  

VTCt = Variação Tarifária a Compensar (Superávit/Déficit)  

VFt = Volume Faturado nos próximos 3 anos. 

𝑇𝑀𝑁 = 2,6566 𝑅$/𝑚³ 

12.2.2 COMPARATIVO DAS TARIFAS 

Após a apuração da Tarifa Média Necessária (TMN) e da Tarifa Média Praticada 

(TMP), é possível fazer um comparativo entre elas, por meio da seguinte fórmula: 

 

𝐶𝑇 = (
𝑇𝑀𝑁

𝑇𝑀𝑃
− 1) 𝑥100 

Onde:  

CT = Comparativo das Tarifas  

TMN = Tarifa Média Necessária  

TMP = Tarifa Média Praticada 

𝐶𝑇 = 13,11% 

Como pode ser verificado nos cálculos acima, demonstrados no Comparativo entre 

a Tarifa Média Necessária (TMN) calculada conforme Fórmula Paramétrica e a Tarifa Média 

Praticada (TMP), o percentual de Reajuste apurado é de 13,11%, ou seja, é necessário que 

haja um aumento da tarifa praticada nos próximos 3 anos. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13 VIABILIDADE E POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS 

Aos resíduos de responsabilidade privada, faz-se vulnerável a apropriação de 

qualquer despesa, custo ou investimento, visto que estas ações podem afetar 

significativamente a estrutura econômica das instituições representativas de cada tipologia 

de resíduo. 

Quanto aos resíduos de limpeza urbana, estes são custeados pelo município, 

mediante repasses de verbas decorrentes da receita da Taxa arrecadada juntamente com o 

IPTU e por receitas gerais da administração pública, ou ainda a partir de fontes de 

financiamento. 

As principais formas, programas e ações hora existentes e que aportam recursos 

para os investimentos em saneamento básico, em especial, em resíduos sólidos, com seus 

objetivos e suas modalidades estão apresentados a seguir. 

Importante destacar que o novo marco legal do Saneamento atribuiu 

responsabilidades a ANA para regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento, 

com isso, normas de referência nacionais para regulação serão estabelecidas e verificadas 

periodicamente, exigência obrigatória no momento da contratação dos financiamentos com 

recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da 

administração pública federal. 

13.1 RECURSOS DE TAXAS 

Compreendem os recursos decorrentes da efetiva receita da Taxa cobrada. A 

necessidade de sustentabilidade poderá resultar em revisão das taxas, seja de seus valores ou 

quanto a sua forma e critérios de cobrança, visto que de forma geral as condições comumente 

não refletem as particularidades locais. Destaca-se que o novo marco regulatório do 

Saneamento determina a necessidade de estudos de viabilidade econômico-financeiro na 

prestação dos serviços e estabelece que sejam desenvolvidas normas de referência de 

regulação tarifária, que deverão estabelecer os mecanismos de subsídios para as populações 

de baixa renda, a fim de possibilitar a universalização dos serviços. 

A possibilidade de mudança do modelo de taxa para tarifa pode ser compreendida 

como uma forma mais justa de cobrança dos serviços. As taxas ou as tarifas decorrentes da 

prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos considerarão a 

destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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de forma isolada ou combinada, podendo considerar também as características habitacionais, 

o consumo de água e a frequência de coleta. 

 

13.2 MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), 

PROGRAMAS COM RECURSOS DO FGTS 

Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende 

da capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

13.2.1 SANEAMENTO PARA TODOS 

O programa tem como órgão gestor da aplicação dos recursos o Ministério das 

Cidades e agente financeiro e operador a CEF. Opera com recursos do FGTS e tem por 

objetivo financiar programas que promovam a melhoria das condições de saúde e da 

qualidade de vida da população por meio de ações integradas e articuladas de saneamento 

básico em áreas urbanas. O programa financia empreendimentos do setor público nas 

modalidades: abastecimento de água; esgotamento sanitário; saneamento integrado; 

desenvolvimento institucional; manejo de águas pluviais; manejo de resíduos sólidos; 

manejo de resíduos da construção e demolição; preservação e recuperação de mananciais, 

estudos e projetos. 

Com relação as condições, a contrapartida mínima em operações com o setor 

público, o valor correspondente à contrapartida mínima é de 5% do valor do investimento, 

exceto na modalidade Abastecimento de Água, onde a contrapartida mínima é de 10%. Em 

operações com o setor privado, o valor correspondente à contrapartida mínima é 20% do 

Valor do Investimento 

13.2.2 PRÓ SANEAMENTO 

O programa é operado pela CEF com recursos do FGTS e é destinado a financiar 

programas nas seguintes modalidades: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

saneamento integrado, desenvolvimento institucional, drenagem urbana, resíduos sólidos, 

resíduos da construção civil e estudos e projetos. 

 

➢ Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende 

da capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

13.2.3 PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI) 

Destinado a financiar projetos que integram o planejamento e as ações dos agentes 

públicos em diversos setores com vistas a contribuir para a solução dos problemas estruturais 

dos centros urbanos. Estes projetos podem focar setores específicos, como saneamento, na 

medida em que compõem planos de governo mais abrangentes. 

Está contemplado entre os empreendimentos financiáveis o saneamento ambiental 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana). 

13.2.4 SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

Destinado a apoiar projetos de investimentos, públicos ou privados, que buscam a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e a recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas. Os investimentos podem ser realizados nos seguintes 

segmentos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, 

resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas ambientalmente 

degradadas e despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos comitês de 

bacias. 

13.2.5 APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE 

O programa oferece condições especiais para projetos ambientais que promovam o 

desenvolvimento sustentável. Financia projetos de saneamento básico, implantação de redes 

coletoras e de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e gerenciamento de recursos 

hídricos. Também pode ser utilizado para ações de planejamento e gestão de sistemas 

ambiental ou integrada, visando à capacitação do corpo técnico e a constituição de unidade 

organizacional dedicada às questões ambientais. 

13.2.6  PROGRAMA DE REPASSES DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 

(OGU) 

Esta modalidade não gera obrigação de devolução de recursos e se apresenta em 

três tipos: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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➢ Transferências Constitucionais: “Parcelas de recursos arrecadados e repassados 

aos municípios por força de mandamento estabelecido em dispositivo da Constituição 

Federal” (Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, 2017); 

➢ Transferências Legais: Segundo Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria Geral da União, (2017) entende-se por transferências legais a regulamentação 

por leis específicas, as quais determinam a forma de habilitação, transferência, aplicação dos 

recursos e prestações de contas. 

