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1 APRESENTAÇÃO

10

O presente documento constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico,
Capítulo Água e Esgoto de Rio Pardo/RS, que trata da versão consolidada.
O Plano foi elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas no Artigo 19,
da Lei Federal nº. 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 regulamentadas pelo decreto lei
nº7.217/10, que estabelece as diretrizes nacionais para o Saneamento Básico.
O PMSB – Capítulo Água e Esgoto de Rio Pardo foi desenvolvido
considerando-se um horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos projetados,
portanto, para o período 2011 - 2030.
Conforme determinação do § 4º do Artigo 19 da Lei nº. 11.445/07, o PMSB –
Capítulo de Água e Esgoto de Rio Pardo deverá ser revisto em prazo não superior a
4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual do Município.
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2

INTRODUÇÃO

12

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Pardo/RS (PMSB – Rio
Pardo) contempla os capítulos referentes aos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, a fim de dotar o município de instrumentos para uma
adequada gestão dos serviços de saneamento básico (abastecimento de água e
esgotamento sanitário), com o objetivo de atender as demandas futuras, ou seja,
para um horizonte de projeto de 20 (vinte) anos.
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Rio Pardo/RS apresenta a
seguinte estrutura:

Figura 1: Estrutura do PMSB Rio Pardo.

1.1 Objetivos do Plano Municipal de Saneamento - Capítulo Água e
Esgoto de RIO PARDO/RS
1.1.1

Objetivo Geral
Estabelecer ações para a universalização do saneamento básico, através

da ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados no município
de RIO PARDO ao saneamento básico.
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1.1.2


Objetivos Específicos
Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua
melhoria e ampliação às localidades não atendidas;



Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;



Criar instrumentos para regulação, fiscalização, monitoramento e gestão dos
serviços;



Estimular a conscientização ambiental da população; e,



Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental
aos serviços de saneamento básico.
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2 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO

15

2.1 Caracterização do Município (Dados Básicos)
2.1.1

Localização
O Município de Rio Pardo localiza-se no estado do Rio Grande do Sul,

pertencendo à Mesorregião Geográfica do Centro Oriental Rio-Grandense, que é
composta por nove municípios.
Segundo os dados do IBGE, Rio Pardo possui área total de aproximadamente
2.051Km², e se estende entre as coordenadas geográficas é latitude 29º59'23" Sul e
uma longitude 52º22'41" Oeste, estando a uma altitude de 47 metros do nível do
mar. Rio Pardo faz divisa com os seguintes municípios: Butiá, Minas do Leão,
Pântano Grande, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Candelária, Vera Cruz,
Santa Cruz do Sul, Passo do Sobrado, Vale Verde, conforme demonstrado na figura
1.
A distância média entre a o município de Rio Pardo e a capital gaúcha, Porto
Alegre, é de 140 Km.

16

Figura 2: Localização do Município no Contexto do Estado do Rio Grande do Sul.
Elaboração: Ecoeficiência Soluções Ambientais LTDA.
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2.1.2

Acessos
A distância de Rio Pardo a Porto Alegre, Capital do Estado do Rio Grande

do Sul é de aproximadamente 140 km. Os principais acessos ao Município são
através da Rodovia Federal BR 471 em direção a Pântano Grande, acesso pela BR
290 RS 403 para Cachoeira do Sul, BR 471 em direção a Santa Cruz do Sul, acesso
pela RS 287.

2.2 Aspectos Naturais
2.2.1

Geomorfologia e Relevo
O município de Rio Pardo situa-se na depressão do rio Jacuí,

apresentando altitudes entre 10 e 110 m acima do nível do mar. É marcado por
baixas altitudes, com ocorrência de coxilhas e cerros. Ao norte predominam
pequenas

várzeas

junto

ao

rio

e

predomina

o

relevo

plano.

É uma zona tipicamente colonial, com predomínio de médias e pequenas
propriedades. Ao sul há ocorrência de extensas várzeas, onde predomina a pecuária
em grandes propriedades.

2.2.2

Hidrografia
Segundo a Prefeitura Municipal de Rio Pardo, dois rios cortam o

município: o rio Jacuí, que corre no sentido oeste-leste, dividindo o território em duas
porções e o seu afluente, o rio Pardo, que corre no sentido norte-sul.

Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí
A bacia hidrográfica do Alto Jacuí abrange uma área de 14.130,26 km² e
está localizada na região do Planalto Médio. Limita-se ao norte e a oeste com os
divisores de água da bacia do Uruguai; ao sul com o divisor do Rio Jacuí; e a leste
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com os divisores de água da bacia do Taquari-Antas. Esta bacia é drenada por rios
encravados em vales profundos, como o Rio Jacuí, Jacuí Mirim, Jacuizinho, Rio dos
Caixões, Ivaí e Soturno, onde foram construídas diversas barragens hidrelétricas. O
principal tipo fitogeográfico desta bacia é a Floresta Estacional Decidual. Ocorrem,
também, algumas áreas de Floresta Ombrófila Mista, a qual constitui o limite inferior
de sua ocorrência natural.

Bacia hidrográfica do Baixo Jacuí
Ocupa uma área de 15.249,25 km² e está localizada nas regiões da
Depressão Central e Encosta Inferior do Nordeste. É delimitada ao norte pela
Encosta da Serra Geral, no vale do Rio Pardo; ao sul com a Serra do Sudeste no
divisor d'água com o Rio Camaquã; a leste com os divisores d'água dos Rios Caí,
Sinos, Gravataí e Guaíba; a oeste com o divisor d'água do Rio Vacacaí.
A maior parte desta bacia está localizada na Depressão Central, na
planície

do

Baixo

Jacuí,

região

onde

predomina

o

cultivo

do

arroz.

A vegetação característica desta bacia é a Floresta Estacional Decidual, Savanas e
Áreas de Tensão Ecológica.

Bacia Hidrográfica do Pardo
A bacia do Pardo ocupa uma área de 3.494,34 km². Está localizada nas
regiões fisiográficas Depressão Central e Planalto Médio. Limita-se ao norte e a
oeste com a bacia do Alto Jacuí; ao sul com a bacia do Baixo Jacuí; e a leste com a
bacia do Taquari-Antas. Esta pequena bacia é composta exclusivamente pelo Rio
Pardo e Afluente. A vegetação característica é a Floresta Estacional Decidual,
podendo apresentar pequenos fragmentos de Áreas de Tensão Ecológica. (Figura 3)
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Figura 3 - Bacias Hidrográficas
Fonte: http://coralx.ufsm.br/ifcrs/hidrografia.htm, acesso em 16.11.2010

Rio Pardo, ainda possui 31 lagoas, entre elas: Segredo, Coração, Forno,
Viúva, Santa Maria, Formosa, Caco, do Meio, Buff. Possui cerca de 15 ilhas nos rios,
destacando-se: Piquiri, Comprida, Pederneiras, Morcego, Canta Galo, Biscoito e Vão
e Praias. Os balneários fluviais são importantes para Rio Pardo, tanto para o lazer
da população local, como pelos turistas que atraem divisas para o município
principalmente no verão. As principais praias são: Ingazeiros, Porto Ferreira, Porto
das Mesas e Santa Vitória.

2.2.3

Clima
O clima de Rio Pardo é temperado do tipo subtropical, classificado como

mesotérmico úmido. Devido à sua posição geográfica, apresenta grandes diferenças
em relação ao Brasil. A latitude reforça as influências das massas de ar oriundas da
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região polar e da área tropical continental e Atlântica. A movimentação e os
encontros destas massas definem muitas de nossas características climáticas.
As temperaturas apresentam grande variação sazonal, com verões
quentes e invernos bastante rigorosos, com a ocorrência de geada e precipitação
eventual de neve. As temperaturas médias variam entre 15 e 18°C, e máximas de
40°C.

2.2.4

Vegetação

A região se caracteriza pelas formas variadas de vegetação. Há áreas
campestres que caracterizam a região sul, ocupada em parte pelos campos nativos,
principalmente em grandes propriedades, sendo substituída pela pastagem
melhorada, por cultivos diversificados e, nas planícies próximas aos rios, pela
predominância da cultura irrigada ao arroz, associada à criação de gado.
As principais espécies vegetais encontradas são: Ipê, guajuvira, louro,
cedro, tarumã, angico, canjerana, figueira, jerivá, timbaúva, açoita-cavalo e grápia,
canelas, capororocas, laranjeira-do-mato, cincho, chá de bugre, ingazeiros, salseiros
e branquilhos, sarandi-amarelo, sarandi-vermelho, corticeira-do-banhado, chapéude-couro, murerê, repolho d'água, caraguatá, pata-de-cavalo, cruz-de-malta, ervade-bicho, margarida do banhado, grama-boiadeira e a tiririca. Em muitas
propriedades faz-se o reflorestamento, com ampla utilização de eucalipto e, em
alguns locais, do salso chorão.

2.2.5

Fauna
Segundo a Organização Não-Governamental SOS Mata Atlântica (2006)

1, na extensão do Bioma Mata Atlântica existem 250 espécies de mamíferos, das
1 Disponível em www.sosmataatlantica.org.br, acessado em 17/11/2010.
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quais 55 são endêmicas. São 1.050 espécies de aves, sendo 188 endêmicas e
estando 104 ameaçadas de extinção. Existem cerca de 340 espécies de anfíbios,
dentre as quais mais de 80 são endêmicas (sapos, rãs, pererecas).
Os répteis são 197 espécies, algumas com maior distribuição geográfica
que podem ser encontradas também na Amazônia, Cerrado e Caatinga. Algumas
espécies como o jacaré-de-papo-amarelo são endêmicas do bioma. Outras estão
ameaçadas, como a lagartixa-da-areia e a serpente surucucu. A fauna de peixes é
bastante variada, com número total de 350 espécies, das quais 133 são endêmicas.
Percebe-se, através destes números, a grande diversidade faunística
presente neste bioma. No entanto, como a fauna é, de modo geral, dependente da
flora, também revela a dimensão dos impactos da ação antrópica que vem causando
seu comprometimento.
O Município de Rio Pardo apresenta uma variedade grande quanto a sua
fauna, ainda que em menor quantidade, comparada com a da flora.
Os animais dependem do ambiente em que vivem, ou seja, os campos, a
mata, as várzeas e as águas.
De maneira geral os principais animais encontrados no município são: os
roedores, o zorrilho, o tatu, o urubu, o pica-pau-do-campo, o tico-tico, o bem-te-vi, o
joão-de-barro, o quero-quero, o perdiz e o perdigão, o lagarto, os insetos em geral, o
morcego, ouriço-cacheiro, o preá, o gambá, o beija-flor, sabiás, lebres, jacaré,
tartarugas, cobras, sapos, rãs, perereca, entre outros. A fauna e a flora estão
intimamente relacionadas na manutenção do ecossistema. Extinguir algum elemento
da flora, por exemplo, consequentemente acarretará a eliminação de alguns animais
do local ou até mesmo a sua extinção, principalmente pela falta de alimentos, isto é,
pela quebra da cadeia alimentar. Na região estão presentes diversos tipos de
animais silvestres, separados em três categorias: mamíferos, aves e répteis.
Mamíferos: Dentre os principais mamíferos encontrados em Rio Pardo destacamse: capivara, ratão do banhado, graxaim, lontra, preá, rato, bugiu, ouriço, quatí,
veado, furão, gato do mato.
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Figura 4: Graxaim, animal típico da Região
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal, acesso em 17.11.2010

Aves: Destacam-se: marreca, garça, pomba do mato, galinhola, gavião, arapuã,
quero-quero, ema, caturrita, saracura, jacu e siriema.

Figura 5: Imagem do pássaro Quero-quero
Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal, acesso 17.11.2010

Répteis: Na rede hídrica do município estão presentes espécies como: tartarugas,
jacarés, lagartos, sapos.

23

2.3 Aspectos Socioeconômicos e Ambientais
2.3.1

Ocupação e Emancipação
Segundo os dados do IBGE, Rio Pardo começou a formar-se como

povoação regular a partir de 1750. Antes, era habitada por índios Tapes, que eram
de boa índole e se dedicavam à agricultura. Até então o Rio Grande do Sul era
considerado pelos europeus como “terra de ninguém”.
Pelo Tratado de Tordesilhas, o Rio Grande do Sul pertencia à Espanha.
Porém, os espanhóis não se interessaram de imediato pela região, porque ela não
oferecia grandes atrativos para a exploração da época. Suas únicas investidas
consistiram em permitir que os padres jesuítas instalassem reduções jesuíticas na
região, o que foi feito em duas etapas.
A primeira, com a criação de 18 reduções, que foram arrasadas por
bandeirantes paulistas até 1640, e a Segunda, a partir de 1682, com a implantação
dos Sete Povos das Missões. Em 1680 os portugueses criaram a Colônia de
Sacramento, nas margens do rio da Prata, em terras que eram dominadas pelos
espanhóis. A partir da existência desses dois pólos - Colônia de Sacramento e Sete
Povos das Missões - portugueses e espanhóis passaram a lutar pelas terras do Rio
Grande do Sul.
Para resolver atritos como estes, as duas coroas ibéricas assinaram o
Tratado de Madri (1750), que determinava a troca da Colônia de Sacramento pelos
Sete Povos das Missões, permitindo assim que portugueses e espanhóis
passassem a explorar terras com fronteiras bem definidas. As demarcações de
fronteiras geradas por esse tratado foram entregues a representantes oficiais dos
dois países, sendo nomeado chefe da comissão portuguesa o General Gomes Freire
de Andrade. Uma de suas primeiras providências foi ordenar a construção de um
depósito de provisões para seus soldados, na margem esquerda do rio Jacuí, nas
proximidades da foz do rio Pardo. Mais tarde, esse acampamento foi transformado
em fortaleza, com a denominação de Jesus Maria José, e ali foi instalado um
Regimento de Dragões. A cidade de Rio Pardo começou a formar-se ao redor dessa
fortaleza. Porém, a demarcação determinada pelo Tratado de Madri nunca foi
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concluída, pois os índios das Missões não concordaram em entregar as terras dos
Sete Povos aos portugueses. Então, portugueses e espanhóis se aliaram para tentar
quebrar essa resistência. Enquanto isso, os portugueses avançavam na sua
conquista, já tendo criado outros núcleos de povoamento, como Rio Grande, Porto
Alegre e Viamão.
Várias vezes os espanhóis tentaram retomar as terras que os portugueses
dominavam. Tomaram a Colônia de Sacramento, a Vila de Rio Grande e planejavam
dominar todo o território através dos pontos chaves que eram Porto Alegre, Rio
Grande e Rio Pardo. Foram contidos pelo Regimento dos Dragões da Fortaleza
Jesus Maria José de Rio Pardo, que resistiram a várias investidas, tanto dos
espanhóis como dos índios. Por nunca ter sido tomada, essa fortaleza recebeu o
nome de Tranqueira Invicta.
Rio Pardo foi criado com função militar e por muito tempo representou um
ponto estratégico importante, que determinou a inclusão do Rio Grande no território
brasileiro.
Agregando-se aos militares e suas famílias, os açorianos começaram a
chegar a Rio Pardo em 1754, trazidos por Gomes Freire de Andrade para ocupar as
terras das Missões. Nessa época também foram distribuídas sesmarias a muitos
militares

da

Fortaleza,

como

forma

de

povoar

e

ocupar

as

terras.

O povoado continuou a progredir, mesmo depois que os espanhóis ocuparam a Vila
de Rio Grande e seus arredores, em 1763. Em 1757 foi criada a Aldeia de São
Nicolau, com o objetivo de abrigar os índios que foram trazidos dos Sete Povos das
Missões por Gomes Freire.
Em 8 de maio de 1769 foi criada a Freguesia de Nossa Senhora do
Rosário de Rio Pardo, a Quarta do Rio Grande do Sul, em função do progresso da
região, gerado pelo surgimento de grandes estâncias de gado e de desenvolvimento
da indústria pastoril.
Dois anos depois da criação da Freguesia, foi estabelecida a Comarca
Eclesiástica de Nossa Senhora do Rosário do Rio Pardo, tendo como vigário o
Padre Manoel da Costa Mata.
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Em 1801 nova guerra surgiu na Europa, entre os países ibéricos. Foi
então realizada a conquista do território das Missões para Portugal. O rio-pardense
José Borges do Canto, acompanhado por Manoel dos Santos Pedroso e Gabriel
Ribeiro de Almeida realizaram, com seus companheiros, esta importante conquista.
A assinatura da paz entre Portugal e Espanha definiu melhor as fronteiras do Rio
Grande do Sul.
Em 7 de outubro de 1809, na primeira divisão administrativa da Capitania
do Rio Grande de São Pedro, por Decreto Real, foram criadas as quatro primeiras
vilas do estado: Porto Alegre, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo,
que ficou com a maior parte do território, abrangendo 156.803 km², o que hoje
corresponde ao território de mais de 300 municípios gaúchos.
Devido ao desenvolvimento da pecuária e do comércio, em 1835 Rio
Pardo era uma das principais vilas do interior gaúcho. Por isso, foi muito visada
durante a Revolução Farroupilha, tendo ocorrido aqui alguns fatos importantes,
como o ataque de Antônio Joaquim da Silva, mais conhecido por Menino Diabo, que
tomou e saqueou a vila em 1836, e o Combate do Barro Vermelho, ocorrido em 30
de abril de 1838, em que os farrapos derrotaram as tropas imperialistas e tomaram a
Vila. Neste combate, foi aprisionada a banda do maestro Joaquim José de
Mendanha, autor da música do Hino Farroupilha, composta durante o seu cativeiro
em Rio Pardo.
A 31 de março de 1846, pela Lei Provincial n° 3, Rio Pardo foi elevado à
categoria de cidade, em decorrência de seu progresso, e também como
conseqüência da visita do Imperador D. Pedro II, ocorrida em janeiro daquele
mesmo ano. Em 1865 D. Pedro II passou novamente por Rio Pardo, na viagem que
fez à Uruguaiana, onde assistiu à rendição das tropas de Solano Lopes, durante a
Guerra do Paraguai.
Até o final do século XIX Rio Pardo manteve um bom ritmo de progresso.
Mas vários fatos se sucederam, fazendo declinar o progresso econômico, Guerra do
Paraguai,

epidemia

de

cólera-morbus,

Revolução

Farroupilha,

contínuos

desmembramentos de seu território, chegada da estrada de ferro, que tirou o
movimento do porto fluvial, e a retirada da Escola Militar.
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2.3.2

População do Município de Rio Pardo (Dados Censitários)
De acordo com os dados do último censo demográfico realizado pelo IBGE

em 2010 a população município de Rio Pardo é de 37.390 habitantes. Predomina a
população residente em áreas urbanas, onde se desenvolvem atividades industriais
e do terceiro setor.
O Índice de Desenvolvimento Humano do Município alcançou 0.754 no ano
de 2000, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD), apresentando um
crescimento considerável em comparação ao índice de 1991, 0.636.
O principal aspecto para este avanço foi percebido na Educação, que de
0.780 (1991) avançou para 0.849 (2000).

2.3.2.1

Evolução da População

Considerando os dados dos Censos Demográficos e Contagens da
População, realizado pelo IBGE nas últimas quatro décadas, pode-se observar que
a população do Município de Rio Pardo vem apresentando consideráveis
decréscimos conforme demonstrado na tabela abaixo:

Evolução da População do Município de Rio Pardo - SC: 1970 - 2010
Décadas
População

1970

1980

1991

2000

2007

2010

53.699

50.147

42.924

37.783

37.704

37.390

Tabela 1: Evolução da população do município de Rio Pardo RS
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000, 2010

Este decréscimo populacional intensificou-se, por dois motivos: primeiro
foi com a emancipação de Pântano Grande, migrando de Rio Pardo 10.017 mil
habitantes para o novo distrito em 1987.
O segundo motivo ocorreu em função do processo de migração ruralurbano ocorrido em todo o país desde a década de 1960, o qual apresenta como
principais causas a mecanização do campo e a dificuldade de manutenção da
estrutura fundiária de pequenas propriedades, como também a migração para outros
municípios e Estados referente ao acompanhamento econômico.
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2.3.2.2

População Urbana e Rural
A partir dos dados censitários, percebe-se que a população urbana do

Município de Rio Pardo ultrapassou a população rural na década de 1970, o que
representou uma mudança bastante acentuada num pequeno espaço temporal,
provocada principalmente pelo fator migratório.
A população vivendo em área urbana no município passou de 20.013
habitantes, no ano de 1970, para 25.770 em 1980. Percebe-se, desta forma, que o
Município antecipou-se à tendência nacional de urbanização, e alcançou, em 2000,
aproximadamente 70% de população vivendo em área urbana.
A tabela 2 apresenta os números da população urbana e rural no
Município entre o período de 1970 e 2000:

População Urbana e Rural de Rio Pardo: 1970-2000
1970

1980

1991

2000

Urbana

20.013

25.770

22769

26.041

Rural

33.686

24.377

12679

11.742

Total

53.699

50.147

35448

37.783

População Urbana

37,3%

51,4%

64,2%

68,9%

Tabela 2: População Urbana e Rural de Rio Pardo RS: 1970 - 2000.
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000.

A partir destes índices, nota-se que este processo de urbanização se
intensificou ao longo das décadas, desencadeado por diversos fatores, dentre eles o
crescimento industrial e a adoção de novas técnicas agrícolas que dispensaram
mão-de-obra do campo.

2.3.2.3

Uso e Ocupação do Solo e Densidade Demográfica

Atualmente, segundo os dados do IBGE, a cidade cresce horizontalmente
para áreas periféricas do centro, predomina a expansão urbana horizontal.
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A atual densidade demográfica do Município2 é de aproximadamente 18,6
habitantes/km², ficando este índice bem abaixo da média estadual, que é de 37,5
hab./km². A maior concentração populacional está localizada na área urbana do
Município.

2.3.2.4

Taxas de Crescimento Populacional
Considerando o período entre a década de 1970 e o ano de 2010, a

população do Município de Rio Pardo apresentou um elevado decréscimo,
especialmente entre as décadas de 1970 e 2000, conforme exposto na tabela 3 o
decréscimo populacional total entre os anos de 1970 e 2010 é de aproximadamente
30,4%.