 

Podem ser divididas em duas categorias: 

 

• Transferências automáticas: “repasse de recursos financeiros sem a 

utilização de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em 

conta corrente específica, aberta em nome do beneficiário” (Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, 2017); 

• Transferências fundo a fundo: “repasse de recursos, diretamente, de fundos 

da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal ou do DF, 

dispensando a celebração de convênios, bastando apenas realizar a adesão” 

(Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, 

2017); 

É importante ressaltar que o PAC constitui uma modalidade de transferência legal, 

caracterizada como transferência obrigatória de recursos financeiros pelos órgãos e 

entidades da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, 

mediante a Lei no 11.578, de 26 de novembro de 2007. 

➢ Transferências Voluntárias: Definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, art. 25), como “a entrega de recursos correntes 

ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao 

Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 2000). Tem por origem recursos do Orçamento Geral 

da União (OGU) e geralmente, decorrem das Emendas Parlamentares. Modalidades: 

Contratos de Repasse e Convênios: 

• Convênios: No âmbito federal o Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007 

considera convênio como: acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que 
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discipline a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas 

nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como 

partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, 

direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração 

pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, 

entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de programa de 

governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição 

de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação. 

• Contratos de Repasse: Ainda segundo o referido decreto (com dispositivos 

alterado pelo Decreto n° 8.180/2013), considera contrato de repasse como 

“instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a 

transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de 

instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário 

da União”. 

13.2.7 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Objetiva coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a 

avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, 

saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito. 

Visa a contratação de serviços, estudos, projetos e planos para o desenvolvimento 

institucional e operacional do setor de saneamento, a capacitação de recursos humanos, bem 

como a reformulação dos marcos regulatórios, a estruturação e consolidação de sistemas de 

informação e melhoria da gestão setorial, incluindo o apoio à formulação de planos diretores 

de drenagem urbana e de gestão integrada e sustentável de resíduos.  

13.2.8 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (MI) 

➢ INFRAESTRUTURA HÍDRICA 

O programa de infraestrutura hídrica, conhecido como Pro Água, objetiva 

desenvolver obras de infraestrutura hídrica para o aumento da oferta hídrica de boa 

qualidade, tendo como público alvo as populações de regiões com baixa disponibilidade de 

hídrica, concessionárias de serviços de saneamento e produtores dos setores primário e 

secundário. 
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Por meio da execução de obras de infraestrutura, o programa busca promover o 

aumento da oferta hídrica para o consumo humano e para produção, como: construção de 

barragens; construção de adutoras; perfuração e equipamentos de poços públicos; construção 

dos sistemas de poços de água subterrânea e construção e recuperação de obras de 

infraestrutura hídrica. 

13.2.9 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

Atualmente, o BID é uma das principais fontes de financiamento multilateral para 

o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe e para a 

integração regional, possuindo expressiva experiência na realização de projetos similares no 

Brasil. 

Os dois principais objetivos do BID, como parte de sua estratégia institucional, são: 

a redução da pobreza buscando a equidade social e o crescimento sustentável do ponto de 

vista ambiental. 

➢ AQUAFUND 

Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de 

projetos nos setores de água, tratamento de esgotos, drenagem e resíduos sólidos. 

O AQUAFUND é um fundo de desembolso rápido criado para financiar uma série 

de intervenções de apoio à implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do BID e 

para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos países mutuários do 

Banco. 

Recursos podem ser utilizados para financiar a assistência técnica, elaboração de 

projetos, estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias, divulgação de 

conhecimentos e de campanhas de sensibilização. 

➢ PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO (PASS-BID) 

O PASS é financiado pelo BID e pela contrapartida nacional, que objetiva 

implementar projetos integrados de saneamento nos bolsões de pobreza do país, visando 

universalizar os serviços de água e esgoto, em municípios com população urbana entre 

15.000 e 50.000 habitantes ou com déficit de cobertura por serviços de abastecimento de 

água superior à média nacional. 
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13.2.10 BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO (BIRD) 

O BIRD apoia vários investimentos em áreas como educação, saúde, administração 

pública, infraestrutura, desenvolvimento financeiro e do setor privado, agricultura, meio 

ambiente e recursos naturais. 

➢ PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO I E II 

(PMSS) 

O PMSS se concretizou através do BIRD e de contrapartida nacional, visando à 

melhoria da eficiência e o aumento da capacidade de financiamento da prestação de serviços 

para universalização do atendimento a toda a população, particularmente às camadas mais 

pobres, excluídas do acesso aos serviços. 

➢ PROJETO DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ENERGIA E ÁGUA EM 

SANEAMENTO AMBIENTAL (COM+ÁGUA) 

O Projeto COM+ÁGUA objetiva o gerenciamento integrado do controle e redução 

das perdas de água e do uso de energia elétrica em sistema de abastecimento de água, 

propondo uma gestão integrada e participativa com mobilização social interna e externa. 

➢ PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PROGRAMA DE 

SANEAMENTO PARA POPULAÇÕES EM ÁREAS DE BAIXA RENDA (PAT-

PROSANEAR) 

Esse programa tem como principal objetivo proporcionar de forma autossustentável 

a solução dos problemas de saneamento ambiental nas áreas urbanas altamente adensadas, 

ocupadas por famílias de baixa renda, onde as condições de infraestrutura sejam precárias. 

13.3 RECURSOS PRIVADOS 

A alternativa de investimentos privados deve ser também admitida em razão dos 

atuais modelos de gestão dos serviços de saneamento, onde a iniciativa privada vem atuando 

com expressiva intensidade. 

Através de modelos de concessões públicas e parcerias público-privadas (PPP), 

recursos privados podem fazer a diferença na obtenção das condições de universalização do 

saneamento básico. 
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14 INDICADORES DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO 

Segundo Brasil (2010), a partir do ano 2010, todos os prestadores de serviços e 

prefeituras devem prestar informações relacionadas ao saneamento básico, como requisito 

indispensável para o acesso a recursos do Ministério das Cidades. A coleta de dados para o 

Sistema Nacional de Informações ao Saneamento (SNIS), ocorre por amostragem, sendo que 

os dados são fornecidos de forma voluntária. As informações devem ser enviadas em dois 

aplicativos informatizados: uma para abastecimento de água e esgotamento sanitário, e outro 

para resíduos sólidos urbanos. Os aplicativos estão disponíveis para download no site 

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

O SNIS foi criado em 1996 e contém informações de caráter institucional, 

administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, e de qualidade sobre a 

prestação de serviços de água, esgotos e manejo de resíduos sólidos. Os Indicadores de 

Desempenho aplicados ao saneamento básico integram o conteúdo do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) do município de Casa Branca-SP e adotará como metodologia 

básica a metodologia recomendada pelo SNIS. O principal aspecto considerado na 

construção dos indicadores de saneamento básico é a sua viabilidade de alimentação 

contínua e utilização como informação gerencial para a tomada de decisão. De nada adianta 

um conjunto de dados excelentes, com potencial de informar com grande precisão o estado 

e as tendências do saneamento básico no município, se as informações necessárias para o 

cálculo de cada indicador não estão disponíveis ou não fazem parte de uma cultura ou rotina 

de trabalho.  