Evolução da População do Município de Rio Pardo - SC: 1970 - 2010
Décadas
População
Período

1970

1980

1991

2000

2007

2010

53.699

50.147

42.924

37.783

37.704

37.390

1970-1980 1980-1991 1991-2000 2000-2007 2007-2010

Taxa de crescimento*

-6,61%

-14,40%

-11,98%

-0,21%

-0,83%

*Cálculo Aritmético da taxa de crescimento pop.
Tabela 3: Taxa de Crescimento Populacional de Rio Pardo RS: 1970 -2010.

2.3.2.5

Movimentos Migratórios
Historicamente, a base da formação sociocultural da população de Rio

Pardo encontra-se na colonização espanhola, portuguesa, açoriana e indígena.
Recentemente, Rio Pardo se caracteriza também pela grande presença
de imigrantes oriundos de outros Municípios e de outros Estados.
O número de famílias que vivem em outras unidades da Federação teve
um grande crescimento. A taxa de emigração aumentou significativamente, tendo
como destinos preferenciais Santa Catarina e Paraná.

2

Para o cálculo da densidade demográfica do Município, foi utilizada o censo realizado pelo IBGE em 2010. A
densidade demográfica estadual foi calculada a partir do censo Populacional Estadual realizado em 2010.
Fonte: IBGE e Atlas Sócio Econômico Rio Grande do Sul.
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Os

movimentos

migratórios

tiveram

como

principal

causa

o

acompanhamento econômico e social do Estado, concentrando os fluxos nas
regiões mais dinâmicas.

2.3.3

Atividades Produtivas
Segundo a Fundação de Economia e Estatística 2008, o Rio Grande do

Sul é a quarta economia do Brasil superado apenas pelos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Na relação entre o PIB e a população (PIB per capita) o Estado se
mantém em uma posição privilegiada, com um valor de R$ 18.771,00, o que o
coloca bem acima da média nacional que é de R$ 16.332,00.
O Produto Interno Bruto do Município de Rio Pardo alcançou R$ 349.625
mil, no ano de 2007, obtendo um PIB per capita de R$ 9.273,00.
A economia do Município baseia-se principalmente no desenvolvimento
do setor agropecuário e nas atividades industriais.

2.3.3.1

Agropecuária
A agropecuária é a atividade econômica mais expressiva no Município de

Rio Pardo. As culturas que se destacam como a cana-de-açúcar, banana, soja,
milho, mandioca, laranja, além da produção de bovino de corte, gado leiteiro e ovino.
O setor de agropecuária, em 2007, foi responsável por 30,5% do PIB municipal.
A tabela 4 e 5 apresenta as principais produções agropecuárias do
Município de Rio Pardo segundo os dados do IBGE.
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Produção Agrícola Rio Pardo - RS: 2006
Tipo

Quantidade (Ton.)

Soja

43754

Trigo

3515

Cana-de-açúcar

7184

Milho

13754

Mandioca

19141

Laranja

511

Feijão

19141

Banana
2
Tabela 4 - Produção Agrícola 2006
Fonte: IBGE
Pecuária Rio Pardo Rio Pardo – RS: 2006
Tipo
Aves

Quantidade
56.761 cabeças

Leite

2.414 litros

Muares

46 cabeças

Bubalinos
Asininos

3.321 cabeças
25 quilos

Ovos galinha

264.000 dúzias

Vacas ordenhadas

2.214 cabeças

Suínos

8.423 cabeças

Bovinos

113.986 cabeças

Ovinos

16.949 cabeças

Caprinos
Eqüinos

445 cabeças
4.737 cabeças

Tabela 5 - Produção Pecuária 2006
Fonte: IBGE

2.3.3.2

Indústria
O setor industrial é consideravelmente expressivo no Município de Rio

Pardo, tendo respondido por um valor bruto de R$ 42.681.000,00 no ano de 2007, o
que representa 12% do valor total do PIB municipal, de acordo com o IBGE.
Os ramos industriais que se destacam no Município compreendem o setor
de produtos agrícolas e pecuários (carne, massas, cereais, biscoitos, salgadinhos),
metalurgia, vestuário, esquadrias de ferro, móveis, utensílios de aço, esquadrias de
madeira.
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2.3.3.3

Comércio e Serviços
O setor de comércio e serviços foi responsável por um valor bruto de R$

183.345.000,00 no ano de 2007, o que representa mais da metade do valor total do
PIB municipal, 52,4%. O setor de serviços conta com a presença de supermercados,
farmácias,

agropecuárias,

comércio

de

confecções,

clínicas

médicas

e

odontológicas, e é capaz de atender a demanda da população.
O turismo também é desenvolvido no município, principalmente através
das praias e seus atrativos naturais.
Rio Pardo tem infra-estrutura de pousadas e hotéis. No entanto, ainda se
observa uma grande carência de serviços e infra-estrutura para a recepção de
turistas que procuram pelo local.
Do mesmo modo, não existem levantamentos precisos sobre a atividade
turística no Município, o que poderia auxiliar no planejamento de estratégias de
desenvolvimento do setor.

2.3.4

Infraestrutura existente
O Município dispõe de infra-estrutura como pavimentação asfaltada e

calçamento nas ruas e rodovias, contando com os serviços como fornecimento de
energia elétrica, abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos, transporte
público. O município conta também com um hospital, delegacia de polícia, agência
dos correios, agências bancárias, corpo de bombeiros, rodoviária, telefonia celular e
fixa.

2.3.4.1

Energia

O fornecimento de energia elétrica no Município é realizado pela
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE-GT).
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A tabela 6 demonstra o acesso à energia elétrica no Município, de acordo
com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil:
Acesso de Energia Elétrica em Rio Pardo RS: 1991/2000
1991

2000

Energia elétrica
84,6%
96,4%
Tabela 6 - Domicílios com energia em Rio Pardo: 1991/2000
Fonte: Atlas IDH no Brasil, 2000.

2.3.4.2

Transportes
O transporte público municipal, de acordo com a Prefeitura Municipal de

Rio Pardo, é realizado pela empresa Expresso São Nicolau.
O município é cortado por duas rodovias federais asfaltadas, BR 471 e
BR 290, e uma rodovia estadual, RS 403. Existe um terminal rodoviário, por onde
circulam diariamente linhas de ônibus da região e os que atendem os distritos. Rio
Pardo possui ainda um ramal da estrada de ferro que liga Porto Alegre a Santa
Maria, somente para transporte de cargas.
Os rios permitem navegação de barcos de pequeno porte, no rio Jacuí, a
navegação é facilitada pelas comportas da Barragem de Dom Marcos.
O município possui também um aeroclube, com pista de 800 m, com
capacidade para aviões de pequeno porte.
A frota do Município, segundo os dados do Departamento Nacional de
Trânsito, é composta por 6.306 automóveis, 375 caminhões, 643 caminhonetes,
2.831 motocicletas, 237 motonetas, 63 ônibus, 31 micro-ônibus, 34 caminhões trator
e 37 tratores de roda.

2.3.4.3

Comunicação
O Município é atendido pelas principais operadoras telefônicas, a citar:

Brasil Telecom, Claro, Vivo e TIM. Possui acesso à internet e aos principais canais
televisivos abertos, além de televisão paga via satélite.

33

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 73,1% dos
domicílios possuíam televisão em 1991, percentual que se elevou para 91,8% no
ano de 2000.
Quanto aos domicílios com o serviço de telefonia fixa, em 1991 estes
contabilizavam apenas 8,6% do total, índice que aumentou para 28,7% no ano de
2000.
O acesso a computador ainda é baixo, representando apenas 4,5% dos
domicílios no ano de 2000.

2.3.5

Índices Estatísticos de Saúde

2.3.5.1

Saúde
Os serviços de saúde em Rio Pardo atendem a demanda local através de

unidades públicas de saúde e unidades particulares, que atendem de forma
particular e através de convênios.
Existem leitos de internação em clínicas particulares, que oferecem
completo serviço ambulatorial e especialidades médicas variadas. Casos de
doenças mais graves são encaminhados para o Hospital dos Passos que se
encontra no próprio município.

2.3.5.2

Unidades de Saúde
Os serviços de saúde são oferecidos ao município através de quinze

unidades de saúde, das quais dez são públicas, integradas à Rede Municipal de
saúde, e cinco são particulares. Onze unidades dispõem de atendimento
ambulatorial total e atendimento, mas somente oito tem atendimento médico em
especialidades básicas. Quatro atendem pelo Sistema Único de Saúde.
Existem no Município diversos consultórios médicos e odontológicos
particulares.

34

2.3.5.3

Mortalidade Infantil
A mortalidade infantil, que consiste na morte de crianças com até um ano

de idade, vem sofrendo reduções ao longo dos anos no Município de Rio Pardo.
Dados do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (2000) mostram que estes
números decaíram de 26,7 mortes a cada mil nascimentos em 1991 para 24,8
mortes em 2000.
Esta redução é resultado de maior disponibilidade de recursos para a
detecção de doenças e para o seu controle, melhores condições sanitárias e de
alimentação, que reduzem os riscos de infecções e contaminações no primeiro ano
de vida.
A tabela 7, disponibilizada no Atlas Sócio Econômico Rio Grande do Sul,
que aponta as principais causas de mortalidade infantil no Estado:
Grupo de Causa

1970

1996

1999

2002

2005

Peri natais

22,00%

49,70%

54,30%

55,00%

55,82%

Congênitas

4,90%

15,00%

18,40%

21,10%

23,28%

20,70%

13,80%

9,00%

6,20%

4,75%

0,50%

3,72%

4,10%

4,60%

5,25%

Infecciosas

23,60%

8,58%

5,30%

4,30%

4,06%

Mal-definidas

14,40%

3,66%

3,80%

4,30%

3,47%

Respiratórias
Causas extremas

Endócrinas/nutricionais
5,90%
2,01%
1,90%
1,40%
1,04%
Tabela 7 - Causas da Mortalidade Infantil
Fonte: SES/DAS – Atlas Sócio Econômico Rio Grande do Sul - 2007

2.3.5.4

Esperança de Vida ao Nascer
A esperança de vida ao nascer, que consiste na média de anos de idade

de uma pessoa, vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos, no Brasil,
segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, em 1980, este índice era de
62,6 anos. Já em 2000, este índice passou para 70,5 anos. No município de Rio
Pardo, este índice está marcando 66,8 anos em 1991 e 68,6 anos em 2000. Assim
como a mortalidade infantil, este indicador social vem melhorando devido a alguns
avanços experimentados na medicina preventiva e melhores condições de vida,
especialmente através da alimentação, embora as condições sanitárias da
população ainda sejam precárias na maior parte dos municípios do Estado e do
Brasil.
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2.3.5.5

Causas de Morbidade
Dentre as causas de morbidade e fatores de risco mais freqüentes no Rio

Grande do Sul, destacam-se as doenças cerebrovasculares com 10,65% do total
dos óbitos, infarto agudo do miocárdio, que somados são responsáveis por 17,76%
do total dos óbitos, em seguida, aparecem as doenças crônicas das vias aéreas
inferiores com 6,51% e das demais doenças cardíacas com 6,56%.
As neoplasias são responsáveis por 6,75% total de óbitos. Na mortalidade
por doenças virais, deve-se destacar a provocada pela doença por vírus de
deficiência humana (HIV) que é responsável por 1,91% do total dos óbitos3.
Em Rio Pardo, destacam-se as doenças relacionadas a infecciosas e
parasitas, do aparelho respiratório, circulatório e digestivo, nutricionais, metabólicas,
além de neoplasias, em grau proporcional decrescente.

2.3.6

Educação
A educação no Município de Rio Pardo, segundo os dados do IBGE, está

organizada por unidades escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio.
A rede de ensino do município atende um total de 7.447 alunos
matriculados, sendo que aproximadamente 74% dos alunos estão matriculados na
rede de ensino fundamental, 8% matriculados em pré-escolas e 18% freqüentando o
ensino médio.
Para atender a rede educacional o município conta com um corpo
docente de 445 professores registrados.

2.3.6.1

Unidades Educacionais
De acordo com dados do IBGE para o ano de 2009, o Município de Rio

Pardo contava com 19 escolas de Educação Infantil (pré-escolar), das quais 8 estão
vinculadas à rede pública estadual, 8 integram a rede pública municipal e 3 são
privadas. São 47 escolas de Ensino Fundamental, sendo 15 integradas à rede
3

De acordo com o Atlas Sócio Econômico Rio Grande do Sul 2007.
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estadual, 31 pertencentes à rede municipal e uma particular. Quanto ao Ensino
Médio, são seis unidades escolares, das quais cinco integram a rede pública
estadual e uma privada.
Em 2009, Rio Pardo possuía 577 estudantes matriculados na Educação
Infantil, 5.500 no Ensino Fundamental e 1.370 no Ensino Médio. O corpo docente
era formado por 34 professores na Educação Infantil, 304 professores do Ensino
Fundamental, e 107 professores no Ensino Médio.

2.3.6.2

Índices de Analfabetismo
As taxas de analfabetismo vêm decrescendo no Município de Rio Pardo

ao longo dos anos, o que se explica pela melhoria no acesso e nas condições de
ensino atualmente. A tabela 8 destaca estes índices registrados no Município nos
anos de 1991 e 2000:

Taxas de Analfabetismo em Rio Pardo SC: 1991-2000
Idade

1991

2000

07 a 14

7,00%

4,70%

15 a 17

2,70%

2,20%

18 a 24

5,70%

2,40%

15 ou mais

5,60%

3,70%

25 ou mais
18,90%
13,70%
Tabela 8 - Taxas de Analfabetismo em Rio Pardo
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, PNUD, 2000

Percebe-se que as maiores taxas de analfabetismo prevalecem entre as
faixas etárias dos adultos, resultado de maiores dificuldades de inserção no
ambiente escolar.

2.3.6.3

Evasão Escolar
Um dos grandes motivos da evasão escolar no Estado gaúcho encontra-

se em um fator econômico. As regiões com mais oportunidades de emprego afastam
os jovens da escola. A explicação ganha força porque a Região Metropolitana de
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São Paulo, uma das áreas com o maior desenvolvimento econômico do país, ocupa
a primeira posição no ranking.
Apesar de as razões econômicas explicarem o motivo, o levantamento
aponta outra explicação para o abandono escolar em todo o país: a falta de
interesse dos adolescentes pelos estudos. Baseado em dados de 2006 IBGE, o
trabalho mostra que 40,3% de adolescentes entre 15 e 17 anos deixaram de estudar
por considerar as aulas desinteressantes.
Segundo a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, desencadeada
com o lançamento do projeto Escola-Luz, o Ministério Público (MP) do Rio Grande
do Sul lançou a campanha para diminuir os índices de reprovação e de evasão
escolar.
A situação educacional do estado a partir de dois indicadores de 2008,
que compõem o último censo do Ministério da Educação revelaram que 24,8 mil
alunos gaúchos deixaram de lado os cadernos e cerca de 224,8 mil repetiram o ano.
Ao todo, 40 comarcas, responsáveis por 43 municípios, foram escolhidas como
prioritárias pelo MP. Desde 2009, pelo menos 15 promotores começaram um
trabalho de sensibilização, promovendo reuniões com pais, alunos, professores,
diretores e gestores. Por depender do envolvimento comunitário, o Escola-Luz
segue em evolução. A intenção é expandi-lo para todo o estado.

2.3.6.4

Índice de Desenvolvimento Escolar
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (Inep), o índice de desenvolvimento escolar - IDEB é o resultado da
combinação de dois indicadores: pontuação média dos estudantes em exames
padronizados, ao final de determinada etapa do Ensino Fundamental e Médio (4ª e
9ª séries e 3º ano), e taxa média de aprovação dos estudantes da correspondente
etapa de ensino.
No ano de 2009, o Estado de Rio Grande do Sul apresentou os índices de
desenvolvimento escolar, considerando-se a 4ª série 9ª série do Ensino
Fundamental, e 3º ano, conforme tabela 9.
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IDEB Rio Grande do Sul- Ano de 2007 - 2009
2007

2009

4ª a 5ª série

Ano

4,3

4,9

8ª a 9ª série

3,9

4,1

3º ano

2,7
3,9
Tabela 9 - IDEB Rio Grande do Sul
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP

2.3.7

Saneamento Básico
Considerando sua população e infra-estrutura, as condições de

saneamento básico no Município de Rio Pardo ainda são bastante precárias,
implicando investimentos principalmente em esgotamento sanitário e drenagem
pluvial.

2.3.7.1

Abastecimento de Água
O abastecimento de água através de rede pública no município de Rio

Pardo é realizado pela Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN.
Segundo os dados da Confederação Nacional de Municípios o principal modelo de
abastecimento de água municipal é o sistema de rede geral, com 68,40% da
população sendo atendida.
A tabela abaixo mostra os como estavam divididas os sistemas de
abastecimento de água no município de Rio Pardo em 2000.
Abastecimento de Água no Município de Rio Pardo: 2000*
2000
Rede Geral

68,40%

Poço ou nascente na propriedade

28,00%

Outra forma de abastecimento

3,60%

*Dado referente à porcentagem de moradores por tipo de abastecimento
Tabela 10 – Sistemas de Abastecimento de Água
Fonte: Confederação Nacional de Municípios
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2.3.7.2

Esgotamento Sanitário
O município não conta com rede coletora de esgoto, conforme os dados

da Confederação Nacional de Municípios o principal sistema de tratamento de
esgoto sanitário no município é a fossa séptica, que atende 59,47% da população de
Rio Pardo. Com a falta de rede de esgotamento sanitário algumas residências
utilizam a rede de drenagem pluvial para lançarem seus efluentes após o tratamento
alternativo, ou ate mesmo “in natura”.
A tabela a seguir demonstra a distribuição do sistema de esgotamento
sanitário no município de Rio Pardo no ano de 2000 conforme os dados da
Confederação Nacional de Municípios.
Destinação dos Resíduos Sanitários no Município de Rio Pardo: 2000
2000

2.3.7.3

Rede Geral ou esgoto pluvial

6,08%

Fossa Séptica

59,47%

Fossa Rudimentar

27,96%

Rio, lago ou mar

0,18%

Outro escoadouro

3,01%

Sem instalação sanitária
Tabela 11 - Resíduos Sanitários
Fonte: Confederação Nacional de Municípios

3,30%

Destinação dos Resíduos Sólidos
Os resíduos sólidos (rejeito) produzidos no município de Rio Pardo são

coletados pela Prefeitura e transportados até um Centro de Triagem, localizado no
bairro Barro Vermelho onde, após serem separados no processo de triagem, são
encaminhados ao Aterro Sanitário da empresa SIL – Soluções Ambientais,
localizado no município de Minas do Leão/RS.
Segundo informações da prefeitura, é destinado um volume em torno de
280 a 300 ton/mês.
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Rio Pardo conta com serviço de coleta seletiva sendo realizado no
período de 2 vezes por semana nos bairros Guerino e Fortaleza, e diariamente no
perímetro central e nos demais bairros. Todas as localidades do interior do município
são atendidas pelo serviço de coleta e tem escala pré-estabelecida.

2.3.7.4

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
A drenagem pluvial no território do município pode ser analisada a partir

da geomorfologia local. O sistema de drenagem é composto pela macrodrenagem
com valas a céu aberto e pequenos cursos d’água (ribeirões) e pela microdrenagem
através de caixas coletoras como bocas-de-lobo e rede coletora, utilizando os cursos
d’água como principal corpo receptor. As águas coletadas pela rede de drenagem
são conduzidas até os corpos d água que cortam o município.

2.4 Aspectos urbanos, usos e ocupação do solo
O Plano Diretor do Município de Rio Pardo, sancionado através da lei nº.
1.492, de 10 de outubro de 2006, é o instrumento técnico-administrativo destinado a
ordenar, promover e controlar o desenvolvimento urbanístico do Município, baseado
nas condições sócio-econômicas locais. É composto pela Lei do Plano Diretor, que
fixa os objetivos, as diretrizes e estratégias do Plano Diretor, pela Lei do
Zoneamento (Lei nº. 1.493/06), que classifica e regulamenta a modalidade, a
intensidade e a qualidade do uso do solo, pela Lei do Parcelamento do Solo (Lei nº.
1.494/06), que regula os loteamentos, desmembramentos, remembramentos e
condomínios horizontais nas zonas urbanas.

2.5 Informações Gerais
2.5.1

Levantamento da Legislação e Análise dos Instrumentos
Legais de Saneamento Ambiental
O Plano Nacional de Saneamento Ambiental está regulamentado através

da Lei nº 11.445/2007, principal ferramenta legal que trata das questões de
saneamento básico e ambiental no país atualmente.
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O Plano Nacional de Saneamento Básico corresponde a um dos
programas e ações desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental - SNSA, que possui como principal objetivo a garantia dos direitos
humanos de acesso à água potável em qualidade e quantidade suficientes e a vida
em ambiente salubre nas cidades e no campo, seguindo os princípios da equidade,
universalidade e integralidade.
A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental busca viabilizar a
universalização do acesso à água potável, esgotamento sanitário, gestão de
resíduos sólidos urbanos e o manejo adequado das águas pluviais urbanas, a fim de
controlar as enchentes.
Participam destes programas o Ministério das Cidades, o Ministério da
Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, e Ministério da Integração
Nacional.
A Resolução Recomendada nº 32/2007 dispõe sobre a realização de uma
Campanha Nacional de sensibilização e mobilização, visando à elaboração e
implementação dos Planos de Saneamento Básico.
A Resolução Recomendada nº 33/2007 estipula prazos para a elaboração
dos Planos de Saneamento Básico e instituição de Grupo de Trabalho para formular
proposta de planejamento para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento
Básico. Estipulou os seguintes prazos para a elaboração dos Planos:
- Plano Nacional de Saneamento Básico: até 31 de dezembro de 2008;
- Planos Estaduais e Regionais: até 31 de dezembro de 2009, e
- Planos Municipais: até 31 de dezembro de 2013.

A Resolução Recomendada nº 75/2009 estabelece orientações relativas à
Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento
Básico.
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O Plano Estadual de Saneamento Básico do Estado do Rio Grande do
Sul é estabelecido pela Lei nº 12.037/20034, e prevê a criação dos seguintes
instrumentos segundo o artigo 7º:

I - o Sistema Estadual de Saneamento;
II - o Plano Estadual de Saneamento;
III - o Fundo Estadual de Saneamento;
IV - o Código Estadual de Saneamento;
V - o Programa Permanente de Controle de Qualidade dos Serviços de
Saneamento;
VI - o Sistema de Informações Gerenciais em Saneamento - SIGS;
VII - os Planos Municipais e Regionais de Saneamento.