Assim, sugere-se a normatização e adoção de um procedimento para o registro das 

informações recomendado pelo Sistema de Informações do PMSB a ser constituído. Há 

informações existentes, que necessitam de organização por parte dos serviços municipais. 

Na prática, a simples normatização das formas de registro dos dados é suficiente para a 

maioria dos indicadores dos temas relacionados ao saneamento básico. Porém, para grande 

parte dos indicadores propostos, é necessário implantar, além das rotinas para a coleta de 

informações, a realização periódica e sistemática de alimentação e interpretações de imagens 

formatadas, por exemplo, em um Sistema de Informações Geográficas (SIG). A cooperação 

entre as secretarias municipais, e outras entidades que coletam dados no âmbito municipal é 

indispensável para a operação de um bom sistema de indicadores.  

Combinando indicadores de saneamento básico com indicadores sanitários, 

econômicos e ambientais (doenças de veiculação hídrica, vazão de água dos cursos de água, 
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consumo de energia, etc.), é possível posicionar o município no contexto do 

desenvolvimento sustentável, num pensamento do presente para o futuro. 

14.1 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O diagnóstico do município apontou que existem alguns problemas relacionados ao 

Abastecimento de Água. Deste modo, foram sugeridos alguns indicadores, permitindo 

avaliar a evolução do sistema ao longo dos anos. Para cada objetivo específico do setor será 

levantado pelo menos um indicador, devendo este ser aferido e atualizado anualmente pela 

Prefeitura Municipal para um melhor acompanhamento da evolução atingida com a 

implementação das ações relacionadas a cada objetivo.  

Ressalta-se que, na fase de elaboração do diagnóstico do setor de abastecimento de 

água, foram já analisados alguns indicadores visando diagnosticar a situação atual e podem 

ser utilizados também para auxiliar na avaliação contínua de Casa Branca. No entanto, houve 

a necessidade de adaptar esse levantamento de indicadores à etapa atual, substituindo alguns 

e adicionando outros mais específicos para a averiguação do atendimento aos objetivos e 

para a proposição das metas e das ações que abordem a evolução das áreas ainda passíveis 

de melhorias.  

Grande parte dos indicadores foi proposta com base no Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento (SNIS), para o qual o município deve fornecer informações 

sobre a situação do Saneamento Básico, no sistema de abastecimento de água, além do Plano 

Diretor de Saneamento Integrado do município. 

Alguns indicadores estabelecidos para a avaliação do desempenho dos serviços de 

abastecimento de água de Casa Branca são qualitativos, outros, quantitativos. As equações 

para a obtenção dos últimos são detalhadas a seguir. Ressalta-se que, nas referidas tabelas, 

será descrita a importância de cada indicador para o PMSB, avaliando a evolução das 

metas/programas e verificando, assim, o atendimento dos objetivos propostos. 

 

a) Índice de Abastecimento Total de Água 

𝐼𝑁055 =
𝐴𝐺001

𝐺12𝑎
 

Em que: 

IN055 = Índice de abastecimento total de água (%); 
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AG001 = População total atendida com abastecimento de água 

(habitante); 

G12a = População total residente no município, segundo IBGE 

(habitante). 

Este indicador, que mede a porcentagem da população total atendida pela SAA, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “atender com água potável a 100% dos 

domicílios urbanos e monitorar a qualidade da água consumida em 100% dos domicílios 

rurais e de sistemas particulares”. 

 

a) Índice de Abastecimento Urbano de Água 

𝐼𝑁023 =
𝐴𝐺026

𝐺𝐸06𝑎
 

Em que: 

IN023 = Índice de atendimento urbano de água (%); 

AG026 = População urbana atendida com abastecimento de água 

(habitante); 

GE06a = População urbana residente no município, segundo IBGE 

(habitante). 

Este indicador, que mede a porcentagem da população urbana atendida pela SAA, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “atender com água potável a 100% dos 

domicílios urbanos”. 

 

b) Índice de Abastecimento Rural de Água 

 

𝐼𝐴𝑅𝐴

=
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑒𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠
 

 

Em que: 

IARA = Índice de Abastecimento Rural de Água (%); 

Domicílios rurais com meios adequados para o abastecimento de 

água potável (unid.); 

nº total de domicílios rurais (unid.). 
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Este indicador, que mede a porcentagem da população rural atendida pela SAA, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “monitorar a qualidade da água 

consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares. 

 

c) Índice de Monitoramento de Captações Particulares 

𝐼𝑀𝐶𝑃 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 

Em que: 

IMCP = Índice de monitoramento de captações particulares (%); 

n° de captações particulares monitorados (unid.); 

n° total de captações particulares existentes no município (unid.). 

Este indicador, que mede a porcentagem de captações particulares monitoradas, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “monitorar a qualidade da água 

consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares”. 

 

d) Economias atingidas por Paralisações 

𝐼𝑁071 =
𝑄𝐷004

𝑄𝐷002
× 100 

Em que: 

IN071= Economias Atingidas por Paralizações (Econ./paralisação); 

QD004 = Quantidade de economias ativas atingidas por 

paralisações; 

QD002 = Quantidade de paralisações. 

Este indicador, que mede a porcentagem de economias atingidas por paralisações 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “atendimento de forma ininterrupta”. 

 

e) Duração Média das Paralisações 

𝐼𝑁072 =
𝑄𝐷003

𝑄𝐷002
 

Em que: 

IN072= Duração Média das Paralisações (horas/paralisação); 

QD003 = Duração das paralisações; 

QD002 = Quantidade de paralisações. 
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Este indicador, que mede a porcentagem de economias atingidas por paralisações 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “atendimento de forma ininterrupta”. 

 

f) Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão 

𝐼𝑁075 =
𝑄𝐷007

𝑄𝐷006
× 100 

Em que: 

IN075= Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão (%); 

QD007 = Quantidade de Amostras para Análises de Cloro Residual com 

Resultado Fora do Padrão; 

QD006 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Cloro 

Residual. 

Este indicador, que mede análises de cloro residual fora do padrão auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de “atendimento com água potável e monitoramento 

da qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares”. 

 

g) Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão 

𝐼𝑁076 =  
𝑄𝐷009

𝑄𝐷008
× 100 

Em que: 

IN076= Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão (%); 

QD009 = Quantidade de Amostras para Análises de Turbidez com Resultado 

Fora do Padrão; 

QD008 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Turbidez. 

Este indicador, que mede análises de turbidez fora do padrão auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de “atendimento com água potável e monitoramento 

da qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares”. 

 

h) Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Cloro Residual 

𝐼𝑁079 =  
𝑄𝐷006

𝑄𝐷020
× 100 

Em que: 

IN079= Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Cloro 

Residual (%); 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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QD006 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Cloro 

Residual; 

QD020 = Quantidade Mínima de Amostras Obrigatórias para Análises de 

Cloro Residual. 

Este indicador, que mede análises de cloro residual fora do padrão auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de “atendimento com água potável e monitoramento 

da qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares”. 

 

i) Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Turbidez 

𝐼𝑁080 =  
𝑄𝐷008

𝑄𝐷019
× 100 

Em que: 

IN080= Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Turbidez (%); 

QD008 = Quantidade de Amostras Analisadas para Aferição de Turbidez; 

QD019 = Quantidade Mínima de Amostras Obrigatórias para Análises de 

Turbidez. 

Este indicador, que mede análises de cloro residual fora do padrão auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de “atendimento com água potável e monitoramento 

da qualidade da água consumida em 100% dos domicílios rurais e de sistemas particulares”. 

 

j) Índice de Perdas na Distribuição 

𝐼𝑁049 =
𝐴𝐺006 + 𝐴𝐺018 − 𝐴𝐺010 − 𝐴𝐺024

𝐴𝐺006 + 𝐴𝐺018 − 𝐴𝐺024
× 100 

Em que: 

IN049 = Índice de perdas na distribuição (%); 

AG006 = Volume de água produzido (1.000 m³/ano); 

AG010 = Volume de água consumido (1.000 m³/ano); 

AG018 = Volume de água tratada importado (1.000 m³/ano); 

AG024 = Volume de água de serviço (1.000 m³/ano). 

 

k) Consumo médio per capita de água 

𝐼𝑁022 =
𝐴𝐺010 − 𝐴𝐺019

𝐴𝐺001
×

1.000.000

365
 

Em que: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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IN022 = Consumo médio per capita de água (L/(habitante.dia)); 

AG010 = Volume de água consumido (1.000 m³/ano); 

AG019 = Volume de água tratada exportado (1.000 m³/ano); 

AG001 = População total atendida com abastecimento de água (hab.) - 

utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo. 

 

l) Tarifa Média de Água (R$/m³) 

𝐼𝑁005 =
𝐹𝑁002

𝐴𝐺011 − 𝐴𝐺017 − 𝐴𝐺019
×

1

1.000
 

Em que: 

IN005 = Tarifa Média de Água (R$/m³); 

FN002 = Receita Operacional Direta Água (R$/ano); 

AG011 = Volume de Água Faturado (1.000 m³/ano); 

AG017 = Volumes de Água Bruta Exportado (1.000 m³/ano); 

AG019 = Volume de Água Tratada Exportado (1.000 m³/ano). 

Este indicador, que calcula a tarifa média de água, auxiliará o monitoramento do 

alcance do objetivo de “implementar uma gestão eficiente”, com a cobrança de uma tarifa 

justa, conforme definições do órgão regulador. 

 

m) Margem de Despesa de Exploração 

𝐼𝑁030 =
𝐹𝑁015

𝐹𝑁001
× 100 

Em que: 

IN030 = Margem da Despesa de Exploração (%): 

FN015 = Despesas de Exploração (R$/ano); 

FN001 = Receita Operacional Direta Total (R$/ano). 

Este indicador, que calcula a Margem da Despesa de Exploração, auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de “implementar uma gestão eficiente”, pois avalia a 

relação entre despesas e receita. 

 

n) Indicador de Desempenho Financeiro 

𝐼𝑁012 =
𝐹𝑁001

𝐹𝑁017
× 100 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Em que: 

IN012 = Indicador de Desempenho Financeiro (%); 

FN001 = Receita Operacional Direta Total (R$/ano): FN001 = FN002 + 

FN003 + FN007 + FN038; 

FN002: Receita operacional direta de água (R$/ano); 

FN003: Receita operacional direta de esgoto (R$/ano); 

FN007: Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada) 

(R$/ano); 

FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado (R$/ano); 

FN017 = Despesas Totais com Serviços. 

Este indicador, que calcula o Desempenho Financeiro, auxiliará o monitoramento 

do alcance do objetivo de “implementar uma gestão eficiente”, pois avalia a relação entre 

despesas e receita. 

 

o) Índice de Monitoramento da Regularidade das Outorgas 

𝐼𝑀𝑅𝑂 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑛º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑢𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎çõ𝑒𝑠 + 𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑖𝑎𝑠

× 100 

Em que: 

IMRO = Índice de monitoramento da regularidade das outorgas (%); 

n° de captações outorgadas (unid.); 

n° de travessias outorgadas (unid.); 

n° total de captações (unid.); 

n° total de travessias (unid.). 

Este indicador, que mostra a porcentagem de captações e travessias outorgadas, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “pleno atendimento à legislação 

ambiental aplicável em todos os subprocessos integrantes do SAA (captação, adução, 

reservação e distribuição)”. 

 

p) Índice de Monitoramento da Regularidade das Licenças Ambientais 

𝐼𝑀𝑅𝐿 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çõ𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çõ𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠
× 100 

Em que: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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IMRL = Índice de monitoramento da regularidade das licenças ambientais 

(%); 

n° de instalações licenciadas (unid.); 

n° total de instalações licenciáveis (unid.). 

Este indicador, que mostra a porcentagem de instalações do SAA licenciadas, 

auxiliará o monitoramento do alcance do objetivo de “pleno atendimento à legislação 

ambiental aplicável em todos os subprocessos integrantes do SAA (captação, adução, 

tratamento, reservação e distribuição)”. 

 

q) Índice de Respostas Satisfatórias a Pesquisa de Satisfação 

𝐼𝑅𝑆 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Em que: 

IRS = Índice de Respostas Satisfatórias a Pesquisa de Satisfação (%); 

n° de respostas satisfatórias (unid.); 

n° total de respostas (unid.). 

Este indicador fornece dados quantitativos acerca da percepção da população em 

relação os setores do Saneamento Básico e a prestação de serviços, e auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de “garantir canais de comunicação com a sociedade 

e mobilização social”, bem como possibilitar a realização de pesquisas e questionários 

presenciais e/ou virtuais por meio de plataformas eletrônicas e sites. 

 

r) Evolução do número de eventos oficiais realizados no município por ano 

que envolvam temas de Saneamento Básico 

 

14.2 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SETOR DE ESGOTOS 

O diagnóstico do município apontou que existem diversos problemas relacionados 

ao sistema de esgotamento sanitário. Deste modo, são sugeridos os seguintes indicadores, 

permitindo avaliar a necessidade de novas obras de esgotos ou se as obras executadas estão 

sendo eficientes.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Os indicadores foram propostos com base no Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento, para o qual o município deve fornecer informações sobre a situação do 

Saneamento Básico, neste caso do sistema de esgotamento sanitário.  