Ainda, segundo o Artigo 10 - O Sistema Estadual de Saneamento será
concebido, estruturado e operacionalizado com base na premissa de que os
serviços de saneamento serão geridos mediante articulação e integração entre os
Municípios, o Estado e a União, conforme estabelecido na Constituição Federal.
Parágrafo único - Qualquer que seja a modalidade de prestação de serviço público
de saneamento, a entidade responsável obrigar-se-á ao cumprimento da legislação
sanitária e ambiental em vigor, quanto aos níveis de desempenho técnico e
gerencial que nortearam o processo de articulação e integração entre o Município, o
Estado e a União na promoção da saúde da população.

Art. 11 - As funções básicas atribuídas ao Sistema Estadual de Saneamento são as
seguintes:

4

Os dados deste item foram disponibilizados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul endereço:
http://www.mp.rs.gov.br/urbanistico/legislacao/id660.htm, acesso em 24.11.2010.
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I - elaboração, execução e atualização do Plano Estadual de Saneamento;
II - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração entre o
Estado, os Municípios e a União para o tratamento de questão de saneamento;
III - proposição e implantação de mecanismos de articulação entre os Municípios e a
União;
IV - proposição e implementação de mecanismos de integração e articulação entre
as empresas públicas e/ou privadas direta ou indiretamente geradoras de efluentes
sólidos e/ou líquidos;
V - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração com outros
Estados, para equacionamento e solução de problemas de saneamento de
interesses comuns;
VI - proposição do afluxo de recursos financeiros para o saneamento do Estado,
propondo um modelo, instituído por lei, para o Fundo Estadual de Saneamento;
VII - proposição e implantação de mecanismos de gestão que assegurem a
aplicação racional de recursos financeiros por meio de critérios que maximizem a
relação entre os benefícios gerados e os custos das obras, instalações e serviços de
saneamento;
VIII - proposição e implantação de mecanismos de gestão que assegurem o
cumprimento da legislação sanitária e ambiental em vigor e do código de
saneamento

que

será

instituído

após

a

promulgação

da

presente

Lei;

IX - proposição e implantação de mecanismos de gestão que promovam o
desenvolvimento tecnológico e a capacitação de recursos humanos no campo do
saneamento;
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X

-

aperfeiçoamento

da

legislação

pertinente

na

forma

própria;

XI - proposição e implantação de mecanismos de gestão que promovam o
desenvolvimento institucional, gerencial e técnico dos serviços de saneamento do
Estado;
XII - promoção do desenvolvimento do sistema de informações em saneamento para
o Estado do Rio Grande do Sul;
XIII - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração dos
órgãos da Administração Estadual envolvidos direta ou indiretamente com o
saneamento;
XIV - proposição e implantação de mecanismos de articulação e integração com as
Políticas Estaduais e Nacionais de Saúde Pública, Meio Ambiente, Recursos
Hídricos, Desenvolvimento Urbano e Habitação e com os Planos Estaduais e
Nacionais de Desenvolvimento, respeitando-lhes o âmbito de suas respectivas
competências e atuação.

2.5.2

Identificação dos Atores Sociais
Os atores sociais compreendem as instituições criadas pela sociedade,

cujo poder interfere na qualidade de vida de todos os seres que habitam a terra.
Representam blocos de poder que, colocados em sinergia de interesses pela
qualidade do meio ambiente e de vida, podem aprender e ensinar uns aos outros.
Existe a necessidade de trabalhar com todos os Atores Sociais, pois
nenhum órgão ou instituição conseguem resolver todas as questões e conflitos que
se colocam nos níveis econômicos, sociais, ambientais, culturais e políticos. Buscase, então, desenvolver a ação educativa continuada nos diversos espaços e níveis
de atuação dos mesmos e trabalhando para sua articulação permanente com os
métodos e técnicas de negociações necessários, particularmente em casos de
conflitos sócio-ambientais.
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Os Atores Sociais que interferem na qualidade do ambiente e de vida na
região podem ser organizados em alguns grupos:
- O poder público representado pelos órgãos do Poder Legislativo,
Executivo, Judiciário, situados em diversos níveis: municipal, estadual e nacional.
Organismos internacionais também são representativos.
- O poder econômico, que se exerce a partir de empresas dos segundo e
terceiro setor, através das indústrias, comércio e serviços.
- O poder do saber e da informação que se concentra nos centros de
pesquisa dos centros acadêmicos, na rede formal de ensino e nos meios de
comunicação.
- O poder da organização da sociedade civil que se expressa
particularmente através das organizações sociais e Movimentos Sociais com suas
diferentes representações: sindicatos, cooperativas, associações, comunidades de
igrejas, entre outros.
Os Atores Sociais possuem funções específicas relacionadas ao seu tipo
de interferência no meio ambiente e na qualidade de vida: pesquisas, ações técnicas
de preservação, controle ou recuperação de passivos ambientais, investimentos,
fiscalização, organização, capacitação, comunicação, etc.
No município de Rio Pardo, os atores sociais identificados compreendem
a Prefeitura Municipal e suas secretarias, o setor empresarial (indústria e comércio),
a rede escolar pública (municipal e estadual) e privada, a sociedade civil organizada
(grupos e associações).
Dentre os atores sociais destacam-se: a CORSAN, responsável pelo
abastecimento público de água e esgoto concessão através de convênio; Defesa
civil, que através de ações emergenciais consegue dar assistência a população em
casos ligados ao saneamento básico como inundações, falta de água, problemas de
saúde, entre outros; Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e Polícia Civil.

2.5.3

Usuários de Água
Os usuários da água são indivíduos, grupos, entidades públicas e

privadas e coletividades que, em nome próprio ou de terceiros, utilizam os recursos
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hídricos para insumo em processo produtivo ou para consumo final, receptor de
resíduos e meio de suporte de atividades de produção ou consumo.
Os Comitês em rios de domínio da União são compostos por
representantes públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e
representantes da sociedade, tais como, usuários das águas de sua área de
atuação, e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na
bacia.
A proporcionalidade entre esses segmentos foi definida pelo Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, através da Resolução nº. 05, de 10 abril de 2000,
que prevê que os representantes dos usuários sejam 40% do número total de
representantes do Comitê. A somatória dos representantes dos governos
municipais, estaduais e federal não poderá ultrapassar os 40% e, os da sociedade
civil organizada ser mínimo de 20%.
Nos Comitês de Bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços, a
representação da União deverá incluir o Ministério das Relações Exteriores e,
naqueles cujos territórios abranjam terras indígenas, são necessários representantes
da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e das respectivas comunidades indígenas.
Os Comitês serão presididos por um de seus membros, eleito por seus
pares para um mandato de dois anos, permitida a recondução. Cabe ao Conselho
Estadual de Recursos Hídricos estabelecerem as normas e orientar a constituição
dos Comitês.
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2.5.4

Estrutura Institucional e Legal do Município
O Município de Rio Pardo possui Plano Diretor Participativo, que

regulamenta diversas ações pertinentes ao zoneamento, uso e ocupação do solo,
estratégias de desenvolvimento e qualificação territorial e urbanística através de
programas de melhorias do sistema viário e de mobilidade urbana, desenvolvimento
do turismo e das atividades rurais, melhoria nas condições de saúde, estratégia de
melhoria da infra-estrutura e saneamento, programa para implantação de soluções
de esgotamento sanitário, programa de tratamento dos resíduos sólidos, programa
de controle de poluição, recuperação, conservação e utilização dos recursos
hídricos, programa de proteção ao meio ambiente e áreas especiais de interesse
ambiental, dentre outras ações previstas.
Alguns órgãos municipais estão diretamente relacionados às questões de
Saneamento Básico como a Secretaria de Meio Ambiente, Secretária de Agricultura
e Secretaria de Obras e Saneamento.

O serviço de abastecimento de água é

realizado no município pela CORSAN, Companhia Riograndense de Saneamento,
que atua por concessão através de convênio.
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3 DADOS DOS SISTEMAS EXISTENTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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3.1 Sistemas de Abastecimento de Água do Município de Rio
Pardo/RS
Neste item, serão apresentados e descritos os elementos constituintes
dos sistemas de abastecimento de água (SAA) do município de RIO PARDO/RS,
sendo abordadas suas condições físicas, operacionais e de manutenção geral
identificadas.
O abastecimento de água do município de RIO PARDO se dá através de
dois modelos de gestão:



CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento:
- Sistema Central de Rio Pardo, cujo manancial de captação é o rio Jacuí.



Sistemas Comunitários da zona rural:
- Sistema de Abastecimento das comunidades da zona rural do município

de Rio Pardo, cujos mananciais de captação são de fontes subterrâneas (poços
artesianos), vertentes e mananciais superficial.

A descrição destes sistemas no presente diagnóstico será apresentada
conforme fluxograma abaixo:

50

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA (SAA) DO MUNICÍPIO DE
RIO PARDO/RS

GESTÃO SISTEMAS
GESTÃO CORSAN

COMUNITÁRIOS

SAA Zona Rural do
Município através de 52

SAA Central

sistemas comunitários

Figura 6: Fluxograma dos SAA.

No anexo 13 são apresentados a localização de alguns sistemas
alternativos coletivos e do sistema CORSAN.
Na página a seguir apresenta-se imagem que ilustra o município de Rio
Pardo e com a delimitação de áreas atendidas pelo sistema de abastecimento de
água da CORSAN e por alguns sistemas comunitários.

3.1.1

Sistemas

geridos

pela

Companhia

Riograndense

de

Saneamento - CORSAN
A Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN é responsável
por um sistema de abastecimento de água (SAA) em Rio Pardo, localizado no
Centro do município, conforme demonstra imagem a seguir:
Na sequência será apresentado o sistema mencionado acima, com suas
características e elementos constituintes.
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3.1.1.1

Levantamento das Instalações Existentes (Infraestrutura)

3.1.1.1.1

Sistema de abastecimento de água central de Rio Pardo
O manancial de captação deste sistema é o rio Jacuí, que nasce nos

Municípios de Passo Fundo e Marau a uma altitude de aproximadamente 730 m.
Possui uma área de drenagem de 71.600,00 km2, que corresponde a 83,5 % da
área da região hidrográfica do Guaíba, com um comprimento total de
aproximadamente 860 Km. Sua área de drenagem se caracteriza pelo uso intensivo
do solo para agricultura e pecuária.
O Sistema Central atende a uma demanda atual aproximada de 76,92 L/s
de água tratada, por um período médio de 15h/dia o que, segundo a CORSAN,
corresponde a uma população atendida em torno de 32.007 habitantes.
Este Sistema compreende área Central do Município de Rio Pardo, bem
como o bairro Boa Vista.
Na página a seguir apresenta-se imagem que ilustra a área que este
sistema atende no município de Rio Pardo, e os elementos que compõem.
A. Captação de Água Bruta

A captação de água bruta ocorre em manancial superficial através de um
sistema de adução e recalque, o rio Jacuí. Localizada em região baixa e próximo a
praia dos Ingazeiros.
A vazão de captação atual deste manancial é de 76,92 L/s, e o sistema de
adução e recalque funciona por um período de 15 h/dia.
No ponto de captação existe um poço em concreto armado onde ocorre a
adução da água bruta através de tubulação de ferro fundido com crivo na sua ponta.
Em uma torre localizada próximo existe um sistema de recalque com a intenção de
conduzir a água captada, através de tubulação de ferro fundido, até a estação de
tratamento de água, que está em um ponto a montante, conforme pode ser
observado nas fotos que seguem.
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Foto 1: Captação Rio Jacuí – Ponto de adução de água bruta.

Foto 2: Detalhe do poço para adução de água bruta.
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Torre da casa de
máquinas

Poço de Captação
Foto 3: Poço de captação e torre de casa de máquinas (moto-bombas).

Foto 4: Torre de Casa de máquinas.
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Foto 5: Detalhe da Linha Adutora de Água Bruta.

B.

Adução de Água Bruta

A adução da água bruta a partir do rio Jacuí ocorre através de recalque
mecânico, em tubulação de ferro fundido com diâmetro de 300 mm, por intermédio
de um conjunto moto-bomba, perfazendo uma extensão aproximada de 200,00
metros. Esses conjuntos recalcam uma vazão de 90,00 L/s e apresenta um período
médio de funcionamento de 15 horas por dia.
Esse sistema de adução funciona com 1 (um) conjunto moto-bomba em
operação e um conjunto em reserva.
O fluxograma que segue ilustra de forma simplificada a captação do
Sistema Central de abastecimento de água do município de Rio Pardo.

RESERVATÓRIO ETA
2.460 m³
RIO JACUÍ
76,92 L/S

ETA – 180 L/S

•

DISTRIBUIÇÃO
RIO PARDO

Figura 7: Fluxograma do Sistema de Abastecimento de Água Central
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C. Estação de Tratamento de Água – ETA

A Estação de Tratamento de Água – ETA é do tipo convencional, ou seja,
realiza o processo de tratamento completo da água englobando os processos de
Floculação/Coagulação, Decantação, Filtração Lenta, Desinfecção, Fluoretação e
Correção do pH.
Existem duas unidades de tratamento: a Unidade 1 com capacidade
operacional de 100 L/s e a Unidade 2 com capacidade operacional de 80 L/s, ambas
com o mesmo processo de tratamento.
Normalmente cada uma delas trata uma vazão de 45 L/s, mas como a
Unidade 1 encontra-se em manutenção, está ocorrendo uma sobrecarga
momentânea da Unidade 2.
Nas duas unidades de tratamento não foi evidenciado a existência de
Licença Ambiental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual do Rio
Grande do Sul (FEPAM).

a) Unidade 1 de Tratamento de Água:

A água a ser tratada na Estação (unidade 1) percorre o seguinte trajeto:
• Chegada da Água Bruta:

A água bruta a ser tratada nesta ETA, conforme já dito neste documento,
é proveniente de manancial superficial, Rio Jacuí, perfazendo uma vazão
aproximada de 76,92 L/s (Vazão média de setembro de 2009 a agosto de 2010).
Esta unidade de tratamento tem capacidade para tratar uma vazão de até
100 L/s, mas atualmente encontra-se em manutenção.
As águas são recepcionadas em uma estrutura de concreto em um ponto
de chegada, passando em seguida por um canal de concreto e seguindo para o
tratamento, conforme pode ser observado nas Fotos que seguem:
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Foto 6: Recepção da Água Bruta – Unidade 1.

Após passar pela unidade de recepção a água bruta segue para a etapa
de Coagulação/Floculação, na qual recebe a adição de um agente coagulante.
• Coagulação/Floculação:

Logo na chegada da água bruta ocorre a adição de agente coagulante
(sulfato de alumínio ferroso) e em seguida ocorre a floculação, cuja finalidade
fundamental é a formação de aglomerados gelatinosos chamados flocos, resultantes
da reação entre o produto químico coagulante e as impurezas da água, através da
agitação lenta da água com o agente coagulante passando através de floculadores
hidráulicos por chicanas.
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Foto 7: Floculador Hidráulico por chicanas – Unidade 1 em manutenção.

• Decantação:

A água floculada passa por um decantador circular convencional na
Unidade 1 de tratamento (que está em manutenção) e dois decantadores
retangulares convencionais (Unidade 2).
Os decantadores encontram-se em processo de manutenção e reforma, o
que

denota

a

preocupação

da

Concessionária

na

preservação

do

bom

funcionamento desta unidade.
• Filtração Lenta:

Nas unidades de filtração a água decantada passa por uma camada
filtrante formada por areia em granulometrias distintas em fluxo descendente. A
partir daí a água passa pelo tanque de contato seguindo para distribuição.

Os filtros também encontram-se em manutenção, o que denota a
preocupação da Concessionária na preservação do bom funcionamento desta
unidade.
As Fotos que seguem ilustram as unidades de filtração em manutenção e
reforma.
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Foto 8: Filtração descendente em manutenção - Unidade 1.

Foto 9: Filtração descendente em manutenção - Unidade 1.

• Correção de pH:

A correção do pH ocorre por meio da aplicação de produtos químicos
visando corrigir acidez ou alcalinidade excessivas da água. Na ETA a correção do
pH é realizada através da adição de cal hidratada. Esta providência visa, além dos
aspectos de potabilidade da água, proteger estruturas de armazenamento e
distribuição da água.
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• Desinfecção:

É a destruição ou inativação de organismos patogênicos, capazes de
produzir doenças ou de outros organismos indesejáveis.
O processo de desinfecção da água tratada para abastecimento público
visa atender as recomendações da Portaria 518 do Ministério da Saúde, a qual
prescreve os padrões de potabilidade da água para o consumo humano.
Na ETA a desinfecção da água tratada é realizada com a adição de cloro.
Neste processo é utilizado o cloro gás.
Após receber a dosagem de cloro necessária para a completa
desinfecção, toda água passa por um tanque de contato, o qual tem a função de
retenção da água por um período pré-determinado visando promover o tempo de
ação do cloro na água antes da distribuição.

• Fluoretação:

O flúor está na lista dos elementos essenciais no tratamento da água para
efeitos fisiológicos benéficos. A fluoretação é um processo preventivo contra a perda
de minerais do esmalte dos dentes, deixando-os mais resistentes à ação de agentes
nocivos
A fluoretação das águas no Brasil está prevista em Lei, porém somente
pouco mais da metade da população dispõe deste direito.

As águas tratadas na ETA recebem também adição de flúor antes da
distribuição.
É necessário lembrar que o excesso de flúor pode ser prejudicial para o
consumo humano, pois dentes com doses muito grandes de minerais podem ficar
manchados ou até quebradiços. Por isso é de fundamental importância o controle
desse elemento nas águas tratadas para o consumo humano.
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• Controle da Vazão de Água Tratada

Na ETA a vazão de água tratada é registrada através de sensores
dispostos nas linhas adutoras de água tratada, sendo controlada através de painéis
dispostos em armário metálico. A foto que segue mostra os medidores de vazão na
saída da ETA.

b) Unidade 2 de Tratamento de Água:

A água a ser tratada na Estação (unidade 2) percorre o seguinte trajeto:
• Chegada da Água Bruta:

A água bruta a ser tratada nesta ETA, conforme já dito neste documento,
é proveniente de manancial superficial, Rio Jacuí, perfazendo uma vazão
aproximada de 76,92 L/s (Vazão média de setembro de 2009 a agosto de 2010).
As águas são recepcionadas em uma estrutura de concreto em um ponto
de chegada, passando em seguida por um canal de concreto e seguindo para o
tratamento, conforme pode ser observado nas Fotos que seguem.

Foto 10: Recepção da Água Bruta – Unidade 2.
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Após passar pela unidade de recepção a água bruta segue para a etapa
de Coagulação/Floculação, na qual recebe a adição de um agente coagulante.
• Coagulação/Floculação:

Logo na chegada da água bruta ocorre a adição de agente coagulante
(sulfato de alumínio ferroso) e em seguida ocorre a floculação, cuja finalidade
fundamental é a formação de aglomerados gelatinosos chamados flocos, resultantes
da reação entre o produto químico coagulante e as impurezas da água, através da
agitação lenta da água com o agente coagulante passando através de floculadores
hidráulicos por chicanas.
A Foto que segue mostra os equipamentos utilizados na ETA para a
dosagem de sulfato de alumínio na água bruta.

Foto 11: Dosadores de Sulfato de Alumínio.

Os dosadores de sulfato de alumínio encontram-se em perfeito estado de
conservação, estando posicionados estrategicamente em base de concreto a 1,50m
do piso, sendo que suas instalações hidromecânicas não apresentam problemas
com vazamentos decorrentes de erros construtivos, desgastes de peças por tempo
de uso, ou por falta de manutenção.
sulfato de alumínio utilizado no processo é preparado em tanques de
concreto conforme pode ser verificado na foto a seguir.
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Foto 12: Tanques de Preparo de Sulfato.

Foto 13: Floculador Hidráulico por chicanas – Unidade 2.

Esses tanques localizam-se no mesmo piso dos dosadores, possuindo
tampas para proteção, mesmo estando localizados dentro da edificação. O estado
de conservação destes tanques é bom, não apresentando problemas em sua
estrutura.
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• Decantação:

A água floculada passa por um dois decantadores retangulares
convencionais (Unidade 2).
Os decantadores encontram-se em boas condições de uso, destacandose que quando da realização da visita técnica a unidade 1 estava passando por
processo de manutenção e reforma, o que acarretou uma sobrecarga na unidade 2
em operação.
• Filtração Lenta:

Nas unidades de filtração a água decantada passa por uma camada
filtrante formada por areia em granulometrias distintas em fluxo descendente. A
partir daí a água passa pelo tanque de contato seguindo para distribuição.

Os filtros também encontram-se em boas condições de uso, e da mesma
forma que os decantadores verificou-se que uma das unidades estava em
manutenção e reforma.
As Fotos que seguem ilustram as unidades de filtração operando
normalmente.

Foto 14: Filtração descendente em Operação - Unidade 2.
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• Correção de pH:

A correção do pH ocorre por meio da aplicação de produtos químicos
visando corrigir acidez ou alcalinidade excessivas da água. Na ETA a correção do
pH é realizada através da adição de cal hidratada. Esta providência visa, além dos
aspectos de potabilidade da água, proteger estruturas de armazenamento e
distribuição da água.
Na Foto que segue pode ser observado o tanque de preparo de cal
hidratada.

Foto 15: Tanque de preparo da cal hidratada.
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• Desinfecção:

É a destruição ou inativação de organismos patogênicos, capazes de
produzir doenças ou de outros organismos indesejáveis.
O processo de desinfecção da água tratada para abastecimento público
visa atender as recomendações da Portaria 518 do Ministério da Saúde, a qual
prescreve os padrões de potabilidade da água para o consumo humano.
Na ETA a desinfecção da água tratada é realizada com a adição de cloro.
Neste processo é utilizado o cloro gás.
Na Foto que segue pode ser observado o dosador de cloro utilizado na
ETA.

Foto 16: Cilindros de cloro gás.
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Foto 17: Dosador de Cloro.

Após receber a dosagem de cloro necessária para a completa
desinfecção, toda água passa por um tanque de contato, o qual tem a função de
retenção da água por um período pré-determinado visando promover o tempo de
ação do cloro na água antes da distribuição.

• Fluoretação:

O flúor está na lista dos elementos essenciais no tratamento da água para
efeitos fisiológicos benéficos. A fluoretação é um processo preventivo contra a perda
de minerais do esmalte dos dentes, deixando-os mais resistentes à ação de agentes
nocivos.
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A fluoretação das águas no Brasil está prevista em Lei, porém somente
pouco mais da metade da população dispõe deste direito.

As águas tratadas na ETA recebem também adição de flúor antes da
distribuição.

É necessário lembrar que o excesso de flúor pode ser prejudicial para o
consumo humano, pois dentes com doses muito grandes de minerais podem ficar
manchados ou até quebradiços. Por isso é de fundamental importância o controle
desse elemento nas águas tratadas para o consumo humano.

A foto que segue ilustra o dosador de flúor da ETA.

Foto 18: Dosador de Flúor.
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• Controle da Vazão de Água Tratada

Na ETA a vazão de água tratada é registrada através de sensores
dispostos nas linhas adutoras de água tratada, sendo controlada através de painéis
dispostos em armário metálico. A foto que segue mostra os medidores de vazão na
saída da ETA.

Foto 19: Medidores de Vazão.

• Laboratório

Para o controle dos parâmetros exigidos pela legislação no que tange a
potabilidade da água, a ETA conta com um laboratório próprio para atender as duas
unidades de tratamento.
Neste laboratório são realizadas todas as análises físico-químicas e
biológicas necessárias para o controle da qualidade das águas, por técnicos
qualificados para a função.
As instalações físicas do laboratório são boas, sendo o mesmo bem
estruturado no que se referem a equipamentos, vidrarias, reagentes, etc.
As fotos apresentadas a seguir ilustram o interior do laboratório em
apreço.
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Foto 20: Laboratório - Vista das Bancadas.

Foto 21: Laboratório - Equipamentos.

A CORSAN não apresentou o Plano de Amostragem para o município de
Rio Pardo, conforme Portaria nº. 518:2004 do Ministério da Saúde.
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D. Adutoras de Água Tratada

A adução da água tratada aos reservatórios que farão a distribuição da
água no município de Rio Pardo é realizada por recalque através de 2 (duas)
tubulações em ferro fundido, com diâmetros variados.
Foram observados dois conjuntos moto-bombas, sendo que cada um
deles com um conjunto reserva.
As fotos que seguem mostram as linhas adutoras de água tratada e os
conjuntos moto-bombas instaladas na saída da ETA.

Foto 22: Vista Geral das Adutoras de Água Tratada – AAT e dos conjuntos moto-bombas.

Foto 23: Vista Lateral da AAT's.
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E. Reservação
• Reservação na ETA

A ETA possui uma reservação de 1.500m3, sendo disposta em 2 (dois)
reservatórios circulares em concreto, um enterrado com capacidade para 500 m³ e o
segundo semi-enterrado para 1.000 m³.
Estão instalados também junto a ETA mais dois reservatórios elevados
que são utilizados para a limpeza dos filtros, um com capacidade de 120 m² e outro
para 50 m³.
As fotos quem seguem ilustram os referidos reservatórios.

Reservatório semi-enterrado
(500 m³)

Reservatório Enterrado (500 m³)

Foto 24: Reservatório Enterrado (500 m³) e Semi-enterrado (1.000 m³) - 1.500m³.

72

Foto 25: Reservatório para limpeza dos filtros – 50 m³.

• Reservação Distribuída no Município

O sistema de abastecimento de água que atende o Município de Rio
Pardo possui 02 (dois) centros de reservação, sendo que ambos são abastecidos
diretamente por derivações das adutoras.
Um deles está localizado no centro do município, e apresenta uma
capacidade volumétrica de 500m³, sendo dois reservatórios elevados com
capacidade para 250 m³ cada, o primeiro reservatório está localizado nas
coordenadas geográficas 29°59'11"S - 52°22'39"O a uma altitude de

54 m, o

segundo está localizado nas coordenadas geográficas 29°59'13"S - 52°22'37"O a
uma altitude de 50 m.
O outro centro de reservação está localizado no Bairro Boa Vista nas
coordenadas geográficas 29°58'28"S - 52°22'04"O a uma altitude aproximada de 77
m, e possui uma capacidade de reservação de 400 m³ - sendo dois reservatórios
elevados um com capacidade para 250 m³ e outro para 150 m³.
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Existem ainda outros quatro centros de reservação de menor porte, que
são os seguintes:
 Mutirão Camargo: localizado nas coordenadas geográficas 29°57'56"S 52°24'02"O a uma altitude aproximada de 45 m, e possui uma capacidade
de reservação de 8 m³.
 Porto das Mesas: localizado nas coordenadas geográficas 29°55'54"S 52°19'09"O a uma altitude aproximada de 48 m, e possui uma capacidade
de reservação de 20 m³.
 Passos da Areia: localizado nas coordenadas geográficas 29°57'44"S 52°25'15"O a uma altitude aproximada de 96 m, e possui uma capacidade
de reservação de 12 m³.
 Volta Grande: localizado nas coordenadas geográficas 30°03'32"S 52°23'14"O a uma altitude aproximada de 91 m, e possui uma capacidade
de reservação de 20 m³.
A capacidade de reservação atual deste sistema é de 2.460 m3,
considerando os reservatórios localizados junto a ETA.
A tabela que segue apresenta a distribuição da reserva do município nos
reservatórios existentes.
Reservatório

Capacidade
Volumétrica (m3)

ETA

1.500

Centro - Elevado

500

Boa Vista - Elevado

400

Mutirão Camargo

8

Porto das Mesas

20

Passos da Areia

12

Volta Grande

20

TOTAL

2.460

Tabela 12: Reservação do Sistema

As imagens que seguem mostram individualmente a localização de cada
um dos reservatórios existentes, ilustradas com fotos dos mesmos.
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Figura 08: Localização do reservatório junto a ETA.

Reservatório semi-enterrado
(1000 m³)

Reservatório Enterrado (500 m³)

Foto 26: Reservatório Enterrado (500 m³) e Semi-enterrado (1.000 m³) - 1.500m³.
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Figura 09: Localização do Reservatório da Corsan localizado no centro de Rio Pardo/RS

Foto 27: Reservatório 2 Centro – 250 m³.

Foto 28: Reservatório 1 Centro – 250 m³.
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Figura 10: Localização do reservatório 1 – Centro de Rio Pardo/RS

Foto 29: Reservatórios Boa Vista – 400 m³ (250 m³ e 150 m³).
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F. Rede de Distribuição de Água Tratada

O sistema que atende uma grande área do Município de Rio Pardo possui
uma extensão aproximada de rede de 113.000 metros, em diâmetros variados, com
9.507 ligações atendendo 10.546 economias. Apresenta 2 pontos onde estão
implantadas elevatórias de água tratada (booster’s).

A extensão da rede de distribuição de água é de 125.745 m, conforme
informação da CORSAN. Por não haver informações do material da rede, não há
como especificar o material.

Segundo informações obtidas pela CORSAN, o índice de hidrometração
no município de Rio Pardo é da ordem de 91,08%.

Existem dois pontos da rede de distribuição de água onde foi necessária a
instalação de booster’s para realizar incremento de pressão na rede, um deles
instalado na localidade de Rincão Camargo e o outro na Localidade de Volta
Grande.

O sistema apresenta um percentual de perdas em torno de 36,67%
conforme informações da Companhia Riograndense de Saneamento, incluindo
perdas físicas e econômicas, valor acima do limite recomendável em sistemas de
abastecimento (25%).
No anexo 14 são apresentados itens do sistema CORSAN.

As fotos que seguem mostram detalhes existentes na rede de
distribuição.
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Foto 30: Booster Rincão Camargo.

Foto 31: Booster Volta Grande
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Foto 32: Detalhe de um Micromedidor – Hidrômetro.

Foto 33: Detalhe de um Micromedidor – Hidrômetro.
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3.1.1.2

Avaliação da cobertura total dos serviços e áreas não
atendidas
De acordo a CORSAN, as localidades que dispõem de fornecimento de

água de sua administração, compreendem consideráveis percentuais de cobertura
deste serviço, como demonstra tabela 13.

População
Total
25.769,00

Indice de
Atendimento
100%

População
atendida
25.769

População não
atendida
0

População Rural

11.621,00

15%

1.743

9.878

Total

37.390,00

27.512

9.878

População Urbana

Tabela 13: População atendida pela SAA.

Ressalta-se a população atendida, apresentada no quadro acima, é valor
estimado relacionando a população apresentada nos dados preliminares do CENSO
2010 com os dados obtidos no SNIS 2008.

Abaixo segue gráfico com o percentual da população atendida pelo SAA
gerido pela CORSAN e a população atendida por outro sistema.
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Índice de atendimento por Sistemas de
Abastecimento de Água
26,42%

CORSAN
73,58%

Outros Sistemas

Gráfico 1: Percentual da população atendida pelo SAA - CORSAN.

Assim, observa-se que 73,58% da população do município de Rio Pardo é
atendida pelo SAA gerido pela CORSAN.
Relacionando as informações de população não atendida pelos SAA da
CORSAN, observa-se que aproximadamente 25% desta encontram-se na área rural,
sendo que em geral a alternativa utilizada para o suprimento de água nestas
residências a implantação de poços artesianos em geral coletivos.

3.1.1.3

Análise do sistema atual de tarifas, histograma de consumo
e comparativo com demais sistemas existentes avaliando a
sustentabilidade das receitas e a sua modicidade tarifária
As análises referentes ao sistema tarifário, comparativo com outros

sistemas e avaliação da sustentabilidade das receitas e sua modicidade tarifária são
descritos no item 6.

82

3.1.1.3.1

Histograma de consumo

Na sequência é apresentado o histograma de consumo de água mensal
nos Sistemas de Abastecimento de Água geridos pela CORSAN, no período de
setembro de 2009 a agosto de 2010.
Estas informações foram fornecidas pela CORSAN.
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Gráfico 2: Histograma de consumo de Água.

Na sequência segue gráfico demonstrando a curva do consumo de água
no sistema Central.
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Gráfico 3: Curva de consumo do SAA Central.

Em virtude de o município apresentar períodos de sazonalidade devido
áreas balneárias, observa-se no gráfico acima maior consumo nos meses de
dezembro e março, atingindo ápice de 165.861,00 m³/mês.

3.1.1.4

Relatório das causas da situação atual e as deficiências na
prestação dos serviços públicos
As condições dos SAA administrados pela CORSAN permitem o

estabelecimento de um diagnóstico que possibilitam a identificação de pontos fortes
e fracos do sistema, a fim de subsidiar as etapas seguintes de desenvolvimento dos
trabalhos.
Na seqüência, são apresentadas as tabelas- resumo, referentes aos
pontos fortes e fracos dos SAA, identificados pela equipe técnica no levantamento
de dados e contribuições oriundas das reuniões comunitárias.
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Sistema de Abastecimento de Água – Pontos Fortes
Manancial com excelente volume para captação.
Índice de hidrometração: 100%
Índice de população atendida pela CORSAN: 73,58% (100% área urbana e 15% na área
rural)
Programa de substituição e instalação de medidores (micro medição) – adoção de uma
política de hidrometração.
Manutenção da ETA – Unidade 1.
Projetos de ampliação da rede de abastecimento de água – Rincão dos Linhares.
Capacidade de tratamento total das duas unidades de tratamento acima da demanda
necessária para atender a população abastecida. Possibilidade de ampliação da vazão de
água tratada.
Sistema de reservação instalado suficiente (inclusive com certa folga) para atender a
demanda da população abastecida.

Facilidade no acesso e atendimento da população atendida pela concessionária

Conforme informações da comunidade durante as reuniões a água distribuída é de boa
qualidade
Conforme informações da comunidade durante as reuniões são raros os problemas na rede
de distribuição quanto à pressão e interrupções no abastecimento
Realização do controle da qualidade da Água – Conforme portaria 518/04 MS, porém não
comprovado.
Tabela 14: Pontos fortes do sistema de abastecimento de água.
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Sistema de Abastecimento de Água – Pontos Fracos
Baixo índice de atendimento da população rural (15%).
Possível risco de contaminação por esgoto doméstico próximo a captação de água.
A unidade 2 de tratamento – ETA está temporariamente operando com sobrecarga devido à
manutenção da unidade 1.
ETAs não possuem Licença Ambiental de Operação (LAO).
As ETAs não possuem unidades de tratamento do lodo gerado da limpeza dos filtros e
decantadores
Inexistência de cadastro técnico das estruturas existentes (redes, órgãos acessórios,
reservatórios, ETAs, entre outros).
Tabela 15: Pontos fracos do sistema de abastecimento de água.

3.1.2

Sistema de Abastecimento de Água Isolados da Zona Rural

3.1.2.1

Diagnóstico dos atuais sistemas de gestão técnico
operacional, administrativo e comercial, avaliando o custo
da prestação dos serviços
O sistema de Abastecimento de Água isolados da zona rural é

administrado pelas próprias comunidades. A gestão é realizada basicamente através
da manutenção e reparação dos elementos existentes no sistema.
A sustentabilidade financeira deste sistema se dá, em algumas
comunidades, através da cobrança de taxa, sendo cobrado um valor específico por
residência atendida pelo abastecimento de água.
Segundo informações da Prefeitura Municipal de Rio Pardo, grande
número de residências atendidas pela rede dos sistemas isolados não realiza
pagamento da referida taxa, inclusive em muitas comunidades existe certa relutância
quanto à implantação de um sistema tarifário.

86

As despesas dos SAA isolados estão vinculadas a manutenção,
ampliação, novas ligações e operação dos elementos, no entanto não há descrição
sobre as despesas totais.
Para a manutenção deste sistema, referente a materiais e mão de obra,
em alguns casos é solicitado suporte a Prefeitura Municipal e CORSAN.

3.1.2.2

Levantamento das Instalações Existentes (Infraestrutura)
Este Sistema compreende a área rural do município de Rio Pardo e está

dividido em vários sistemas isolados.
Esses sistemas de abastecimento de água estão divididos em 51 pontos
de captação e distribuição de água através de 1834 famílias. Considerando-se que
na zona rural cada família possui uma média de 4 pessoas por residência, então
esses sistemas atendem a aproximadamente 7.336 habitantes.
Existem também sistemas individuais particulares os quais não estão
cadastrados junto à prefeitura municipal.
Na tabela a seguir apresentam-se os sistemas de abastecimento de água
isolados cadastrados junto à prefeitura municipal:
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Forma de
Nº

Localidade

1
João Rodrigues
2
Rincão Del Rey
3
Rincão Del Rey
4
Rincão Del Rey
5
Fonte de Captação do Kipper
6
Tamanca
7
Aldeia São Nicolau
8
Aldeia São Nicolau
9
São Cristóvão
10
Capoeirinha
11
Pederneira
12
Várzea dos Panta
13
Albardão - Corredor dos Garcia
14
Albardão
15
Albardão
16
Albardão
17
Albardão
18
Albardão
19
Albardão
20
Albardão
21
Albardão
22
Albardão
23
Albardão (Comum dos Porto)
24
Passo da Areia (Linhares)
25 Passo da Areia (Escola Mena Barreto)
26
Picadinha
27
Passo da Areia
28
Passo da Areia
29
Passo da Areia (Beco I)
30
Passo da Areia (Beco II)
31
Passo da Areia
32 Passo da Areia (Corredor dos Tavares)
33
Passo da Areia
34
Guardinha (Lima Brandão)
35
Max Bruhm
36 Cruz Altinha (Corredor João Pinheiro)
37
DAER
38
Rincão dos Paz
39
Rincão dos Paz
40
Bexiga
41
Barragem
42
Barragem
43
Iruí
44
Venda Velha
45
Passo da Cavalhada
46
Igreja dos Panta
47
Taquarizinho
48
Capão da Coalhada
49
Albardão (Tio Caboclo)
50
Albardão
51
Albardão
NºTotal de Ligações

Captação
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Vertente
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Rio
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano
Poço Artesiano

Nº de
residências
Atendidas
20
80
80
45
25
73
24
20
14
23
102
22
16
10
18
140
28
10
55
32
20
2
16
131
30
70
18
22
77
69
15
20
12
50
40
15
70
39
45
1
30
30
18
46
10
12
48
20
9
12
1834

Volume do
Reservatório
(m³)
20
10
10
5
3
20
5
10
5
10
10
10
10
10
5
10
3
5
5
-
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A. Captação de Água Bruta

A forma de captação desses sistemas acontece de diversas formas, mas
principalmente através de poços artesianos. Outras formas de captação são através
de manancial superficial e vertentes de água (cacimbas).
Não existe nenhuma forma de controle quanto à vazão captada para
abastecer os sistemas.
Na sequência são apresentadas algumas fotos dos pontos de captação.

Foto 34: Poço artesiano localizado em Rincão Camargo.

Foto 35: Poço artesiano localizado em Passo da Areia.
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Foto 36: Poço artesiano localizado em Albardão,
Próximo ao posto de combustíveis.

Foto 37: Poço artesiano localizado em Albardão,
Junto ao CTG Coxilha Verde.
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Foto 38: Fonte de água utilizada para abastecer cacimba.

Foto 39: Cacimba para abastecimento de água da comunidade Rincão dos Paz.
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Foto 40: Poço artesiano localizado em Rincão dos Paz.

Foto 41: Poço artesiano localizado em Passo das Pedras.
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Foto 42: Poço artesiano localizado em Rincão – Corredor dos Schuks.

Foto 43: Poço artesiano localizado em Rincão.
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Foto 44: Poço artesiano localizado em Rincão – Vila Tamanca.

O fluxograma que segue ilustra de forma simplificada o funcionamento do
Sistema de Abastecimento de Água na área rural.
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Pontos de
Captação dos SAA
Da Zona Rural
Poços artesianos,
cacimba e rio.

RESERVATÓRIOS
VÁRIOS VOLUMES
•

DISTRIBUIÇÃO
ZONA RURAL

Figura 11: Fluxograma dos sistemas de abastecimento isolado da zona rural.

B. Estação de Tratamento de Água – ETA

Os sistemas de abastecimento de água isolados da zona rural não
possuem estação de tratamento de água, nem mesmo realizam a simples
desinfecção, estando dessa forma em desacordo com a portaria 518/2004 do
Ministério da Saúde.
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C. Reservação

Os Sistemas de Abastecimento de Água Isolados, que atendem as
comunidades do interior do município de Rio Pardo apresentam reservatórios
isolados para cada captação. Esses reservatórios apresentam capacidade
volumétrica variadas, desde 2m³ até 20 m³. Observou-se também que em alguns
casos o sistema de reservação não supre a demanda mínima de armazenamento
para atender as comunidades. A tabela apresentada anteriormente, no item 4.1.2.2,
mostra os reservatórios cadastrados junto à prefeitura municipal.
As fotos que seguem apresentam alguns reservatórios de SAA Isolados
da Zona Rural do município.

Foto 45: Reservatório Passo da Areia
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Foto 46: Reservatório Albardão – Beno Petry

Foto 47: Reservatório Albardão – CTG Coxilha Verde
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Foto 48: Reservatório Rincão dos Paz

Foto 49: Reservatório Rincão dos Paz
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Foto 50: Reservatório Rincão – Vila Tamanca
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Foto 51: Reservatório Rincão

D. Rede de Distribuição de Água

Os sistemas de abastecimento de água do interior foram executados sem
seguir um projeto técnico, não existe cadastro quanto à rede de distribuição de água,
nem mesmo quanto ao número exato de ligações existentes. Sabe-se que a rede de
abastecimento é em parte constituída de PVC (diâmetros diversos).

99

3.1.2.3

Avaliação da cobertura total dos serviços e áreas não
atendidas
Os SAA Isolados da Zona Rural não apresentam estrutura administrativa

adequada, gerando deficiência no controle e conhecimento da população atendida
por estes sistemas.

3.1.2.4

Análise do sistema atual de tarifas, histograma de consumo
e comparativo com demais sistemas existentes avaliando a
sustentabilidade das receitas e a sua modicidade tarifária
Em virtude da inexistência de informações relacionadas ao consumo de

água, receitas e de despesas, torna-se difícil a analise de sustentabilidade e
comparativo com outros sistemas de abastecimento de água.
O modelo tarifário aplicado no sistema é estabelecido por economia
atendida, isso quando realizado. No entanto, grande parte das comunidades do
interior não realiza a cobrança pelo serviço prestado e consequentemente
inexistindo receitas do sistema.
Desta forma, observa-se que a inexistência de um modelo tarifário
inviabiliza a sustentabilidade do sistema, uma vez que este apresenta deficiências
que requerem investimentos para suprir as despesas de operação, manutenção e
ampliação.
A inexistência de macro e micro medidores e cadastro das residências
atendidas pelo sistema tornam difícil a análise do índice de perdas e o consumo real
de água na localidade.
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4 DADOS DOS SISTEMAS EXISTENTES ESGOTO SANITÁRIO
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4.1 Sistemas de Esgotamento de Sanitário do Município de Rio Pardo
No estado do Rio Grande do Sul, entre os 40 municípios atendidos pelo
sistema de esgotamento sanitário, com estação de tratamento de esgoto, apenas
três municípios do estado tratam mais de 50% do esgoto. Em pelo menos 15
municípios, a taxa fica abaixo de 10%, com o agravante de 3 municípios o número
reduz para menos de 1%.
Neste item, será apresentado e descrito o sistema de esgotamento
sanitário (SES) do município de RIO PARDO/RS.
O município de Rio Pardo é caracterizado pelo não atendimento referente ao
esgotamento sanitário, estima-se que 57% da população total seja atendida por
sistemas de fossa e sumidouro.
O esgotamento sanitário do município de RIO PARDO se dá através de
sistemas isolados de tratamento, principalmente nas localidades do interior do
município.
No anexo 15 são apresentados alguns pontos com problemas de
contaminação por esgoto sanitário.
Na página a seguir apresentam-se imagens que ilustram alguns pontos de
contaminação por esgoto doméstico, evidenciados no município de Rio Pardo/RS.
As fotos que seguem ilustram alguns pontos com problemas de esgotamento
sanitário do município. Na foto abaixo, a sanga desemboca no Rio Pardo, foto
localizada no bairro Nossa Senhora do Rosário.