Os indicadores estabelecidos para a avaliação do desempenho dos serviços do 

sistema de esgotamento sanitário de Casa Branca referem-se a indicadores conforme 

especificados abaixo:  

• Indicadores Econômicos Financeiros e Administrativos;  

• Indicadores Operacionais;  

• Indicadores de Balanço;  

• Indicadores sobre Qualidade;  

• Indicadores de Sustentabilidade Ambiental  

14.2.1 INDICADORES RELACIONADOS À ECONOMIA, FINANÇAS E 

ADMINISTRAÇÃO 

a) Tarifa Média de Esgoto  

𝐼𝑁006 =
𝐹𝑁003

𝐸𝑆007 − 𝐸𝑆013
×

1

1.000
 

Em que: 

IN006: Tarifa Média de Esgoto (R$/m³); 

ES007: Volume de esgotos faturado (m³/ano); 

ES013: Volume de esgotos bruto importado (m³/ano); 

FN003: Receita operacional direta de esgoto (R$/ano). 

 

b) Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Esgotamento Sanitário: 

𝐼𝑁059 =
𝐸𝑆028

𝐸𝑆005
 

Em que: 

IN059: Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento 

sanitário (%); 

ES005: Volume de esgotos coletado (m³/ano); 

ES028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos (kWh/m). 

 

c) Duração Média dos Reparos de Extravasamentos de Esgotos: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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𝐼𝑁077 =
𝑄𝐷012

𝑄𝐷011
 

Onde:  

IN077: Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos (hora) 

QD011 = Quantidade de extravasamentos de esgotos registrados no ano (nº 

de extravasamentos);  

QD012 = Duração dos extravasamentos registrados na rede coletora de 

esgotos no ano (hora). 

14.2.2 INDICADORES RELACIONADOS À OPERAÇÃO 

a) Indicador de cobertura do Serviço de Esgotamento Sanitário 

𝐼𝐶𝐸 = 100 ×
𝐷𝑈𝐸

𝐷𝑈𝑇
 

Onde:  

ICE = Indicador de Cobertura em Coleta de Esgoto e Tanques Sépticos (%);  

DUE = nº de domicílios urbanos atendidos por coleta e tanques sépticos;  

DUT = nº de domicílios urbanos totais 

 

b) Indicador de Tratamento de Esgoto 

𝐼𝑇𝐸 =
100 × 𝐸𝐴𝐸𝑇𝐸

𝐸𝐴𝐸
 

Onde:  

EAETE = número de economias residenciais ativas ligadas à ETE, ou seja, 

cujos esgotos recebem tratamento;  

EAE = número de economias residenciais ativas ligadas à rede de coleta de 

esgoto. 

 

c) Indicador da Utilização da Infraestrutura de Tratamento de Esgotos 

𝐼𝑈𝐸 =
100 × 𝑄𝑡

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑇𝐸
 

Onde:  

Qt = vazão tratada (L/s);  

CAPETE = capacidade da ETE (L/s). 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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d) Indicador da Regularização e Fiscalização das Atividades de Limpa Fossa 

𝐼𝑅𝐹𝐹 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑠𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

e) Indicador da supervisão de obras dos sistemas de esgotamento sanitário 

𝐼𝑆𝑂 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

f) Indicador da destinação adequada dos esgotos tratados na ETE 

𝐼𝐷𝐸𝐸 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

g) Indicador da destinação adequada dos lodos gerados na ETE 

𝐼𝐷𝐿𝐸 =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

14.2.3 INDICADORES RELACIONADOS À SUSTENTABILIDADE 

a) Indicador de eficiência de remoção de matéria orgânica: demanda bioquímica 

de oxigênio do esgoto bruto subtraída da Demanda Bioquímica de Oxigênio do 

esgoto tratado dividido pela / Demanda bioquímica de oxigênio do esgoto bruto: 

𝐸 =
(𝐷𝐵𝑂𝑏 − 𝐷𝐵𝑂𝑡)

𝐷𝐵𝑂𝑏
× 100% 

 

b) Indicador da qualidade do corpo receptor: teor de oxigênio dissolvido (mg/L) a 

jusante do ponto de lançamento dividido pelo teor de oxigênio dissolvido 

(mg/L) a montante do ponto de lançamento: 

𝐸 =
𝑂𝐷𝑗𝑢𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑂𝐷𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

c) Indicador do nível de regulamentação ambiental do setor (%): 

𝐼𝑟𝑎 =
𝐿𝑣𝑎𝑙

𝐿𝑒𝑥𝑖𝑔
× 100 

Onde:  

Ira = Índice de regulamentação ambiental do setor;  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Lval = número de licenças ambientais válidas;  

Lexig = número de licenças ambientais exigidas no âmbito do SES. 

 

14.2.4 INDICADOR DA EVOLUÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

Este indicador apresenta a evolução dos eventos oficiais realizados no município 

por ano, voltados à conscientização da população sobre a importância do meio ambiente.  

 

a) Índice de Respostas Satisfatórias a Pesquisa de Satisfação  

Este indicador fornece dados quantitativos acerca da percepção da população em 

relação os setores do Saneamento Básico e a prestação de serviços, e auxiliará o 

monitoramento do alcance do objetivo de “garantir canais de comunicação com a sociedade 

e mobilização social”, bem como possibilitar a realização de pesquisas e questionários 

presenciais e/ou virtuais por meio de plataformas eletrônicas e sites. 

𝐼𝑅𝑆 =  
𝑛º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑛º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
× 100 

Em que:  

IRS = Índice de Respostas Satisfatórias a Pesquisa de Satisfação (%);  

n° de respostas satisfatórias (unid.);  

n° total de respostas (unid.).  

14.3 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O diagnóstico do município apontou que existem diversos problemas relacionados 

à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Deste modo, são sugeridos alguns 

indicadores, permitindo avaliar a necessidade de novos projetos para o adequado manejo dos 

resíduos sólidos ou se o sistema como está estruturado é eficiente. Para cada objetivo 

específico do setor de resíduos foi indicado pelo menos um indicador, devendo este ser 

aferido e atualizado anualmente pela Prefeitura Municipal para um melhor acompanhamento 

da evolução atingida com a implementação das ações relacionadas a cada objetivo.  

Ressalta-se que, grande parte dos indicadores foi proposta com base no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), para o qual o município deve fornecer 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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informações, anualmente, sobre a situação do saneamento básico, no sistema de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos.  

Conforme será verificado nas tabelas mencionadas, alguns indicadores 

estabelecidos para a avaliação do desempenho dos serviços do sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos de Casa Branca são qualitativos, outros, quantitativos. As 

equações para a obtenção dos últimos são detalhadas a seguir. Ressalta-se que, nas referidas 

tabelas, foi descrita a importância de cada indicador para o PDSI na avaliação da evolução das 

metas, assim como na verificação do atendimento aos objetivos propostos. 