Foto 52: Bairro Nossa Senhora do Rosário.
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Foto 53: Bairro Nossa Senhora do Rosário.

Foto 54: Bairro Nossa Senhora do Rosário.

Na localidade Mutirão Camargo, a comunidade possui dois sistemas de
tratamento de esgoto. Assim como observado no levantamento de campo, notou-se
a inexistência de poço de visita, bem como a falta de manutenção do sistema de
tratamento de esgoto. Conforme nas fotos abaixo, a localidade sofre com a
ocorrência de vazamentos de esgoto para os açudes, que encontram-se próximo
das residências.
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Foto 55: Bairro Mutirão Camargo

Foto 56: Bairro Mutirão Camargo
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Foto 57: Açude localizado no bairro Mutirão Camargo

Outras localidades apresentam pontos críticos com relação ao esgotamento
sanitário, tais como:


Perimetral (Praia dos Ingazeiros): O efluente desemboca no Rio Jacuí;



Sanga proveniente do Parque São Jorge: Onde o efluente desemboca
no Rio Jacuí;



Rua do Bosque: Sanga do campo do Esperança, mesma sanga
proveniente do parque São Jorge, desemboca no Rio Jacuí;



Sanga da vila do Hospital – BR 471 desemboca no Rio Jacuí;



Jardim Boa Vista – localidade Feliz Retiro: Sanga do Feliz Retiro;



Sanga da Vila Pinheiros;



Sanga do Bairro Santa Fé: Desemboca no Rio Pardo;



Bairro Guerino: Sanga da Vila Guerino, desemboca no Rio Pardo;



Sanga do INSS (Centro) – mesma sanga (montante) da Vila Guerino,
desemboca no Rio Pardo.
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Foto 58: Perimetral: Praia dos Ingazeiros

Foto 59: Perimetral: Praia dos Ingazeiros
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Foto 60: Sanga da Vila do Hospital – BR 471

Foto 61: Sanga da Vila do Hospital – BR 471
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Foto 62: Rua do bosque – sanga do campo do Esperança.

Foto 63: Rua do bosque – sanga do campo do Esperança.
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Foto 64: Sanga JK minerais.

Foto 65: Sanga JK minerais.
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Foto 66: Jardim Boa Vista – Localidade Feliz Retiro

Foto 67: Sanga da Vila Pinheiros
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Foto 68: Sanga da Vila Pinheiros

Foto 69: Sanga da Vila Pinheiros
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Foto 70: Bairro Santa Fé

Foto 71: Bairro Santa Fé
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Foto 72: Bairro Guerino

Foto 73: Bairro Guerino
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Foto 74: Bairro Guerino

Foto 75: Bairro Guerino
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Foto 76: Sanga do INSS – Mesma sanga (montante) da vila Guerino

Foto 77: Sanga do INSS – Mesma sanga (montante) da vila Guerino
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4.1.1.1

Análise do sistema atual de tarifas, histograma e
comparativo com demais sistemas existentes avaliando a
sustentabilidade das receitas e a sua modicidade tarifária

4.1.1.1.1

Histograma
Em virtude de inexistência de sistema de esgotamento sanitário torna-se

difícil análise de histograma de contribuição de esgoto no Município de Rio Pardo.

4.1.1.2

Relatório das causas da situação atual e as deficiências na
prestação dos serviços públicos
As condições dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) do

município, sob responsabilidade da Corsan não permite estabelecer um diagnóstico
de identificação de pontos fortes, desta maneira possibilitando somente a
apresentação dos pontos fracos do sistema de esgotamento sanitário.
Entretanto, por não haver um sistema adequado de coleta, tratamento e
destinação final do esgoto instalado no município, limita-se a abordagem dos pontos
fracos do sistema.
Na seqüência, são apresentadas as tabelas resumo referentes aos pontos
fracos do SES.
Sistema de Esgotamento Sanitário – Pontos Fracos
Lançamento de esgoto em corpos hídricos em diversos bairros do município.
Sistemas alternativos com baixa eficiência de tratamento
Lançamento de esgoto sanitário próximo ao ponto de captação de água bruta para
abastecimento público.
Inexistência de um sistema de esgotamento sanitário (rede coletora, ETE e demais
órgãos acessórios).
Ocorrência de vazamento de esgoto, para os açudes que encontram-se próximo
das residências (Mutirão Camargo).
Tabela 16: Pontos fracos do sistema de esgotamento sanitário.
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5 ANALISE ADMINISTRATIVA E ECONÔMICA – CORSAN
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5.1 Diagnóstico dos atuais sistemas de gestão técnico operacional,
administrativo e comercial, avaliando o custo da prestação dos
serviços
A fundação da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
colocou a iniciativa do estado no centro da agenda administrativa, que buscava
respostas para confrontar, no plano regional, os problemas provocados pelo
vertiginoso processo. A assembléia de constituição da empresa foi realizada no
salão nobre do Palácio Piratini, na tarde de 28 de março de 1966, precedida pela
publicação da Lei nº 5.167, de 21 de dezembro de 1965, e do Decreto nº 17.788, de
4 de fevereiro de 1966, que autorizavam e regulamentavam a entrada em
funcionamento da CORSAN.
A empresa, uma sociedade anônima de economia mista, nascia com a
finalidade de realizar estudos, projetos, construção, operação e exploração dos
serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários, entre
outras atividades afins.
A missão da Companhia é promover o saneamento ambiental, com preço
justo e excelência nos serviços, cumprindo o seu papel social, buscando como visão
ser referência na qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul.
Por meio do projeto de Lei nº 390/2009, altera a Lei nº 5.167 de 21 de
dezembro de 1965 que autorizou a constituição da Companhia Riograndense de
Saneamento - CORSAN e dispõe sobre a incorporação da Companhia de Indústrias
Eletroquímicas - CIEL pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN e
dá outras providências.
Art. 1º - O art. 1º da Lei 5.167, de 21 de dezembro de 1965 passa a ter a
seguinte redação: “Art. 1º - É o Poder Executivo autorizado a constituir uma
sociedade por ações, de economia mista, sob denominação de Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN, tendo por finalidade realizar estudos,
projetos, construção e operação de serviços de saneamento básico, comercializar
esses serviços e os benefícios que direta ou indiretamente decorrerem de seus
empreendimentos, em todo território nacional, respeitada a autonomia municipal
quando for o caso.
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§ 1º – A CORSAN poderá prestar serviços de consultoria e assistência técnica nas
áreas de sua atuação, inclusive estudos, pesquisa, desenvolvimento de projetos e
comercialização dos mesmos.
§ 2º – A CORSAN se regerá por seu Estatuto Social e legislação societária vigente,
terá sede e foro na cidade de Porto Alegre e funcionará por tempo indeterminado.
§ 3º – A CORSAN poderá constituir subsidiaria, conforme legislação aplicável, para
atuação municipal ou regional, ou ainda, participar de sociedades de economia
mista, constituídas por entes da federação, para realizar seu objeto social.
A CORSAN, pertencente à esfera administrativa do Poder Público
Estadual, se dá através de uma diretoria geral, sua estrutura e direção funciona da
seguinte maneira:
Diretor-Presidente, Diretor Administrativo, Financeiro e de Relações com
Investidores, Diretor Técnico, Diretor Comercial e de Relacionamento com o Cliente,
Diretor de Operação Diretor de Expansão.

O quadro de funcionários é compreendido por 17 funcionários, conforme
tabela abaixo.

Quadro de funcionários
Funcionalidade
Operação/Manutenção
Administração/Tratamento
Total

Permanente
Quantidade
%
6
8
11
15
17
23

Tabela 17: Quadro de funcionários.

A CORSAN de Rio Pardo possui frotas de veículos e equipamentos
diversos para operação dos sistemas de abastecimento de água (SAA) e
esgotamento sanitário (SES). Porém, não foi fornecida pela Companhia a descrição
mais detalhada da quantidade e informações mais específicas sobre estes
equipamentos.
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5.2 ANALISE DO SISTEMA ATUAL DE TARIFAS E COMPARATIVO COM
DEMAIS SISTEMAS EXISTENTES AVALIANDO A
SUSTENTABILIDADE DAS RECEITAS E A SUA MODICIDADE
TARIFÁRIA – CORSAN
5.2.1

Estrutura Tarifária
A estrutura tarifária dos SAA e SES definida pela Companhia Rio-

Grandense de Saneamento (CORSAN) é equivalente em todos os sistemas
operáveis por esta.
Abaixo segue um comparativo da estrutura tarifária CORSAN e DMAE:


Tarifa Residencial – B
Tarifas (R$)

Categoria

Residencial

Preço
Base

B

Conforme

m³

Até 10

informação

CORSAN

DMAE

Água

Esgoto

Água

Esgoto

3,20/m³

50-70%

2,02/m³

20%

disponível

no

sítio

da

CORSAN,

http://www.corsan.com.br/sites/default/files/conteudo/Tabela%20Especial.pdf,
acessado no dia 18/11/2010, na tabela especial é informado que o esgoto será
cobrado a razão de 70% para esgoto tratado e 50% esgoto coletado do valor do m³
de consumo na primeira faixa.
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Tarifa Residencial – Social:
Tarifas (R$)
Preço
Base

Categoria

Residencial
Social

m³

CORSAN

Bica
Pública

Até 10

Resid
A/A1

Até 10

Conforme

Água

Esgoto

Água

Esgoto

1,53/m³

50-70%

8,08 até
10m³/mês

20%

1,30/m³

informação

DMAE

50-70%

disponível

no

sítio

da

DMAE,

http://www.portoalegre.rs.gov.br/dmae/ acessado no dia 18/11/2010, é informada
que a quantidade de esgoto realmente tratado pela DMAE, é de 20% do esgoto
coletado na cidade.


Tarifa Comercial – Normal
Tarifas (R$)

Categoria

Preço
Base

Comercial
Normal



m³

CORSAN

Até 10

DMAE

Água

Esgoto

Água

Esgoto

3,64/m³

50-70%

2,29

20%

Industrial - Normal
Tarifas (R$)

Categoria

Industrial
Normal

m³

até 1000

CORSAN

DMAE

Água

Esgoto

Água

Esgoto

4,13/m³

50-70%

2,29/ até
10m³

20%
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Público - Normal
Tarifas (R$)

Categoria

Público
Normal

m³

Por m³

CORSAN

DMAE

Água

Esgoto

Água

Esgoto

3,64

50-70%

4,04/m³

20%

De acordo as estruturas tarifárias da CORSAN e DMAE, evidenciadas
anteriormente, observa-se que as tarifas cobradas pela Autarquia são inferiores,
exceto a tarifa residencial normal cobrada para consumo acima 50 m³/mês de água.

5.2.1.1

Perfil financeiro dos serviços de água
Neste item serão apresentadas informações relacionadas ao perfil

econômico financeiro dos serviços de água e esgoto administrados pela CORSAN, a
partir de informações obtidas junto a esta autarquia.
A carência de dados precisos fornecidos pela CORSAN dificulta a
avaliação mais eficiente do desempenho tanto operacional como econômicofinanceiro.
Estas informações constantes na tabela que segue foram definidas a
partir de dados e critérios técnicos provenientes da CORSAN e das projeções da
consultoria – ECOEFICIÊNCIA.
O atendimento aos serviços de abastecimento de água apresentou um
desempenho conforme demonstra tabela a seguir.
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Especificação

2010

Populacão Total

37.390

População Urbana

27.769

Numero de ligações (Água)

9.507

Numero de Economias

10.546

População abastecida (hab.)

32.007

Índice de população atendida.

82,09%

Volume Produzido (m³/ano)

1.747.456

Volume Adquirido CORSAN (m³/ano)

169.813

Volume Distribuído (m³/ano)

163.591

Volume Consumido (m³/ano)

1.890.422

Volume Faturado (m³/ano)

1.165.021

Índice Total de Perdas (%)

26,1%

Índice: Volume Faturado/Volume Distribuído

84,20%

Índice: Volume Micromedido/Volume Faturado

93,35%

Consumo per capita (l/hab.d) 2009

119,20

Volume médio distribuído por ligação (m³/mês)

12,13

Extensão de rede existente (m)

125.745

m rede / ligação

13.23

Índice de hidrometração

92,83%

Falta de hidrômetro (agosto 2010)

848

Índice de habitantes/ligação

3,37

Índice de habitantes/economia

3,03

Reservação (m³)

2.460

Fator de Reservação (dia)

110,43%

Tabela 18: Informações dos Sistemas de Abastecimento de Água.
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A tabela a seguir, apresenta a receita operacional da Corsan:
RECEITAS OPERACIONAIS – 2009 (R$)

2010 (R$)

Receitas dos serviços de
abastecimento de água

5.298.036,78

3.756.206,56

Receitas do Serviço de
Esgoto

-

-

Receitas Financeiras

75.077,02

55.852,60

Outras receitas
operacionais

71,19

-

Redutores de receita
(PASEP/COFINS)

495.588,22

345.451,68

Total das Receitas
Operacionais

4.877.596,77

3.466.607,48

Tabela 19: Receitas operacionais (2009-2010) - Corsan
.

5.2.1.2

Análise Econômica e Financeira
Os valores apresentados a seguir foram obtidos junto a CORSAN. Estes

valores relativos ao ano de 2009 demonstram um faturamento de R$ 5.298.036,78
para os serviços de abastecimento de água. Obtendo como receita total para o ano
de 2009, um valor de R$ 4.877,596,77, conforme informações da CORSAN.
A tabela que segue apresenta estimativas de faturamento e receita para
os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a
previsão de custos.
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Especificação

Estimado 2009

População Total

37.390,00

População Urbana

25.769,00

População abastecida com água (hab.)

32.007,00

Número de Funcionários

17

Número de economias - água
Extensão de rede – (m)

9.706

148.137

Receitas Operacionais Totais (R$)

4.877.598,00

Despesas Operacionais (R$)

3.053.819,25

Despesas Indiretas (R$)
Despesas Totais (R$)

966.303,10
4.020.122,35

RESULTADO*
Resultado Anual (R$)

857.474,42

Tabela 20: Faturamento, Receitas, Custos e Resultados.

Conforme os dados apresentados acima, o sistema potencializa uma
capacidade de investimentos da ordem de R$ 857.474,42 para o ano de 2009.
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6

ESTUDOS DEMOGRÁFICOS
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6.1

Definição do Horizonte do Plano
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico, capítulos de água e

esgoto contempla ações e procedimentos para um período de 20 anos,
considerando 2011 como o primeiro ano, define-se o termino do horizonte deste
plano o ano de 2030.

6.2

Elaboração da projeção populacional através de método
matemático com definição de taxas de crescimento e
ocupação domiciliar
Considerando que o Plano Municipal de Saneamento Básico, capítulos de

água e esgoto possui um horizonte de 20 (vinte) anos, fez-se necessário uma
avaliação do crescimento populacional para o referido horizonte do projeto.
Os dados utilizados para tal estudo teve como base fontes oficiais de
informações, como dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

6.3

Determinação da Taxa de Crescimento Populacional
Com base nos dados censitários dos anos de 1991 e 2000, e contagem

da população nos anos de 1996, 2007 e 2009, realizadas pelo IBGE, foi possível
estimar a taxa de crescimento para a população do município de RIO PARDO/RS,
apresentada na tabela 1.
Pode-se observar que no ano de 1991, a população do município está
muito acima do verificado nos censos seguintes, isso se deve ao fato que após o
ano de 1991, o município de Rio Pardo passou por desmembramentos que deram
origem a novos municípios.
Ano

População Total (hab)

1991
1996
2000
2007
2010

42.924
37.587
37.783
37.704
37.602

Tabela 21: Dados Populacionais Censitários
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Na escolha da melhor taxa de crescimento populacional para o município
em estudo, foram determinadas e analisadas taxas de crescimento para diferentes
períodos compreendidos entre o intervalo 1991/2010.
Foram determinadas taxas de crescimento para os períodos:


1991/1996;



1991/2000;



1991/2010;



1996/2000;



2000/2007;



2000/2009;



2007/2009.

A taxa de crescimento populacional definida para cada um dos períodos
citados foi a “Taxa Geométrica de Crescimento”.
Na Tabela 22, são apresentadas as taxas geométricas de crescimento do
Município de Rio Pardo obtidas para diferentes períodos.

Taxas de Crescimento Geométrico - IBGE (%a.a)
91/96

96/00

00/07

07/10

91/00

00/10

91/10

-2,62

0,13

-0,03

-0,09

-1,41

-0,05

-0,69

Tabela 22: Taxas Geométricas de Crescimento.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

6.3.1

Projeção Populacional
Com as taxas de crescimento definidas para os diferentes períodos, foram

realizadas as projeções populacionais no horizonte do Plano, a seguir foram
analisados os valores encontrados e escolhida a taxa que melhor traduz o
crescimento apresentado pelo município no intervalo de tempo estudado.
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A taxa que melhor traduziu o crescimento populacional do município de
Rio Pardo foi definida pelo período de 2000/2010.
Como vem sendo observada na última década uma forte tendência dos
municípios brasileiros em apresentar taxas de crescimento declinantes, foi definido
um fator de redução a ser aplicado à taxa de crescimento escolhida, a partir da
melhor curva de tendência de crescimento observada para o município no período
compreendido entre 1991 e 2010, conforme descrito a seguir.

6.3.1.1 Determinação do Fator de Redução Populacional
Com base nos dados populacionais oficiais obtidos junto a Fundação
IBGE para o período compreendido entre 1991 e 2010, foram elaborados gráficos de
dispersão e analisadas as tendências de crescimento através de 3 (três) curvas de
tendência – linear, polinomial e logarítmica.
A escolha da melhor curva de tendência de crescimento para o município
de Rio Pardo foi realizada através de comparativo do grau de confiabilidade
apresentado por cada uma das 3 (três) curvas analisadas.
O grau de confiabilidade é representado por R², fator definido através do
método dos mínimos quadrados, para cada uma das equações correspondentes as
curvas de tendência analisadas.
Esse fator se torna confiável à medida que se aproxima do valor 1 (um).
Da equação que apresentou o melhor valor de R², ou seja, para a melhor
curva de tendência obtida para cada município, foi determinado, ano a ano, o fator
de redução da taxa de crescimento declinante da referida equação e aplicado à taxa
de crescimento geométrica escolhida para cada município, conforme já mencionado
no item 6.3 deste documento.
Com base nos dados do Censo e da Contagem da população pelo IBGE,
pôde-se obter o Gráfico 4, que mostra o crescimento populacional ocorrido no
município desde o ano de 1991.
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Gráfico 4: Curva de crescimento populacional para os anos: 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010.

De acordo com o Gráfico 1, o município de RIO PARDO apresentou um
decrescimento populacional polinomial ao longo do período estudado, como
demonstra fator de correlação (R²).
Com base nessa constatação, definiu-se que a equação que melhor
representa tal crescimento é a equação polinomial. Com base em tal equação,
apresentada a seguir, foi realizada a estimativa de crescimento do município para o
horizonte de projeto, ano de 2030.

y = 728,21x2 - 5.421,99x + 46.975,60

6.4

Estimativa de Crescimento Populacional
A determinação da estimativa de evolução da população que foi utilizada

para as projeções de demandas no horizonte do Plano, ocorreu a partir da
população obtida junto a Fundação IBGE para o ano de 2010.
A esta população foi aplicada a taxa de crescimento, escolhida entre
aquelas definidas para os diferentes períodos analisados como a que melhor traduz
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o crescimento populacional do município, reduzida ao longo do horizonte de Plano
pelo Fator de Redução Populacional.
O Fator de Redução Populacional foi obtido através da equação que
representa a melhor curva de tendência de, conforme descrito do item anterior.
Na tabela 23 pode ser visualizada a estimativa populacional preliminar do
Município, com base na equação citada anteriormente, bem como as taxas de
crescimento anuais para os resultados obtidos de população estimada para cada
ano.
POPULAÇÃO DE PROJETO (hab)
Taxa de Crescimento (% aa)
Ano

IBGE
(2000-2010)

Fator de
Redução

Projeção Populacional

Ao Longo do
Período

Total

Urbana

Rural

2009

0,13

-

-

37.602

26.321

11.281

2010

0,13

1,0000000

0,13

37.651

26.355

11.296

2011

0,13

0,0777393

0,01

37.655

26.358

11.297

2012

0,13

0,0748090

0,01

37.658

26.360

11.298

2013

0,13

0,0717515

0,01

37.662

26.363

11.299

2014

0,13

0,0686933

0,01

37.665

26.365

11.300

2015

0,13

0,0657114

0,01

37.668

26.368

11.301

2016

0,13

0,0628502

0,01

37.672

26.370

11.302

2017

0,13

0,0601326

0,01

37.675

26.372

11.303

2018

0,13

0,0575684

0,01

37.677

26.374

11.304

2019

0,13

0,0551587

0,01

37.680

26.376

11.304

2020

0,13

0,0528999

0,01

37.683

26.377

11.305

2021

0,13

0,0507852

0,01

37.685

26.379

11.306

2022

0,13

0,0488064

0,01

37.688

26.381

11.307

2023

0,13

0,0469547

0,01

37.690

26.382

11.307

2024

0,13

0,0452212

0,01

37.692

26.384

11.308

2025

0,13

0,0435970

0,01

37.694

26.386

11.309

2026

0,13

0,0420740

0,01

37.696

26.387

11.309

2027

0,13

0,0406443

0,01

37.698

26.388

11.310

2028

0,13

0,0393007

0,01

37.700

26.390

11.310

2029

0,13

0,0380364

0,00

37.702

26.391

11.311

2030

0,13

0,0368454

0,00

37.704

26.392

11.312

Tabela 23: Estimativa Populacional.

Como podem ser observadas na tabela 23, as taxas anuais de
crescimento apresentadas nos períodos analisados mostram-se declinantes com o
decorrer dos anos, em vista dessa condição, adotar-se-á a taxa de crescimento
geométrica obtida para o período de 96/00 – 0,13 % a.a, para projeção populacional
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no horizonte do projeto, por mostrar-se mais condizente com a realidade e por
abranger todo o período estudado.
Vale destacar que a estimativa populacional do projeto foi realizada a
partir da taxa de crescimento anual entre os anos de 2000 e 2010 ressaltando que
se considerou como o primeiro ano de projeto o ano de 2011 e, conseqüentemente,
o ano de 2030 como horizonte de projeto.

6.5

Características e delimitação de zonas homogêneas

Os espaços constituídos com características similares são denominados
zonas homogêneas. No presente plano, como anteriormente mencionado, avaliou-se
as localidades atendidas pela Companhia Riograndense de saneamento - CORSAN,
no qual foi consideradas estas como zonas homogêneas, referente aos aspectos de
crescimento populacional, taxas de ocupação e consumo de água per capita.
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7

PROGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO
BÁSICO
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7.1

Conteúdo do Prognóstico
O prognóstico apresentará um cenário, ou seja, uma condição de

projeção, no qual a CORSAN é a responsável pelos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário no município de Rio Pardo/RS.
O prognóstico contemplará:
 Prognóstico para o Sistema de Abastecimento de Água;
 Prognóstico para o Sistema de Esgotamento Sanitário.

7.2

Metodologia para o Prognóstico
A metodologia utilizada para a elaboração do prognóstico se baseia nas

seguintes avaliações:
 Avaliação global das estruturas e serviços de Saneamento
Básico (Água e Esgoto) – Diagnóstico consolidado;
 Projeções de demandas dos serviços de saneamento;
 Projeções de receitas e despesas dos serviços
saneamento;
 Critérios técnicos para os serviços de saneamento; e
 Metas de universalização dos serviços de saneamento.

de

Com base nestes elementos, é possível estabelecer um cenário para o
desenvolvimento dos serviços de saneamento para o período de projeto, que é de
20 anos.

7.3

Prognóstico dos Serviços de Abastecimento de Água
Neste item serão apresentadas projeções dos aspectos dos Sistemas de

Abastecimento de Água no Município de Rio Pardo.
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7.3.1

Critérios de Projeto para as Projeções no Sistema de
Abastecimento de Água
Para a projeção de demandas futuras do sistema de abastecimento de

água, utilizou-se dos critérios técnicos informados pela CORSAN e/ou projetados. A
seguir, seguem os critérios adotados.
 Cobertura dos serviços: 82,09% da população total
 Consumo médio per capita para classe média: 150 l/hab.dia
(valor adotado)
 Coeficiente do dia de maior consumo: K1 = 1,2
 Coeficiente hora de maior consumo: K2 = 1,5
 Índice de perdas atual: 26,1%
 Densidade populacional: 18,34 hab/km2
 Extensão de rede por ligação: 13,23 m/ligação
 Taxa de ocupação domiciliar: 2,66 hab/domicílio
 Relação economia/ligação: 1,11 econ./ligação
 Índice de substituição de rede: 2,6%
 Índice de reservação mínimo: 1/3 do consumo médio diário

Para projeção dos investimentos a serem aplicados no sistema utilizou-se
os seguintes valores:








Custo médio para produção de água (R$ por L/s): 25.000,00
Custo médio por ligação (R$/ligação): 250,00
Custo médio por hidrômetro (R$/hidrômetro): 50,00
Custo da rede por extensão (R$/m): 60,00
Custo para ampliação de reservatórios (R$/m³): 950,00
Sistema alternativo (R$/economia): 1.500,00
Custo por volume (R$/m³): 3,20

Obs.: Foi solicitada através de ofício, encaminhado a Prefeitura municipal
de Rio Pardo, a verificação pela CORSAN dos valores adotados acima com a
realidade do município conforme anexo 2. Porém não foi obtida resposta,
devido a isto adotou-se os referidos valores.
As projeções para os serviços de abastecimento de água compreendem a
avaliação das demandas futuras para as seguintes estruturas:
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Evolução da produção de água;
Evolução da necessidade de reservação de água;
Evolução rede de abastecimento;
Evolução das ligações de água.

As tabelas que seguem apresentam as demandas futuras, para as
estruturas citadas anteriormente.
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Índice de Atendimento
Sistema Público
Período do
Plano (anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Produção (L/s)
População
Atendida
(hab)

Vazão Média
(L/s)

Índice de
Vazão de Vazão Total
Perdas ( % ) Perdas (L/s) Diária (L/s)

Vazão
Produção
Máxima
Existente (L/s)
Horária (L/s)
Déficit de
Produção

População
Urbana

População
Rural

2011

100,00%

15,00%

28.013

48,63

37%

28,16

76,79

115,70

76,52

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

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

15,00%
15,00%
20,00%
20,00%
20,00%
25,00%
25,00%
25,00%
27,50%
27,50%
27,50%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%

28.050
28.052
28.620
28.623
28.625
29.193
29.195
29.197
29.482
29.484
29.486
29.771
29.773
29.775
29.776
29.778
29.780
29.781
29.783

48,70
48,70
49,69
49,69
49,70
50,68
50,69
50,69
51,18
51,19
51,19
51,69
51,69
51,69
51,70
51,70
51,70
51,70
51,71

35%
33%
30%
30%
28%
28%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

26,22
23,45
21,29
21,30
18,85
19,22
16,90
16,90
17,06
17,06
17,06
17,23
17,23
17,23
17,23
17,23
17,23
17,23
17,24

74,92
72,15
70,98
70,99
68,55
69,91
67,58
67,59
68,25
68,25
68,26
68,91
68,92
68,92
68,93
68,93
68,93
68,94
68,94

113,88
111,11
110,73
110,74
108,30
110,45
108,13
108,14
109,19
109,20
109,21
110,26
110,27
110,28
110,28
110,29
110,30
110,30
110,31

76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52
76,52

Tabela 24: Evolução da Produção de Água para o Município de RIO PARDO/RS

0,27
-1,60
-4,37
-5,54
-5,53
-7,97
-6,61
-8,94
-8,93
-8,27
-8,27
-8,26
-7,61
-7,60
-7,60
-7,59
-7,59
-7,59
-7,58
-7,58
Total

Ampliação de
Produção
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Período do
Plano (anos)

Ano

População
(hab)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

28.013
28.050
28.052
28.620
28.623
28.625
29.193
29.195
29.197
29.482
29.484
29.486
29.771
29.773
29.775
29.776
29.778
29.780
29.781
29.783

Volume Total de Reservação
Vazão Media Vazão Máxima
Reservação
Existente
Diária (L/s)
Horária (L/s)
Requerido (m³)
(m³)
48,63
48,70
48,70
49,69
49,69
49,70
50,68
50,69
50,69
51,18
51,19
51,19
51,69
51,69
51,69
51,70
51,70
51,70
51,70
51,71

115,70
113,88
111,11
110,73
110,74
108,30
110,45
108,13
108,14
109,19
109,20
109,21
110,26
110,27
110,28
110,28
110,29
110,30
110,30
110,31

1401
1402
1403
1431
1431
1431
1460
1460
1460
1474
1474
1474
1489
1489
1489
1489
1489
1489
1489
1489

2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00
2460,00

Total
Tabela 25: Evolução da Necessidade de Reservação de Água

Reservação (m3)
Déficit de
Reservação
-1059
-1058
-1057
-1029
-1029
-1029
-1000
-1000
-1000
-986
-986
-986
-971
-971
-971
-971
-971
-971
-971
-971

% Sobre
Volume
Requerido
175,63%
175,40%
175,39%
171,91%
171,89%
171,88%
168,53%
168,52%
168,51%
166,88%
166,87%
166,86%
165,26%
165,25%
165,24%
165,23%
165,22%
165,21%
165,20%
165,20%

Ampliação
de
Reservação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
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Incremento de
Rede - Cresc. Substituição/Reforço
Vegetativo
(m)
(m)

Periodo do Plano
(anos)

Ano

População (hab)

Economias (un)

Ligações (un)

Extensão de Rede
Existente(m)

1

2011

28.013

10.546

9.507

125.745

0

0

125.745

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

28.050
28.052
28.620
28.623
28.625
29.193
29.195
29.197
29.482
29.484
29.486
29.771
29.773
29.775
29.776
29.778
29.780
29.781
29.783

10.560
10.561
10.774
10.775
10.776
10.990
10.991
10.992
11.099
11.100
11.101
11.208
11.208
11.209
11.210
11.210
11.211
11.212
11.212

9.519
9.520
9.713
9.714
9.715
9.907
9.908
9.909
10.006
10.006
10.007
10.104
10.104
10.105
10.105
10.106
10.107
10.107
10.108

125.745
125.909
125.921
128.469
128.481
128.493
131.040
131.051
131.061
132.339
132.349
132.358
133.636
133.644
133.652
133.660
133.668
133.675
133.682
Total

164
13
2.548
12
11
2.547
11
10
1.278
9
9
1.277
8
8
8
8
7
7
7
7.944

3.269
3.274
3.274
3.340
3.341
3.341
3.407
3.407
3.408
3.441
3.441
3.441
3.475
3.475
3.475
3.475
3.475
3.476
3.476
64.710

125.909
125.921
128.469
128.481
128.493
131.040
131.051
131.061
132.339
132.349
132.358
133.636
133.644
133.652
133.660
133.668
133.675
133.682
133.689
133.689

Tabela 26: Evolução da Rede de Abastecimento de Água

Extensão Total (m)
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Período do Plano
(anos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ano

População (hab)

Economias (un)

Ligações (un)

Incremento de
Ligações com
Hidrômetro (un)

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

28.013
28.050
28.052
28.620
28.623
28.625
29.193
29.195
29.197
29.482
29.484
29.486
29.771
29.773
29.775
29.776
29.778
29.780
29.781
29.783

10.546
10.560
10.561
10.774
10.775
10.776
10.990
10.991
10.992
11.099
11.100
11.101
11.208
11.208
11.209
11.210
11.210
11.211
11.212
11.212
11.212

9.507
9.519
9.520
9.713
9.714
9.715
9.907
9.908
9.909
10.006
10.006
10.007
10.104
10.104
10.105
10.105
10.106
10.107
10.107
10.108
10.108

0
12
1
193
1
1
193
1
1
97
1
1
97
1
1
1
1
1
1
1
601

Tabela 27: Evolução do Número de Economias e Ligações de Água.

Índice de
hidrômetração
91,08%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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População Rural Não
Atendida pelo Sistema
Público
População
Rural Total
Índice
(hab)

População a
Número de
ser Atendida Famílias a serem
(hab)
Atendidas (un)

Índice de
Atendimento de
famílias ( % )

Incremento
Anual de
Atendimento
(un)

Incremento de
Atendimento
Acumulado (un)

Período do
Plano (anos)

Ano

1

2011

11.281

85,00%

9.589

3610

65%

2348

2348

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

11.296
11.297
11.298
11.299
11.300
11.301
11.302
11.303
11.304
11.304
11.305
11.306
11.307
11.307
11.308
11.309
11.309
11.310
11.310

85,00%
85,00%
80,00%
80,00%
80,00%
75,00%
75,00%
75,00%
72,50%
72,50%
72,50%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%
70,00%

9.601
9.602
9.038
9.039
9.040
8.476
8.476
8.477
8.195
8.196
8.196
7.914
7.915
7.915
7.916
7.916
7.916
7.917
7.917

1267
1267
1055
950
950
738
738
591
485
485
485
233
233
234
234
234
234
234
0
Total

0%
0%
10%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%

0
0
106
0
0
0
148
0
0
0
145
0
0
0
0
0
0
234
0
2981

2348
2348
2453
2453
2453
2453
2601
2601
2601
2601
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2980
2981
2981

Tabela 28: População rural não atendida pelo sistema.
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De acordo com as tabelas anteriores é possível constatar que ao término do
horizonte do plano (20 anos) não será necessário realizar ampliação da produção de
água, pois será realizado um trabalho para o controle de perdas que para o ano de
2011 apresentou uma média de 37%, e estima-se chegar a uma média de 25% no
ano de 2018 a qual será mantida até o horizonte do plano.
Com relação ao sistema de reservação verifica-se que não é necessário
ampliação, pois este supre a necessidade de demanda até o fim do plano.
Para este cenário constata-se também que o índice de hidrometração já
atinge 91,08%, sendo que para o ano de 2012 busca-se atingir um índice de 100%
de ligações hidrometradas.
Para as áreas não atendidas pelo sistema público observa-se que no ano de
2011, apresenta um índice de 65% da população atendida por sistemas alternativos
(poços profundos principalmente). Estimou-se que para o ano de 2030, esse índice
alcance a 100% de atendimento por sistemas alternativos da população não
atendida pelo sistema público.

7.4

Prognóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário
Neste item serão apresentadas projeções dos aspectos dos Sistemas de

Esgotamento Sanitário para o Município de Rio Pardo.

7.4.1

Critérios de Projeto para as Projeções no Sistema de
Esgotamento Sanitário
Para a projeção de demandas futuras do sistema de esgotamento sanitário,

utilizaram-se os critérios técnicos elencados a seguir:
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Cobertura dos serviços: 0%
Consumo per capita: 120 l/hab.dia
Coeficiente do dia de maior consumo: K1 = 1,2
Coeficiente hora de maior consumo: K2 = 1,5
Coeficiente de retorno: 0,8
Taxa de infiltração: 0,0002 L/s.m
Extensão de rede por ligação: 13,23 m/ligação
Taxa de ocupação domiciliar: 2,66 hab/economia
Relação economia/ligação: 1,11 economia/ligação

Para projeção dos investimentos a serem aplicados no sistema utilizou-se os
seguintes valores:






Custo médio por ligação (R$/ligação): 280,00
Custo da rede coletora (R$/metro): 325,00
Custo de implantação da ETE (R$ por L/s): 25.000,00
Sistema alternativo (R$/economia): 2.000,00
Venda por volume à população (R$/m³): 2,56 (80% do valor da
taxa da água).

Obs: Foi solicitado através de ofício, encaminhado a Prefeitura municipal
de Rio Pardo, a verificação pela CORSAN dos valores adotados acima com a
realidade do município conforme anexo 2. Porém não foi obtida resposta,
devido a isto adotou-se os referidos valores.
As projeções de demandas futuras para os serviços de esgotamento sanitário
compreendem a avaliação das seguintes estruturas:
 Evolução das ligações de esgoto;
 Evolução das redes coletoras e interceptadores; e,
 Evolução do tratamento de esgoto.
As tabelas que seguem apresentam os dados de evolução do sistema de
esgotamento sanitário:
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Extensão de Rede (m)
Período do
Plano (anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

População
(hab)

28.013
28.050
28.052
28.620
28.623
28.625
29.193
29.195
29.197
29.482
29.484
29.486
29.771
29.773
29.775
29.776
29.778
29.780
29.781
29.783

Requerida

Existente

A implantar

125.745
125.909
125.921
128.469
128.481
128.493
131.040
131.051
131.061
132.339
132.349
132.358
133.636
133.644
133.652
133.660
133.668
133.675
133.682
133.689

0
0
0
0
0
12.848
12.848
12.848
24.668
24.668
24.668
46.205
46.205
46.205
72.436
72.436
72.436
103.052
103.052
103.052

125.745
125.909
125.921
128.469
128.481
115.645
118.192
118.203
106.393
107.671
107.681
86.154
87.431
87.439
61.216
61.224
61.231
30.623
30.630
30.637

Índice de
Incremento Substituição
Incremento
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
10%
0%
0%
20%
0%
0%
30%
0%
0%
50%
0%
0%
100%

0
0
0
0
12.848
0
0
11.820
0
0
21.536
0
0
26.232
0
0
30.616
0
0
30.637

Total
Tabela 29: Evolução da Rede Coletora e Interceptadores.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Índice de
Cobertura

0
0
0
0
12.848
12.848
12.848
24.668
24.668
24.668
46.205
46.205
46.205
72.436
72.436
72.436
103.052
103.052
103.052
133.689
133.689

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
10,0%
9,8%
18,8%
18,8%
18,6%
34,9%
34,9%
34,6%
54,2%
54,2%
54,2%
77,1%
77,1%
77,1%
100%
100%
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Perído do
Plano (anos)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ano

População Atendida
com Água (hab)

Economias de
Água (un)

Ligações de Água
(un)

Índice de Atendimento
Esgoto ( % )

População
Atendida com
Esgoto (hab)

Ligações de
Esgoto (un)

Incremento de
Ligações de (un)

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

28.013
28.050
28.052
28.620
28.623
28.625
29.193
29.195
29.197
29.482
29.484
29.486
29.771
29.773
29.775
29.776
29.778
29.780
29.781
29.783

10.546
10.560
10.561
10.774
10.775
10.776
10.990
10.991
10.992
11.099
11.100
11.101
11.208
11.208
11.209
11.210
11.210
11.211
11.212
11.212

9.507
9.519
9.520
9.713
9.714
9.715
9.907
9.908
9.909
10.006
10.006
10.007
10.104
10.104
10.105
10.105
10.106
10.107
10.107
10.108

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
7,00%
7,00%
7,00%
15,00%
15,00%
15,00%
30,00%
30,00%
30,00%
40,00%
40,00%
40,00%
55,00%
55,00%
60,00%
60,00%
Total

0
0
0
0
2.004
2.004
2.043
4.379
4.380
4.422
8.845
8.846
8.931
11.909
11.910
11.911
16.378
16.379
17.869
17.870
17.870

0
0
0
0
680
680
694
1.486
1.486
1.501
3.002
3.002
3.031
4.042
4.042
4.042
5.558
5.559
6.064
6.065
6.065

0
0
0
0
680
0
13
793
0
14
1.501
0
29
1.011
0
0
1.516
0
506
0
6.065

Tabela 30: Evolução das Ligações de Esgoto.
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Período do
Plano (anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

População
Índice de
Abastecida
Atendimento
com Água
(%)
(hab)
28.013
28.050
28.052
28.620
28.623
28.625
29.193
29.195
29.197
29.482
29.484
29.486
29.771
29.773
29.775
29.776
29.778
29.780
29.781
29.783

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
10,00%
10,00%
20,00%
20,00%
20,00%
35,00%
35,00%
35,00%
50,00%
50,00%
50,00%
70,00%
70,00%
100,00%
100,00%

População
Contribuição
Atendida
Média (L/s)
(hab)

Vazão de
Vazão
Vazão
Capacidade
Vazão Média
Infiltração
Máxima
Máxima
Instalada da
(L/s)
(L/s)
Diária (L/s) Horária (L/s) ETE (L/s)

0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.862
3,98
2,57
6,55
6,55
9,73
2.863
3,98
2,57
6,55
6,55
9,73
2.919
4,05
2,57
6,62
6,62
9,87
5.839
8,11
4,93
13,04
13,04
19,53
5.839
8,11
4,93
13,04
13,04
19,53
5.896
8,19
4,93
13,12
13,12
19,67
10.320
14,33
9,24
23,57
23,57
35,04
10.320
14,33
9,24
23,57
23,57
35,04
10.420
14,47
9,24
23,71
23,71
35,29
14.886
20,68
14,49
35,16
35,16
51,70
14.887
20,68
14,49
35,16
35,16
51,71
14.888
20,68
14,49
35,17
35,17
51,71
20.845
28,95
20,61
49,56
49,56
72,72
20.846
28,95
20,61
49,56
49,56
72,72
29.781
41,36
20,61
61,97
61,97
95,06
29.783
41,37
26,74
68,10
68,10
101,19
Tabela 31: Evolução do Tratamento de Esgoto para o Município de Rio Pardo.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
85,00
85,00
85,00
85,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00

Vazão da ETE (L/s)
Déficit de
Tratamento
0,00
0,00
0,00
0,00
9,73
-35,27
-35,13
-25,47
-25,47
-25,33
-9,96
-49,96
-49,71
-33,30
-33,29
-53,29
-32,28
-32,28
-9,94
-3,81

Ampliação
de
Tratamento
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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População Rural Não Atendida
pelo Sistema Público (hab)

Período do
Plano (anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

População Rural
Total

Índice

11.281
11.296
11.297
11.298
11.299
11.300
11.301
11.302
11.303
11.304
11.304
11.305
11.306
11.307
11.307
11.308
11.309
11.309
11.310
11.310

85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%

Incremento
Número de
Incremento
População a
Índice de
de
Famílias a ser
Anual de
ser Atendida
Atendimento
Atendimento
Atendidas
Atendimento
(hab)
(%)
Acumulado
(un)
(un)
(un)
9.589
9.601
9.602
9.603
9.604
9.605
9.606
9.607
9.607
9.608
9.609
9.609
9.610
9.611
9.611
9.612
9.612
9.613
9.613
9.614

3610
3615
3615
3615
3616
3435
3264
3101
2853
2568
2311
2081
1831
1557
1323
1059
847
678
475
238
Total

0%
0%
0%
0%
5%
5%
5%
8%
10%
10%
10%
12%
15%
15%
20%
20%
20%
30%
50%
100%

Tabela 32: População Rural não atendida pelo sistema alternativo.

0
0
0
0
181
172
163
248
285
257
231
250
275
234
265
212
169
203
237
238
3.619

0
0
0
0
181
353
516
764
1049
1306
1537
1787
2061
2295
2560
2771
2941
3144
3382
3619
3.619
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De acordo com as tabelas anteriores é possível constatar que o índice de
cobertura da rede de esgoto será de 10% no ano de 2015, chegando a 100% no ano
de 2030 ao final do horizonte de planejamento.
Com relação à evolução do tratamento de esgoto, a ETE sempre terá
capacidade para atender a todas as ligações, chegando a atender ao fim do plano
10.108 ligações que irão gerar uma vazão de 105 L/s, de acordo com as ampliações
previstas do sistema de tratamento na ordem de 45 L/s em 2015, 40 L/s no ano de
2021 e 20 L/s em 2025 (essas ampliações ocorrem nos mesmos anos de
incrementos de rede).
Constata-se também que o índice da população rural atendida pelo sistema
público chegará a 100% no ano de 2030, cujo incremento de atendimento será de
3.619 famílias.