 

a) Porcentagem de domicílios atendidos pela coleta regular de RDO na área rural 

𝐼𝐷𝐴𝑅𝐷𝑂 =
𝐷𝐴𝑅

𝐷𝑇𝑅

× 100 

Em que:  

IDARDO = Porcentagem de domicílios atendidos pela coleta regular de RDO na 

área rural (%);  

(DAR) = número de domicílios existentes nas ruas por onde passa o caminhão 

da coleta convencional (nº de domicílios);  

(DTR) = número de domicílios totais rurais (nº de domicílios). 

 

O indicador porcentagem de domicílios atendidos pela coleta regular de RDO na 

área rural foi estabelecido no intuito de se verificar a evolução da coleta regular na zona 

rural, já que a coleta porta-a-porta não é realizada, portanto é necessário que se insira e 

fiscalize a quantidade de resíduo gerado e coletado da zona rural. 

Para que seja possível realizar o cálculo desse indicador é necessário que, em um 

primeiro momento, seja realizado um levantamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

ou ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária sobre a quantidade de 

domicílios localizados na zona rural, bem como sua localização, por rua. Após a 

identificação dos domicílios, e a rua em que os mesmos estão localizados, verifica-se qual é 

a rota da coleta convencional na zona rural, identificando os pontos pelos quais os caminhões 

da coleta passam. De posse dessas informações, verifica-se a quantidade de domicílios 

situados nas ruas próximas e que, consequentemente, possuem acesso aos contentores que 

são atendidos pela coleta convencional. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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b) Porcentagem de Cobertura do Serviço de Coleta Seletiva no Município 

𝐼𝑐𝑠 =
𝐷𝑜𝑚𝐶𝑆𝑈 + 𝐷𝑜𝑚𝐶𝑆𝑅

𝐺𝐸001
× 100 

𝐼𝑐𝑠𝑢 =
𝐷𝑜𝑚𝐶𝑆𝑈

𝐺𝐸002
× 100 

𝐼𝑐𝑠𝑟 =
𝐷𝑜𝑚𝐶𝑆𝑅

(𝐺𝐸001 − 𝐺𝐸002)
× 100 

Em que:  

ICS = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva de RDO no 

município (%);  

ICSU = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva de RDO na área 

urbana (%);  

ICSR = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva de RDO na área 

rural (%);  

DomCSU = Número de domicílios existentes nas ruas da zona urbana por onde 

passa o caminhão da coleta seletiva (nº de domicílios);  

DomCSR = Número de domicílios existentes nas ruas da zona rural por onde 

passa o caminhão da coleta seletiva (nº de domicílios);  

GE001 = Domicílios totais (IBGE) (domicílios);  

GE002 = Domicílios da zona urbana (SNIS) (domicílios).  

O indicador permitirá verificar qual porcentagem das residências totais do 

município (urbana e rural) é atendida pela coleta seletiva. Pode ser destrinchado para as áreas 

urbana e rural, tendo em vista averiguar qual delas é mais deficitária em relação à coleta 

seletiva para melhor direcionar as ações de melhoria.  

Visando ao cálculo do indicador para a área urbana de Casa Branca, é necessário 

primeiramente que se levantem os dados sobre a quantidade de domicílios localizados nas 

ruas por onde passa o caminhão da coleta seletiva.  

Dada a importância da realização da reciclagem no contexto do manejo dos resíduos 

sólidos urbanos, é necessário que esta seja efetuada de maneira organizada, tendo em vista 

um maior controle e transparência na gestão da reciclagem, facilitando averiguar pontos 

estratégicos passíveis de melhorias. 

 

c) Índice de Comercialização de Materiais Recicláveis 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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𝐼𝐶𝑀𝑅 =
𝑀𝑅𝐶

𝑀𝑅𝑅
× 100 

Em que:  

ICMR = Índice de comercialização de materiais recicláveis (%);  

MRC = quantidade de material reciclável comercializado (kg);  

MRR = quantidade total de resíduos recicláveis recuperados (kg).  

Sugere-se um indicador para obter a quantidade de material reciclável que é 

comercializado e, portanto, reinserido na cadeia produtiva, em relação ao total de resíduos 

coletados. Esse indicador será utilizado após a implantação da coleta seletiva no município.  

Quanto menor o índice, menos materiais recicláveis gerados no município são 

efetivamente comercializados e, portanto, maior o potencial ainda inexplorado de reinserção 

dos resíduos e de geração de renda. Esta, por sua vez, pode ser revertida em novos projetos 

de coleta seletiva e reciclagem, além de incentivar programas sociais existentes, que 

trabalham ativamente com associação de catadores. Assim, configura-se um círculo virtuoso, 

em que a melhoria no índice de comercialização dos materiais recicláveis gera mais 

investimentos nos projetos relacionados à reciclagem e à coleta seletiva que, por sua vez, 

provocam a melhoria no índice. 

 

d) Porcentagem de cobertura de coleta de resíduos compostáveis (úmidos) 

𝐼𝑅𝐶 =
(𝐷𝑜𝑚𝑅𝐶𝑈 + 𝐷𝑜𝑚𝑅𝐶𝑅)

𝐺𝐸001
× 100 

𝐼𝑅𝐶𝑈 =
𝐷𝑜𝑚𝑅𝐶𝑈

𝐺𝐸002
× 100 

𝐼𝑅𝐶𝑅 =
𝐷𝑜𝑚𝑅𝐶𝑅

(𝐺𝐸001 − 𝐺𝐸002)
× 100 

Em que:  

IRC = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de resíduos 

compostáveis no município (%);  

IRCU = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de resíduos 

compostáveis de RDO na área urbana (%);  

IRCR = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de resíduos 

compostáveis de RDO na área rural (%);  

DomRCU = Número de domicílios existentes nas ruas da zona urbana por onde 

passa o caminhão da coleta de compostáveis (nº de domicílios);  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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DomRCR = Número de domicílios existentes nas ruas da zona rural por onde 

passa o caminhão da coleta de compostáveis (nº de domicílios);  

GE001 = Domicílios totais (IBGE) (domicílios);  

GE002 = Domicílios da zona urbana (SNIS) (domicílios).  

O indicador permitirá verificar qual porcentagem das residências totais do 

município (urbana e rural) é atendida pela coleta de resíduos passíveis de serem submetidos 

à compostagem. Pode também ser um avaliador da situação das áreas urbana e rural, tendo 

em vista averiguar qual delas é mais deficitária em relação à coleta de resíduos úmidos 

(matéria orgânica) para melhor direcionar as ações de melhoria.  

Inicialmente, deve-se realizar a implementação do sistema de compostagem em 

Casa Branca, uma vez que o município não possui. Em seguida, a fim de se efetuar o cálculo 

do indicador para o monitoramento, precisa-se que sejam levantados os dados sobre qual 

porcentagem das residências totais do município (urbana e rural) é atendida pela coleta de 

compostáveis. 