7.5

Receitas e Despesas dos Serviços de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário
Este item apresentará o prognóstico de receitas e despesas para o Município

de Rio Pardo, referente ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário,
contendo os demonstrativos de faturamento com água e esgoto, despesas com
pessoal, com energia e despesas gerais de operação e manutenção, bem como os
resultados dos serviços de água e esgoto, conforme a tabela 34.
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Faturamento Anual (R$)

Período do Plano
(anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Prazos
Imediato ou
Emergencial

Curto

Médio

Longo

Água
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.798.717,60
3.803.660,12
3.804.044,84
3.881.017,72
4.513.232,59
4.513.635,97
4.603.118,57
4.603.494,99
4.603.855,16
4.648.758,81
5.165.658,26
5.166.013,81
5.215.875,18
5.216.206,40
5.216.525,08
5.216.832,00
5.217.127,92
5.217.413,52
5.217.689,43
5.217.956,23
94.840.834,21

Total de Faturamento - Água e Esgoto (R$)

Esgoto
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

288.846,89
288.872,70
294.599,59
589.247,36
589.293,46
595.041,13
1.157.107,45
1.157.187,09
1.168.356,04
1.669.186,05
1.669.288,02
1.669.386,24
2.337.273,31
2.337.401,26
3.339.321,24
3.339.491,99
22.489.899,81

Tabela 33: Receitas e Despesas dos Serviços de Água e Esgoto.

Anual
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.798.717,60
3.803.660,12
3.804.044,84
3.881.017,72
4.802.079,48
4.802.508,68
4.897.718,16
5.192.742,35
5.193.148,62
5.243.799,94
6.322.765,72
6.323.200,90
6.384.231,23
6.885.392,45
6.885.813,10
6.886.218,24
7.554.401,23
7.554.814,78
8.557.010,67
8.557.448,22
117.330.734,02

Período
R$

11.406.422,57

R$

28.769.214,99

R$

38.045.203,33

R$

39.109.893,14

R$

117.330.734,02
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Despesas (R$)
Período do Plano
(anos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

Pessoal
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

30%
1.139.615,28
1.141.098,04
1.141.213,45
1.164.305,31
1.440.623,84
1.440.752,60
1.469.315,45
1.557.822,70
1.557.944,59
1.573.139,98
1.896.829,71
1.896.960,27
1.915.269,37
2.065.617,74
2.065.743,93
2.065.865,47
2.266.320,37
2.266.444,43
2.567.103,20
2.567.234,47
35.199.220,21

Total de Despesas (R$)

Gerais c/ Operação
e Manutenção
Anual
Período
8%
Variável
303.897,41 R$
949.679,40 R$
2.393.192,09
304.292,81 R$
950.915,03 R$
2.396.305,87 R$ 7.186.046,22
304.323,59 R$
951.011,21 R$
2.396.548,25
310.481,42 R$
970.254,43 R$
2.445.041,16
384.166,36 R$
1.200.519,87 R$
3.025.310,07
384.200,69 R$
1.200.627,17 R$
3.025.580,47
R$ 17.345.663,62
391.817,45 R$
1.224.429,54 R$
3.085.562,44
415.419,39 R$
908.729,91 R$
2.881.972,00
415.451,89 R$
908.801,01 R$
2.882.197,48
419.504,00 R$
917.664,99 R$
2.910.308,97
505.821,26 R$
1.106.484,00 R$
3.509.134,97
505.856,07 R$
1.106.560,16 R$
3.509.376,50
R$ 21.115.087,85
510.738,50 R$
1.117.240,46 R$
3.543.248,33
550.831,40 R$
1.204.943,68 R$
3.821.392,81
550.865,05 R$
1.205.017,29 R$
3.821.626,27
550.897,46 R$
1.205.088,19 R$
3.821.851,12
604.352,10 R$
1.322.020,22 R$
4.192.692,68
604.385,18 R$
1.322.092,59 R$
4.192.922,20 R$ 21.705.990,69
684.560,85 R$
1.497.476,87 R$
4.749.140,92
684.595,86 R$
1.497.553,44 R$
4.749.383,76
9.386.458,72 R$ 22.767.109,45 R$
67.352.788,38 R$ 67.352.788,38
Tabela 34: Receitas e Despesas dos Serviços de Água e Esgoto.

Resultado dos Serviços de Água e Esgoto (R$)

Energia
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Anual
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.405.525,51
1.407.354,24
1.407.496,59
1.435.976,55
1.776.769,41
1.776.928,21
1.812.155,72
2.310.770,34
2.310.951,14
2.333.490,97
2.813.630,74
2.813.824,40
2.840.982,90
3.063.999,64
3.064.186,83
3.064.367,12
3.361.708,55
3.361.892,58
3.807.869,75
3.808.064,46
49.977.945,65

Acumulado
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.405.525,51
2.812.879,76
4.220.376,35
5.656.352,90
7.433.122,31
9.210.050,52
11.022.206,24
13.332.976,58
15.643.927,72
17.977.418,69
20.791.049,43
23.604.873,83
26.445.856,73
29.509.856,37
32.574.043,20
35.638.410,32
39.000.118,87
42.362.011,44
46.169.881,19
49.977.945,65
49.977.945,65
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8.1

Projeções

de

Investimentos

nos

Sistemas

de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Para a projeção dos investimentos futuros nos sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, a avaliação será integrada, visto que os serviços
prestados normalmente atendem as duas atividades.
Diante desta condição foram estabelecidas as projeções de despesas e
receitas dos serviços de água e esgoto, de forma a permitir uma avaliação quanto à
capacidade de investimentos, a fim de atender as metas de universalização.
As informações apresentadas a seguir demonstram o detalhamento dos
custos dos serviços, despesas operacionais, receitas e respectivas margens de
investimentos para o período do projeto, ou seja, até o ano de 2030.
Todos os valores são tratados como “valor presente”, de forma a permitir uma
avaliação comparativa dos dados.

A seguir serão apresentadas as tabelas referentes à:








Volumes produzidos e faturados de água e esgoto;
Investimentos em reservação de água;
Investimentos em rede de água;
Investimentos em ligações de água;
Investimentos em rede de esgoto;
Investimentos em ligações de esgoto; e,
Investimentos na execução e ampliação da ETE (Estação de
Tratamento de Esgoto).
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Periodo do Plano
(anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Volume Consumido
Água (m³)
1.533.719,96
1.535.715,49
1.535.870,82
1.566.948,37
1.567.094,65
1.567.234,71
1.598.305,06
1.598.435,76
1.598.560,82
1.614.152,36
1.614.268,21
1.614.379,31
1.629.961,00
1.630.064,50
1.630.164,09
1.630.260,00
1.630.352,48
1.630.441,73
1.630.527,95
1.630.611,32
31.987.068,58

Volume de Esgoto
Gerado (m³)
125.367,57
125.378,78
127.864,40
255.749,72
255.769,73
258.264,38
451.995,10
452.026,21
456.389,08
652.025,80
652.065,63
652.104,00
912.997,39
913.047,37
1.304.422,36
1.304.489,06
8.899.956,57

% do volume faturado
77,4%
77,4%
77,4%
77,4%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
90,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Tabela 35: Volumes Produzidos e Faturados de Água e Esgoto.

Volume Faturado de
Água (m³)
1.187.099,25
1.188.643,79
1.188.764,01
1.212.818,04
1.410.385,19
1.410.511,24
1.438.474,55
1.438.592,18
1.438.704,74
1.452.737,13
1.614.268,21
1.614.379,31
1.629.961,00
1.630.064,50
1.630.164,09
1.630.260,00
1.630.352,48
1.630.441,73
1.630.527,95
1.630.611,32
29.637.760,69

Volume Faturado de
Esgoto (m³)
112.830,81
112.840,90
115.077,96
230.174,75
230.192,76
232.437,94
451.995,10
452.026,21
456.389,08
652.025,80
652.065,63
652.104,00
912.997,39
913.047,37
1.304.422,36
1.304.489,06
8.785.117,11
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Período do
Plano (anos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

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

Prazo
Imediato ou
Emergencial

Curto

Médio

Longo

Ampliação da
Reservação (m³)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Investimento em Reservação (R$)
Anual
Período
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

Tabela 36: Investimentos em Reservação de Água.
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Período do
Plano (anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Total

Prazos
Imediato ou
Emergencial

Curto

Médio

Longo

Extensão de Rede (m)
Substituição/Ref
Vegetativo
orço
0,00
0,00
163,61
3.269,37
12,74
3.273,62
2.547,95
3.273,95
11,99
3.340,20
11,48
3.340,51
2.547,36
3.340,81
10,72
3.407,04
10,25
3.407,32
1.278,30
3.407,59
9,50
3.440,82
9,11
3.441,07
1.277,49
3.441,31
8,49
3.474,52
8,16
3.474,74
7,86
3.474,96
7,58
3.475,16
7,32
3.475,36
7,07
3.475,55
6,84
3.475,73
7.943,83
64.709,66

Investimento em Rede (R$)
Total
0,00
3.432,98
3.286,36
5.821,91
3.352,20
3.352,00
5.888,17
3.417,76
3.417,58
4.685,89
3.450,32
3.450,18
4.718,80
3.483,01
3.482,91
3.482,82
3.482,74
3.482,68
3.482,62
3.482,57
72.653,48

Tabela 37: Investimentos em Rede de Distribuição de Água.

Anual
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

205.978,61 R$
197.181,54
349.314,47
201.131,70
201.119,81
R$
353.290,47
205.065,55
205.054,52
281.153,50
207.019,33
207.010,85
R$
283.128,15
208.980,56
208.974,51
208.969,19
208.964,54
208.960,50 R$
208.957,02
208.954,05
4.359.208,88 R$

Período
403.160,16

1.514.976,52

1.396.266,91

1.044.805,30

4.359.208,88
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Período
do Plano
(anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Prazos

Imediato ou
Emergencial

Curto

Médio

Longo

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Investimento em Ligações com
Investimento em Novos Hidrômetros
Investimento em Susbstituição de Hidrômetros (R$)
Hidrômetro (R$)
(R$)
Anual
Período
Anual
Período
Anual
Período
R$
R$
71.302,50
3.092,39 R$
3.333,10 R$
42.400,00 R$ 42.400,00 R$
71.395,27 R$
214.100,26
240,71
R$
R$
71.402,49
48.159,74
R$
R$
72.847,29
226,69
R$
R$
72.854,09
217,05
R$
R$
72.860,60
R$
97.148,41
R$
R$
441.495,10
48.148,58
R$
R$
74.305,06
202,54
R$
R$
74.311,13
193,80
R$
R$
74.316,95
24.161,65
R$
R$
75.041,79
179,52
R$
R$
75.047,18
172,18
R$
R$
75.052,35
R$
48.974,43
R$
R$
452.485,79
24.146,36
R$
R$
75.776,74
160,40
R$
R$
75.781,55
154,32
R$
R$
75.786,18
148,64
R$
R$
75.790,64
143,31
R$
R$
75.794,94
138,31 R$
693,07 R$
R$
R$
75.799,09 R$
378.994,72
133,61
R$
R$
75.803,09
129,20
R$
R$
75.806,97
150.149,01 R$
150.149,01 R$
42.400,00 R$ 42.400,00 R$ 1.487.075,88 R$
1.487.075,88
Tabela 38: Investimentos em Ligação de Água.

Investimento em
Ligações e
Hidrômetros (R$)
R$
71.302,50
R$ 116.887,66
R$
71.643,21
R$ 121.007,03
R$
73.080,78
R$
73.077,65
R$ 122.453,64
R$
74.513,67
R$
74.510,75
R$
99.203,45
R$
75.226,70
R$
75.224,52
R$
99.923,10
R$
75.941,95
R$
75.940,50
R$
75.939,27
R$
75.938,24
R$
75.937,39
R$
75.936,71
R$
75.936,17
R$ 1.679.624,89

Total Período
(R$)

R$ 259.833,37

R$ 538.643,51

R$ 501.460,22

R$ 379.687,79

R$ 1.679.624,89
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Período do
Plano (anos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

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

Prazos
Imediato ou
Emergencial

Curto

Médio

Longo

Incremento no
Atendimento
0
0
0
106
0
0
0
148
0
0
0
145
0
0
0
0
0
0
234
0
633

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Investimento em Produção de Água (R$)
Anual
Período
R$
158.268,59
R$
379.687,79
221.419,20
218.244,64
R$
218.244,64
R$
351.715,06
351.486,46
228,60
949.647,50 R$
949.647,50

Tabela 39: Investimentos em produção de água na área rural.

157

Período
do Plano
(anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Prazos

Imediato ou
Emergencial

Curto

Médio

Longo

Extensão Total
de Rede a
Implantar (m)
0
0
0
0
12.848
0
0
11.820
0
0
21.536
0
0
26.232
0
0
30.616
0
0
30.637

Investimento em Rede Coletora (R$)
Anual
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.175.641,87
3.841.588,43
6.999.232,68
8.525.350,47
9.950.078,86
9.956.976,03
43.448.868,35

Tabela 40: Investimento em Rede Coletora de Esgoto.

Período

R$

-

R$ 8.017.230,31

R$ 15.524.583,15

R$ 19.907.054,90

R$ 43.448.868,35
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Perído
do Plano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Incremento de
Ligações (un)
0
Imediato ou
0
Emergencial
0
0
680
0
Curto
13
793
0
14
1.501
0
Médio
29
1.011
0
0
1.516
Longo
0
506
0
6.065
Prazos

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Investimento em Ligações (R$)
Anual
Período
R$
190.392,01
17,02
R$
416.174,89
3.774,85
221.958,46
32,56
4.059,16
420.294,37
57,85
R$
715.565,37
8.113,18
282.971,68
69,14
66,59
424.515,85
85,20 R$
566.335,87
141.581,42
86,83
1.698.076,14 R$ 1.698.076,14

Tabela 41: Investimento em Ligações de Esgoto.
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Período
do Plano
(anos)

Ano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

Ampliação Investimento da ETE
Ampliação do
Prazos
Custo Anual Custo no Período
Sistema de
(R$)
(R$)
Tratamento
Imediato
0,00
0,00
ou
0,00
0,00
R$
Emergencia
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
1.125.000,00
0,00
0,00
Curto
R$ 1.125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
1.000.000,00
0,00
0,00
Médio
R$ 1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Longo
0,00
0,00
R$
0,00
0,00
0,00
0,00
105
2.625.000,00
2.625.000,00

Tabela 42: Investimentos na Execução e Ampliação em ETE.

160

Período do
Plano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

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

Prazos
Imediato ou
Emergencial

Curto

Médio

Longo

Incremento
Anual de
0
0
0
0
181
172
163
248
285
257
231
250
275
234
265
212
169
203
237
238

Investimento em Sistemas Alternativos
Anual
Período
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 361.562,83
R$ 343.517,00
R$
2.098.194,14
R$ 326.372,07
R$ 496.132,86
R$ 570.609,38
R$ 513.602,62
R$ 462.294,28
R$ 499.337,57
R$
3.020.955,02
R$ 549.343,04
R$ 467.010,51
R$ 529.366,99
R$ 423.578,75
R$ 338.945,10
R$ 406.852,98 R$
2.119.453,34
R$ 474.853,19
R$ 475.223,31
R$ 7.238.602,49 R$
7.238.602,49

Tabela 43: Investimentos em Sistemas Alternativos de esgoto sanitário.
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9

PROGRAMAS, AÇÕES E PROJETOS PARA ATENDIMENTO
DAS METAS
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A partir das projeções apresentadas no capítulo anterior e para se considerar
os elementos indicados no diagnóstico, foram estabelecidos “Programas, Ações e
Projetos” para os serviços de saneamento, objetivando o atendimento das metas de
universalização, manutenção e melhoria dos serviços de saneamento.
Na seqüência, serão disponibilizadas as Tabelas que demonstram o planejamento
elaborado, considerando as condições de prazos para os períodos: imediato, curto,
médio e longo prazo. Tais critérios serão admitidos nas seguintes condições:





Ações imediatas: Ano 1 a Ano 3 (2011 – 2013)
Ações de curto prazo: Ano 4 a Ano 9 (2014 – 2019)
Ações de médio prazo: Ano 10 a Ano 15 (2020 – 2025)
Ações de longo prazo: Ano 16 a Ano 20 (2026 – 2030)

As Tabelas referentes a cada ação de prazo para as atividades integrantes do
saneamento básico seguirão a ordem:
 Sistema de Abastecimento de Água;
 Sistema de Esgotamento Sanitário.

Foi estabelecido um sistema de hierarquização das áreas de intervenção
prioritária, para tanto foram considerados levantamentos de campo, índice de
salubridade ambiental do município entre outros.
O sistema de hierarquização visa determinar quais as demandas são
prioritárias e conseqüentemente beneficiadas através de investimentos em
saneamento básico.
Ressalta-se que a hierarquização apresentada é apenas uma sugestão, que
pode ser modificada ou adequada de acordo com as necessidades do município.
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9.1

Sistemas de abastecimento de Água
IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2011 a 2013)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
VALOR ESTIMADO

ATIVIDADE
Ampliação da capacidade tratamento de água

R$

Investimento em Ligações com Hidrômetro

R$ 3.333,10

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

2011 - 2013

7ª Manutenção

2011 - 2013

4ª Consolidação

Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração R$ 42.400,00

2011 - 2013

4ª Consolidação

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros

R$ 214.100,26

2011 - 2013

7ª Manutenção

Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água

R$ 403.160,16

2011 - 2013

5ª Melhorias

Investimento em ampliação da capacidade de reservação

R$

2011 - 2013

6ª Inovação

Investimento em abastecimento de água na área rural

R$ 190.060,59

2011 - 2013

1ª Área Prioritária de Ação

Implantação de programas de proteção do manancial

R$ 60.000,00

2011 - 2013

3ª Preservação

Recomposição de mata ciliar dos mananciais

R$ 90.000,00

2011 - 2012

3ª Preservação

Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação

R$ 60.000,00

2011 - 2013

5ª Melhorias

Instalação de macro medidor nas adutoras de água tratada

R$ 90.000,00

2012

7ª Manutenção

Melhoria das condições de conservação dos reservatórios existentes

R$ 40.000,00

2012

7ª Manutenção

Instalação de medidores de níveis nos reservatórios

R$ 20.000,00

2011

6ª Inovação

Tratamento do lodo gerado na ETA

R$ 50.000,00

2011 - 2013

2ª Recuperação

Monitoramento de Água Bruta e Tratada

R$ 37.500,00

2011 - 2013

1ª Área Prioritária de Ação

Criação do Núcleo de Mobilização e Educação Ambiental

R$ 36.000,00

2012 - 2013

3ª Preservação

Adequação documental para Licença Ambiental da ETA e Outorgas

R$ 180.000,00

2012

3ª Preservação

Elaboração de Cadastro Georeferenciado

R$ 20.000,00

2013

3ª Preservação

Estruturação de programa de controle de perdas

R$ 50.000,00

2013

1ª Área Prioritária de Ação

Total do Período

-

-

R$ 1.586.554,12

Tabela 44: Ações Imediatas para os Sistemas de Abastecimento de Água.
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IMPLANTAÇÃO A CURTO PRAZO (2014 a 2019)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ATIVIDADE

VALOR ESTIMADO

Ampliação da capacidade de tratamento de água

R$

Investimento em Ligações com Hidrômetro

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

2014 - 2019

7ª Manutenção

R$ 97.148,41

2014 - 2019

4ª Consolidação

Investimento com hidrômetros para ampliação do índice de Hidrometração

R$

2014 - 2019

4ª Consolidação

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros

R$ 441.495,10

2014 - 2019

7ª Manutenção

Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água

R$ 1.514.976,52

2014 - 2019

5ª Melhorias

Investimento em ampliação da capacidade de reservação

R$

2014 - 2019

6ª Inovação

Investimento em abastecimento de água na área rural

R$ 326.470,83

2014 - 2019

1ª Área Prioritária de Ação

Monitoramento de programas de proteção do manancial e matas ciliares

R$ 108.000,00

2014 - 2019

7ª Manutenção

Manutenção e melhoria das instalações do sistema de captação

R$ 60.000,00

2015

5ª Melhorias

Melhoria das condições de conservação dos reservatórios existentes

R$ 40.000,00

2015

7ª Manutenção

Renovação da licença de operação da ETA

R$ 4.000,00

2016

3ª Preservação

Tratamento do lodo gerado na ETA

R$ 50.000,00

2014 - 2019

2ª Recuperação

Monitoramento de Água Bruta e Tratada

R$ 75.000,00

2014 - 2019

1ª Área Prioritária de Ação

Atualização do cadastro georeferenciado

R$ 10.000,00

2019

Total do Período

-

-

-

R$ 2.727.090,86
Tabela 45: Ações de curto prazo para os Sistemas de Abastecimento de Água

3ª Preservação
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IMPLANTAÇÃO A MÉDIO PRAZO (2020 a 2025)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ATIVIDADE

VALOR ESTIMADO

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

Ampliação da capacidade tratamento de água

R$

2020 - 2025

7ª Manutenção

Investimento em Ligações com Hidrômetro

R$ 48.974,43

2020 - 2025

4ª Consolidação

Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração

R$

2020 - 2025

4ª Consolidação

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros

R$ 452.485,79

2020 - 2025

7ª Manutenção

Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água

R$ 1.396.266,91

2020 – 2025

5ª Melhorias

Investimento em ampliação da capacidade de reservação

R$

-

2020 - 2025

6ª Inovação

Investimento em abastecimento de água na área rural

R$ 177.191,56

2020 - 2025

1ª Área Prioritária de Ação

Monitoramento de programas de proteção do manancial e matas ciliares

R$ 108.000,00

2020 – 2025

7ª Manutenção

Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação

R$ 90.000,00

2021

5ª Melhorias

Manutenção das condições de conservação dos reservatórios existentes

R$ 40.000,00

2021

7ª Manutenção

Renovação da licença de operação da ETA

R$ 4.000,00

2020

3ª Preservação

Manutenção das condições da ETA

R$ 20.000,00

2020 - 2025

7ª Manutenção

Tratamento do lodo gerado na ETA

R$ 50.000,00

2019 - 2023

2ª Recuperação

Monitoramento de Água Bruta e Tratada

R$ 75.000,00

2019 - 2024

1ª Área Prioritária de Ação

Renovação da licença de operação da ETA

R$ 4.000,00

2024

3ª Preservação

Atualização do cadastro georeferenciado

R$ 10.000,00

2025

3ª Preservação

Total do Período

-

R$ 2.475.918,68
Tabela 46: Ações de médio prazo para os Sistemas de Abastecimento de Água
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IMPLANTAÇÃO A LONGO PRAZO (2026 a 2030)
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ATIVIDADE