 

e) Extensão Varrida Anualmente por extensão total de vias 

𝐼𝑁048 =
(𝑉𝐴010 + 𝑉𝐴011)

𝑉𝐴039
× 100 

Em que:  

IN048 = Indicador de extensão total anual varrida na área urbana (%);  

VA010 = extensão de sarjeta varrida pelos agentes públicos (km);  

VA011 = extensão de sarjeta varrida por agentes privados (km);  

VA039 = extensão das vias pavimentadas (km).  

O indicador foi adaptado do SNIS (2010) e avalia o serviço de varrição em relação 

à extensão das vias pavimentadas do município. Conhecendo-se a extensão total das vias, 

será possível verificar a situação atual de Casa Branca quanto a esse indicador e compará-la 

com os cenários futuros, averiguando se houve melhorias. 

 

f) Índice da área atendida com serviços de capina e roçagem 

𝐼𝐶𝑎𝑝 =
𝐴𝐶𝑎𝑝

𝐴𝑇𝑐𝑎𝑝
× 100 

Em que:  

ICap = Índice da área atendida com serviços de capina e roçagem (%);  

ACap = área atendida com o serviço de capina e roçagem (m²);  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ATcap = área total passível de ser atendida pelo serviço de capina e roçagem 

(m²).  

Por meio desse indicador é possível aferir o percentual de áreas atendidas com o 

serviço em relação ao total de áreas passíveis de serem atendidas pelo serviço.  

É essencial que o indicador proposto para o monitoramento do serviço possua valor 

satisfatório.  

Não foi possível ainda efetuar o cálculo para a obtenção deste indicador para a 

cidade devido à carência de dados. 

 

g) Índice de Prestação de Serviços de Poda e Corte da Arborização 

𝐼𝑝𝑜𝑑𝑎 =
𝑁𝑝𝑜𝑑𝑎

𝑁𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
× 100 

Em que:  

Ipoda = Índice de prestação de serviços de poda e corte da arborização (%);  

Npoda = número de serviços de poda e corte da arborização (número de poda 

e corte);  

Npedido = número de pedidos liberados para a realização de podas e cortes 

(número de pedidos autorizados).  

É possível verificar, por meio desse indicador, o percentual de serviços prestados 

de poda e corte da arborização em relação ao total de pedidos liberados para prestação. 

Também não foi possível ainda efetuar seu cálculo para a cidade devido à falta de dados. 

 

h) Porcentagem do total de resíduos de poda e capina, roçagem e raspagem que é 

enviada para a compostagem 

𝐼𝑃𝐶𝑅𝑅 =
𝑀𝑃𝐶𝑅𝑅

𝑀𝑃𝐶𝑅𝑅 + 𝐶𝑆009
× 100 

Em que:  

IPCRR = Porcentagem do total de resíduos de poda e capina, roçagem e 

raspagem que é enviada para compostagem (%);  

MPCRR = quantidade de resíduos de poda e capina, roçagem e raspagem que 

é enviada para compostagem (t/ano);  

Cs009 = quantidade total de materiais (t/ano).  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
https://www.google.com/search?q=amplar+engenharia&oq=amplar&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0l3j69i60l3.3263j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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O indicador de “porcentagem do total de resíduos de poda e capina, roçagem e 

raspagem que é enviada para a compostagem” torna-se importante a partir do pressuposto 

de que esses materiais são compostáveis e não devem ser enviados ao aterro, já que ainda 

não chegaram ao final da sua vida útil. Quando o município implementar o programa de 

compostagem, esses materiais serão utilizados nesse processo. Assim, por meio desse 

indicador, verifica-se, do total gerado, qual a porcentagem de materiais de poda e capina, 

roçagem e raspagem que são enviados à compostagem. Também não foi possível ainda 

efetuar seu cálculo para a cidade de Casa Branca devido à falta de dados. 

 

i) Taxa de empregados em relação à população 

𝐼𝑁001 =
(𝑇𝐵013 + 𝑇𝐵014)

POP_URB
× 1.000 

Em que:  

IN001 = Taxa de empregados em relação à população urbana (empregados 

/ 1000 habitantes);  

TB013 = Quantidade de trabalhadores de agentes públicos envolvidos nos 

serviços de manejo de RSU (número de empregados);  

TB014 = Quantidade de trabalhadores de agentes privados envolvidos nos 

serviços de manejo de RSU (número de empregados);  

POP_URB = população urbana do município (IBGE) (número de 

habitantes).  

O indicador sugerido pode fornecer subsídios para avaliar se o número de 

empregados do setor de manejo de resíduos sólidos do município é adequado para o serviço.  

O valor calculado para Casa Branca para esse indicador, segundo SNIS 2019, foi 

de 0,56 empregados /1000 habitantes. A média da região Sudeste para este indicador foi de 

1,89 empregados /1000 habitantes, enquanto a média nacional foi pouco menor: 1,87 

empregados /1000 habitantes. Sendo assim, pode-se notar que o município de Casa Branca 

está num patamar bem abaixo em relação à região Sudeste e ao Brasil no que diz respeito ao 

número de trabalhadores no setor de resíduos sólidos urbanos.  

Sabe-se que 100% da população urbana são atendidos pela coleta de resíduos 

domiciliares, e, mesmo que não haja atendimento à zona rural do município com coleta 

porta-a-porta, a utilização dos pontos de entrega voluntária é eficiente para o município, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk000LMK4lU1hQ0rNQvddH7BfddF_bQ:1595513006110&q=amplar+engenharia+e+gest%C3%A3o+ambiental+ltda+po%C3%A7os+de+caldas+telefone&ludocid=3105817358137275872&sa=X&ved=2ahUKEwjUt9qPxePqAhUQS6wKHYwWDK4Q6BMwE3oECBIQAg
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porém é importante a implantação de canais de participação popular no setor de manejo de 

resíduos urbanos.  

 

j) Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de resíduos sólidos 

urbanos 

𝐼𝑁005 =
𝐹𝑁222

𝐹𝑁218 + 𝐹𝑁219
× 100 

Em que:  

IN005 = Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de resíduos 

sólidos urbanos (%);  

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de 

RSU (R$/ano) 

FN219: Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de 

RSU (R$/ano) 

FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo 

de RSU (R$/ano) 

Sugere-se, para o monitoramento, um índice proposto pelo SNIS (2019) que 

relaciona todas as receitas obtidas com os serviços de manejo de resíduos sólidos com todas 

as despesas da prefeitura com tais serviços (exceto investimentos). Ressalta-se que, no caso 

de um município apresentar receita superior às despesas com os serviços de limpeza urbana, 

o valor do índice será superior a 100%. Por outro lado, caso as despesas extrapolem as 

receitas, obter-se-á um valor inferior a 100%, sendo mais baixo quanto maiores as despesas 

em relação à receita (situação indesejável).  

De acordo com o SNIS (2019), a média de autossuficiência no Brasil foi de cerca 

de 57,2%, valor, aliás, influenciado pela presença de indicadores acima de 100%. Na região 

Sudeste do Brasil, foi encontrado um índice médio de 64,7%, porém, se retirarmos Rio de 

Janeiro/RJ, o maior indicador da região Sudeste, o indicador cai para 46,3%; para o 

município de Casa Branca constatamos uma insuficiência financeira da prefeitura com o 

manejo de resíduos sólidos urbanos, já que não há cobrança de taxa para o recolhimento de 

resíduos sólidos. 

 

k) Custo unitário médio do serviço de manejo de RSU 

𝐶𝑈𝑀𝑀𝑅𝑆𝑈 =
𝐷

𝑄𝑅𝐶
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Em que:  

CUMMRSU = Custo unitário médio do serviço de manejo de RSU (R$);  

D = despesas com RSU (R$/ano);  

QRC = Quantidade de resíduos coletados no município (ton/ano). 

Esse indicador, adaptado do SNIS, é utilizado para avaliação do sistema de manejo 

de resíduos sólidos urbanos como um todo, englobando os gastos com os setores 

administrativo e operacional, sendo este representado por todas as suas etapas desde a coleta 

até a disposição final. O indicador é calculado pela razão entre as despesas relacionadas ao 

setor e a quantidade de resíduos coletados no município.  

Pode-se optar em lançar mão deste indicador para verificar a evolução do custo de 

manejo de RSU ao longo do tempo. Caso seja observado um aumento fora do esperado em 

seu valor, devem-se averiguar as causas para otimizar os gastos com o setor.  

 

l) Porcentagem de grandes geradores que utilizam o serviço de coleta 

convencional de resíduos 

𝐼𝐺𝐺 =
𝐺𝐺𝐶𝑅

𝐺𝐺𝑟
× 100 

Em que:  

IGG = Porcentagem de grandes geradores que utilizam o serviço de coleta 

convencional de resíduos (%);  

GGCR = número de grandes geradores que utilizam o serviço de coleta 

convencional de resíduos (número de grandes geradores);  

CGT = número total de grandes geradores de resíduos no município (número 

de grandes geradores).  

Pode-se considerar pequeno gerador o estabelecimento que gera até 200 L 

(duzentos litros) de resíduos sólidos por dia, e grande gerador aquele que gera um volume 

superior a esse limite.  

De forma geral, na maioria dos municípios brasileiros, os resíduos comerciais e de 

prestadores de serviço com volumes de até 200 L são coletados juntamente com os resíduos 

domiciliares. Com relação aos resíduos com volumes superiores a 200 L, sua destinação 

correta é de responsabilidade do gerador. Sendo assim, é importante verificar se, em Casa 

Branca, os grandes geradores estão providenciando a destinação de seus resíduos ou se a 
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coleta regular também os recolhe e dispõe no local adequado, sendo esse acompanhamento 

possível por meio do indicador proposto.  

 

m) Massa de Resíduos de Construção Civil (RCC) coletada por associação de 

caçambeiros a ser criada em relação à coleta em pontos irregulares pela 

prefeitura 

𝐼𝑅𝐶𝐶 =
𝑀𝑝𝑟𝑒𝑓

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐
 

Em que:  

IRCC = Massa de resíduos de construção civil (RCC) coletada pela associação 

de caçambeiros em relação à coletada em pontos irregulares pela prefeitura 

(adimensional);  

Mpref = Quantidade de RCC coletada pela prefeitura em locais impróprios 

(t/ano);  

Massoc = Quantidade de RCC coletada pela associação de caçambeiros (t/ano).  

 

Em Casa Branca, a coleta e o transporte regularizados dos resíduos da construção 

civil ainda não são realizados. Sugere-se um indicador que nada mais é do que a relação 

entre as quantidades mencionadas, estando o volume coletado nos locais impróprios no 

numerador.  

Infelizmente, devido à falta de dados, não foi possível verificar a situação de Casa 

Branca quanto ao indicador sugerido. Deve-se primeiro realizar o registro das quantidades 

de RCC coletadas para, posteriormente, avaliar o quadro de evolução desse índice ao longo 

do tempo, buscando sempre diminuir o valor deste indicador. 

 

n) Porcentagem dos municípios da região de Casa Branca que participa da gestão 

associada de disposição de resíduos sólidos 

𝑃𝑚𝑢 =
𝑀𝑢𝑛𝐺𝐴

𝑀𝑢𝑇
× 100 

Em que:  

Pmu = Porcentagem dos municípios da região de Casa Branca que participa da 

gestão associada de disposição de resíduos sólidos (%);  
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MunGA = número de municípios da região de Casa Branca que participam da 

gestão associada de disposição de resíduos sólidos (quantidade de 

municípios);  

MuT = total de municípios da região de Casa Branca (quantidade total de 

municípios).  

Conforme a Lei nº 11.445 de 2007 existem três formas de prestação dos serviços 

de saneamento básico: (1) prestação direta; (2) prestação indireta mediante concessão ou 

permissão; e (3) gestão associada, a qual pode ser celebrada com outros municípios – com 

ou sem participação do Estado – via convênio de cooperação (prestação individual) ou 

consórcio público (prestação coletiva) e contrato de programa.  

A Lei nº 11.107 de 2005 dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 

públicos, e é regulamentada pelo Decreto nº 6.017 de 2007. Segundo este decreto, considera-

se prestação de serviço público em regime de gestão associada a "execução, por meio de 

cooperação federativa, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos 

usuários o acesso a um serviço público com características e padrões de qualidade 

determinados pela regulação ou pelo contrato de programa, inclusive quando operada por 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 

dos serviços transferidos". O convênio deve ser ratificado ou previamente disciplinado por 

lei editada por cada um dos entes da Federação associados.  

Com a implementação da gestão associada da disposição final dos resíduos sólidos 

entre os municípios da região de Casa Branca, haverá um custo menor para cada um deles 

para a disposição de seus resíduos. Além disso, possibilitar-se-á a realização de ações e 

políticas públicas em maior escala, outrora impraticáveis por uma prefeitura isolada. 

 

o) Índice de respostas satisfatórias a reclamações 

𝐼𝑅 =
𝑁𝑅

𝑁𝑇
× 100 

Em que:  

IR = Índice de respostas satisfatórias a reclamações (%);  

NR = número de reclamações satisfatoriamente respondidas / resolvidas 

(quantidade);  

NT = número total de respostas feitas (quantidades).  
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Esse indicador permitirá verificar se eventuais reclamações da população de Casa 

Branca estão efetivamente sendo levadas em consideração de maneira satisfatória.  

Naturalmente a classificação das respostas às reclamações em “satisfatórias” (ou 

não) deve ser efetuada pelo próprio morador que registrou a reclamação. Para tanto, há a 

necessidade de manter um canal de comunicação direta com a população para o recebimento 

de feedbacks dos serviços prestados, o que ainda não ocorre no setor de resíduos sólidos de 

Casa Branca.
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