VALOR ESTIMADO

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

2026 - 2030

7ª Manutenção

R$ 693,07

2026 - 2030

4ª Consolidação

Investimento com hidrometros para ampliação do índice de Hidrometração

R$

2026 - 2030

4ª Consolidação

Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros

R$ 378.994,72

2026 - 2030

7ª Manutenção

Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água

R$ 1.044.805,30

2026 - 2030

5ª Melhorias

Investimento em ampliação da capacidade de reservação

R$

2026 - 2030

6ª Inovação

Investimento em abastecimento de água na área rural

R$ 255.924,53

2026 - 2030

1ª Área Prioritária de Ação

Monitoramento de programas de proteção do manancial e matas ciliares

R$ 90.000,00

2026 - 2030

7ª Manutenção

Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação

R$ 90.000,00

2027

5ª Melhorias

Manutenção das condições de conservação dos reservatórios existentes

R$ 40.000,00

2027

7ª Manutenção

Manutenção das condições da ETA

R$ 10.000,00

2026 - 2030

7ª Manutenção

Renovação da licença de operação da ETA

R$ 4.000,00

2027

3ª Preservação

Tratamento do lodo gerado na ETA

R$ 50.000,00

2026 - 2030

2ª Recuperação

Monitoramento de Água Bruta e Tratada

R$ 62.500,00

2026 - 2030

1ª Área Prioritária de Ação

Atualização do cadastro georeferenciado

R$ 10.000,00

2030

Ampliação da capacidade tratamento de água

R$

Investimento em Ligações com Hidrômetro

Total do Período

-

R$ 2.036.917,61

Total de investimentos no sistema de abastecimento de água

R$ 8.826.481,27

Tabela 47: Ações de longo prazo para os Sistemas de Abastecimento de Água

3ª Preservação
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9.2

Sistemas de Esgotamento Sanitário
IMPLANTAÇÃO IMEDIATA (2011 a 2013)
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
VALOR ESTIMADO

ATIVIDADE

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios

-

2011 - 2013

Ligações prediais de esgoto

-

2011 - 2013

Tratamento de esgotos

-

2011 - 2013

Investimento em esgotamento sanitário na área rural
Levantamento de necessidades para atendimento a áreas rurais - sistemas
alternativos

-

2011 - 2013

R$ 30.000,00

2012

1ª Área Prioritária de Ação

Elaboração do Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário

R$ 40.000,00

2012

1ª Área Prioritária de Ação

Adequação documental para Licença Ambiental e Outorga

R$ 120.000,00

2012

4ª Consolidação

Análise e monitoramento dos parâmetros do efluente tratado e corpo receptor

R$ 48.000,00

2011 - 2013

7ª Manutenção

Total do Período

R$ 238.000,00
Tabela 48: Ações imediatas para o Sistema de Esgotamento Sanitário
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ATIVIDADE

IMPLANTAÇÃO EM CURTO PRAZO (2014 - 2019)
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
VALOR ESTIMADO

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios

R$ 8.017.230,31

2014 - 2019

1ª Área Prioritária de Ação

Ligações prediais de esgoto

R$ 416.174,89

2014 - 2019

1ª Área Prioritária de Ação

Tratamento de esgotos

R$ 1.125.000,00

2014 - 2019

1ª Área Prioritária de Ação

Investimento em esgotamento sanitário na área rural

R$ 2.098.194,14

2014 - 2019

2ª Recuperação

Renovação da licença de operação da ETE
Levantamento de necessidades para atendimento a áreas rurais - sistemas
alternativos

R$ 4.000,00

2015

3ª Preservação

R$ 30.000,00

2015

4ª Consolidação

Análise e monitoramento dos parâmetros do efluente tratado e corpo receptor

R$ 48.000,00

2014 - 2019

7ª Manutenção

Atualização de cadastro Georeferenciado

R$ 20.000,00

2019

3ª Preservação

Total do Período

R$ 11.758.599,34
Tabela 49: Ações de curto prazo para o Sistema de Esgotamento Sanitário
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ATIVIDADE

IMPLANTAÇÃO EM MÉDIO PRAZO (2020 - 2025)
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
VALOR ESTIMADO

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios

R$ 15.524.583,15

2020 - 2025

1ªÁrea Prioritária de Ação

Ligações prediais de esgoto

R$ 715.565,37

2020 - 2025

1ªÁrea Prioritária de Ação

Tratamento de esgotos

R$ 1.500.000,00

2020 - 2025

1ªÁrea Prioritária de Ação

Investimento em esgotamento sanitário na área rural
Levantamento de necessidades para atendimento a áreas rurais - sistemas
alternativos

R$ 3.020.955,02

2020 - 2025

2ª Recuperação

R$ 5.000,00

2021

4ª Consolidação

Renovação da licença de operação da ETE

R$ 4.000,00

2020

3ª Preservação

Análise e monitoramento dos parâmetros do efluente tratado e corpo receptor

R$ 48.000,00

2020 - 2025

Renovação da licença de operação da ETE

R$ 4.000,00

2024

3ª Preservação

Atualização de Cadastro Georeferenciado

R$ 10.000,00

2025

3ª Preservação

Total do Período

R$ 20.832.103,54
Tabela 50: Ações em médio prazo para o Sistema de Esgotamento Sanitário

7ª Manutenção
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ATIVIDADE

IMPLANTAÇÃO EM LONGO PRAZO (2026 - 2030)
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
VALOR ESTIMADO

PERÍODO

PRIORIDADE DAS AÇÕES

Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios

R$ 19.907.054,90

2026 - 2030

1ªÁrea Prioritária de Ação

Ligações prediais de esgoto

R$ 566.335,87

2026 - 2030

1ªÁrea Prioritária de Ação

Tratamento de esgotos

R$

2026 - 2030

1ªÁrea Prioritária de Ação

Renovação da licença de operação da ETE

R$ 4.000,00

2028

3ª Preservação

Investimento em esgotamento sanitário na área rural

R$ 2.119.453,34

2026 - 2030

2ª Recuperação

Levantamento de necessidades para atendimento a áreas rurais - sistemas
alternativos

R$ 5.000,00

2026

Análise e monitoramento dos parâmetros do efluente tratado e corpo receptor

R$ 48.000,00

2026 - 2030

7ª Manutenção

Atualização de Cadastro Georeferenciado

R$ 10.000,00

2030

3ª Preservação

-

Total do Período

R$ 22.659.844,11

Total de investimentos no sistema de esgotamento sanitário

R$ 55.488.546,99

Tabela 51: Ações em longo prazo para o Sistema de Esgotamento Sanitário

4ª Consolidação
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9.3

Descrição das ações nos Sistemas de Abastecimento de
Água e Esgotamento Sanitário

Com a finalidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidas no PMSB de
Rio Pardo sugerem-se algumas ações, com o intuito de acompanhar a implantação
das demandas identificadas e expostas ao longo do horizonte do Plano, as quais
seguem abaixo:
− Criação ou adequação da Secretaria do Meio Ambiente que fiscalizará o
acompanhamento das ações sistemáticas juntamente com uma equipe e/ou
conselho formado por técnicos da prefeitura e representantes da sociedade civil,
Conselho do Meio Ambiente, bem como outras organizações existentes no
município.
− Criação ou adequação de órgãos municipais de prestação de serviço,
regulação e de assistência técnica e quando for o caso, de consórcio intermunicipal
para o desempenho de uma ou mais destas funções.
− A cada 4 anos o PMSB deve ser avaliado para verificação do procedimento
das intervenções indicadas e/ou sugeridas e de alterações que se fizerem
necessárias ao longo do período do horizonte de Plano;
− Ao final dos 20 anos de horizonte de plano, elaborar complementação das
intervenções sugeridas e incluir novas demandas para a área de planejamento do
PMSB.
Na sequência estão descritas as ações sistemáticas para cada um dos
serviços de saneamento.

9.3.1

Abastecimento de Água

As ações sistemáticas para abastecimento de água deverão ser em conjunto
com a prestadora deste serviço, atualmente CORSAN, a qual deverá monitorar e
controlar todas as intervenções e ações definidas neste Plano de Saneamento e
compatibilizar a evolução do cenário real com o cenário projetado com finalidade de
atingir as metas estabelecidas no final dos 20 anos.
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Conforme identificado nas projeções realizadas não se fará necessário
investir para o aumento da produção de água tratada, uma vez que o volume atual
supre a necessidade da população a ser atendida para os 20 anos de plano. Isso se
deve ao fato de que irão ocorrer ações com intuito de controlar as perdas no sistema
de distribuição, que atualmente apresenta uma média anual de 37% e deverá chegar
em no máximo 25% no ano de 2018.
 Investimento em Ligações com Hidrômetro – Ao longo do horizonte do
plano (20 anos), estimam-se investimentos da ordem de R$150.149,01, sendo
atribuído este valor ao crescimento vegetativo da população e ampliação da área
atendida pelos serviços.
 Investimento

com

hidrômetros

para

ampliação

do

índice

de

Hidrometração – De acordo com informações fornecidas pela prestadora de serviço,
o índice de hidrometração atual é de 91,08%, e já no ano de 2012 pretende-se
atingir o índice de 100%. Para isso se faz necessário realizar investimentos da
ordem de R$42.400,00.
 Substituição de Hidrômetros para renovação do parque de Hidrômetros
– Para o presente plano adotou-se índice de substituição de hidrômetros de 15% ao
ano, o qual resulta em investimentos da ordem de R$1.679.624,89. Esta substituição
de hidrômetros tem o objetivo de manter a eficiência ao longo do tempo, efetivando
a micromedição confiável.
 Investimento em ampliação da rede de abastecimento de água –
Segundo estimativa, identifica-se a necessidade de investimentos da ordem de R$
4.359.208,88 sendo atribuída ao crescimento vegetativo da população, substituição
das tubulações de fibrocimento por materiais mais novos e ampliação da área
atendida pelos serviços.
 Investimento em ampliação da capacidade de reservação - Conforme
identificado não é necessário realizar investimentos para ampliação da capacidade
de reservação.
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 Investimento em abastecimento de água na área rural – Para o período
de 20 anos do PMSB, estimam-se investimentos de R$949.647,50 para atender 10%
da população não servida pelo sistema público.


Implantação e monitoramento de programas de proteção do

manancial e mata ciliar - A bacia hidrográfica compreende a área geográfica que
drena suas águas para um determinado recurso hídrico, assim sendo a qualidade da
água de um manancial depende dos usos e atividades desenvolvidas em toda a
bacia hidrográfica. Para a proteção de mananciais, com o objetivo garantir a
disponibilidade de água, quantitativa e qualitativa, para a população atual e futura,
pode ser efetuado reflorestamento ciliar dos cursos de água, produção de mudas
florestais nativas para distribuição aos proprietários rurais procurando envolver a
comunidade, utilizando técnicas corretas de plantio, visando à conservação do solo
e minimizando a utilização de produtos químicos, aplicando a legislação ambiental
em vigor. A fim de evitar problemas com a qualidade do manancial e gastos extras
no que diz respeito ao seu tratamento, deve-se adotar programa adequado de
recuperação, manutenção e conservação destes mananciais, o qual estima-se valor
de R$60.000,00 para 20 anos de plano.
 Manutenção e melhoria das instalações dos sistemas de captação –
Com o intuito de manter em condições quali-quantitativas adequadas os locais de
captação de água, calculam-se aproximadamente R$60.000,00 em investimentos
para manutenção e melhorias.
 Melhoria das condições de conservação dos reservatórios existentes –
A fim de melhorar e sustentar em condições adequadas os sistemas de reservação
recomenda-se adotar algumas medidas, como: Pintura externa, limpeza interna
periódica, isolamento e identificação da área e entre outros. Para isso, se faz
projeções em investimentos de R$40.000,00.
 Instalação de macro medidor nas adutoras de água tratada – Com
objetivo de medir a vazão de água tratada, e posteriormente identificação das
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perdas no sistema, se faz necessário investir em macro medidores, estimados em
R$90.000,00.
 Instalação de medidores de níveis no sistema de reservação –. Com
objetivo de avaliar o volume armazenado de água no sistema de reservação, se faz
necessário a implantação de medidores de níveis. Para isto prevêem-se
investimentos de R$20.000,00.
 Manutenção / melhoria das condições da ETA – A fim de melhorar e
sustentar em condições adequadas a estação de tratamento de água recomenda-se
adotar algumas medidas, como: Pintura externa, limpeza interna periódica,
isolamento e identificação da área e entre outros. Para isso, se faz projeções em
investimentos de R$20.000,00.
 Tratamento do lodo gerado na ETA – Realizando o tratamento
adequado da água é gerado um subproduto (lodo), o qual necessita ser tratado para
evitar contaminação do meio ambiente. Para isso estimam-se investimentos da
ordem de R$150.000,00 até o horizonte do plano.
 Monitoramento de Água Bruta e Tratada – Para manter a eficiência do
sistema de tratamento de água (qualidade da água captada e distribuída) se faz
necessário o monitoramento dos pontos de captação e do tratamento, o qual estimase gastos em torno de R$50.000,00 para os vinte anos do plano.
 Criação do Núcleo de Mobilização e Educação Ambiental – Com o
intuito de conscientizar a população sobre o uso racional dos recursos hídricos é
imprescindível a elaboração de campanhas educativas, com isso deve se prever
investimentos de aproximadamente R$36.000,00 ao longo da vigência do plano.
 Adequação documental para Licença Ambiental da ETA e suas
renovações e Outorgas para uso da água – A fim de regularizar a situação quanto
ao licenciamento ambiental e outorga para uso da água se faz necessários
investimentos estimados em R$180.000,00 ao longo dos 20 anos do plano.
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 Elaboração e atualização de Cadastro Georeferenciado – Com a
finalidade de organizar e facilitar a localização e conhecimento dos elementos
constituintes do sistema estimou-se um valor de R$50.000,00 a ser aplicado durante
a vigência do plano.
Estruturação de programa de controle de perdas – Visando a melhoria do
desempenho econômico da empresa, revertendo tal benefício em tarifas mais baixas
para os usuários; a postergação de novos investimentos na ampliação dos sistemas
de produção, adução e reservação de água e melhoria do desempenho gerencial e
operacional, estimam-se investimentos da ordem de R$50.000.00.

9.3.2

Esgotamento Sanitário
Referente a implantação do sistema de esgotamento sanitário, deverão ser

monitorados e controlados por uma equipe e/ou conselho integrado por técnicos da
Prefeitura Municipal e representantes da sociedade civil, para que sejam elaborados
análises dos procedimentos de intervenções, bem como avaliar os estudos e planos
em execução, propondo ações para implementação das intervenções apresentadas
anteriormente.
 Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios - Estima-se que
para a coleta e afastamento do esgoto sanitário, ao término de horizonte do plano,
sejam necessários investimentos da ordem de R$ 43.448.868,35.
 Ligações prediais de esgoto - Ao longo do horizonte do plano (20
anos), estimam-se investimentos da ordem de R$ 1.698.076,14, sendo atribuído
este valor ao crescimento vegetativo da população e ao incremento gradativo de
ligações.
 Tratamento de esgotos – Para realizar o tratamento adequado do
esgoto seguindo determinações das legislações vigentes e evitando contaminação
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do meio ambiente, estimam-se investimentos da ordem de R$2.625.000,00 até o
horizonte do plano.
 Investimento em esgotamento sanitário na área rural - Para o período
de 20 anos do PMSB, estimam-se investimentos de R$ 7.238.602,49, para atender a
população não servida pelo sistema público.
 Levantamento de necessidades para atendimento a áreas rurais sistemas alternativos – Para se atingir o índice descrito acima, deve-se inicialmente
realizar-se estudos da demanda da necessidade, para isso faz-se necessários
investimentos que giram em torno de R$ 70.000,00.
 Elaboração do Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário – Para
implantação do sistema de esgotamento sanitário deve-se realizar estudos e
projetos técnicos adequados com a realidade do município, para isso, os
investimentos aproximados são de R$ 40.000,00.
 Adequação documental para Licença Ambiental, renovação da licença
e Outorga - A fim de regularizar a situação quanto ao licenciamento ambiental e
outorga para sistema de esgotamento sanitário faz necessários investimentos
estimados em R$120.000,00 ao longo dos 20 anos do plano.
 Análise e monitoramento dos parâmetros do efluente tratado e corpo
receptor - Para manter a eficiência do sistema de tratamento de esgoto (qualidade
do efluente lançado) atendendo a legislação em vigor, se faz necessário o
monitoramento dos sistemas de tratamento e pontos de lançamento, o qual estimase gastos em torno de R$192.000,00 para os vinte anos do plano.


Atualização de Cadastro Georeferenciado - Com a finalidade de

organizar e facilitar a localização e conhecimento dos elementos constituintes do
sistema estimou-se um valor de R$40.000,00 a ser aplicado durante a vigência do
plano.
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10

RESUMO DE INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO

178

Os investimentos previstos para os serviços de saneamento básico (sistemas
de abastecimento de água e esgotamento sanitário) do Município de RIO PARDO
para o período dos próximos 20 anos são da ordem de R$ 64.315.028,26 (sessenta
e quatro milhões, trezentos e quinze mil, vinte e oito reais e vinte e seis centavos).
Nesse período ainda estão previstos gastos com operação e manutenção dos
sistemas que chegam a um montante de R$67.352.788,38, ou seja, teremos um
gasto total durante o período do plano de R$ 131.667.816,64.
Esses

recursos

são

necessários

para

a

operação,

manutenção,

modernização, adequação e universalização dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário no município.
Os custos estão distribuídos conforme tabelas apresentadas na seqüência,
destacando-se alguns aspectos importantes para cada segmento.
Assim, os investimentos previstos, para o horizonte do Plano Municipal de
Saneamento Básico – capítulo Água e esgoto deverão ser viabilizados a partir de
ações específicas da administração municipal, de forma a permitir ao longo do
tempo os investimentos necessários.

Investimentos Investimentos
Período
em Água
em Esgoto

2011- 2013 R$ 1.586.554,12 R$

Total de
Custos Totais de
Investimentos + Receitas no Sistema Resultado Final por
Operação e
Custos no
de Água e Esgoto
Período
Manutenção
Sistema de Água
e Esgoto

238.000,00 R$ 7.186.046,22 R$

9.010.600,33 R$

11.406.422,57 R$

2.395.822,23

2014 - 2019 R$ 2.727.090,86 R$ 11.758.599,34 R$ 17.345.663,62 R$ 31.831.353,82 R$

28.769.214,99 -R$

3.062.138,83

2020 - 2025 R$ 2.475.918,68 R$ 20.832.103,54 R$ 21.115.087,85 R$ 44.423.110,07 R$

38.045.203,33 -R$

6.377.906,74

2026 - 2030 R$ 2.036.917,61 R$ 22.659.844,11 R$ 21.705.990,69 R$ 46.402.752,41 R$

39.109.893,14 -R$

7.292.859,28

Total
R$ 8.826.481,27 R$ 55.488.546,99 R$ 67.352.788,38 R$ 131.667.816,64 R$
117.330.734,02 -R$
14.337.082,61
Tabela 52: Resumo de Investimentos para o Setor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.
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10.1

Alternativa de gestão para o pleno atendimento dos
objetivos planejados
Para o atendimento dos objetivos planejados, o Município possui algumas

alternativas de gestão. Dentre estas alternativas, destacamos:
 Administração direta: composta por órgãos ligados diretamente ao
poder central, federal, estadual ou municipal. São os próprios organismos dirigentes,
seus ministérios e secretarias.
 Concessão: Em definição, é um contrato administrativo por meio do
qual a Administração delega ao particular a gestão e a execução, por sua conta e
risco, sob o controle do Estado, de uma atividade definida por lei como serviço
público.
 Parceria Público-Privadas: são contratos que estabelecem vínculo
obrigacional entre a Administração Pública e a iniciativa privada visando à
implementação ou gestão, total ou parcial, de obras, serviços ou atividades de
interesse público, em que o parceiro privado assume a responsabilidade pelo
financiamento, investimento e exploração do serviço, observando, além dos
princípios administrativos gerais, os princípios específicos desse tipo de parceria.
 Autarquias: serviço autônomo, criado por lei específica, com
personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada (conf. art 5º, I, do Decreto-Lei 200/67);
 Fundação pública: entidade dotada de personalidade jurídica de
direito público, sem fins lucrativos, criada em virtude de lei autorizativa e registro em
órgão

competente,

com

autonomia

administrativa,

patrimônio

próprio

e

funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes (conf. art 5º, IV,
do Decreto-Lei 200/67);
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 Empresa pública: entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, se federal, criada para
exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força
de contingência ou conveniência administrativa(conf. art 5º, II, do Decreto-Lei
200/67);
 Sociedades de economia mista: entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado, instituída mediante autorização legislativa e registro em
órgão próprio para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou a
entidade da Administração indireta (conf. art 5º, III, do Decreto-Lei 200/67).
Empresas controladas pelo Poder Público podem ou não compor a Administração
Indireta, dependendo de sua criação ter sido ou não autorizada por lei. Existem
subsidiárias que são controladas pelo Estado, de forma indireta, e não são
sociedades de economia mista, pois não decorreram de autorização legislativa. No
caso das que não foram criadas após autorização legislativa, elas só se submetem
às derrogações do direito privado quando seja expressamente previsto por lei ou
pela Constituição Federal, como neste exemplo: "Art. 37. XII, CF - a proibição de
acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público".

10.1.1

Abordagem Legal

De acordo com o Decreto Nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que
Regulamenta a Lei no 11.445, estabelecendo diretrizes nacionais para o
saneamento básico, e dá outras providências, define em seu Capítulo V:
“Art. 38.

O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:

I - diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por
autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a sua
administração indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades;

181

II -

de forma contratada:

a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de
licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995; ou
b) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de
programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de
cooperação entre entes federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de
2005; ou

III

- nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados

em cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no
11.445, de 2007, desde que os serviços se limitem a:
a) determinado condomínio; ou
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população
de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e
manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários.
Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação
de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico,
com os respectivos cadastros técnicos.

Seção II
Da Prestação Mediante Contrato
Subseção I
Das Condições de Validade dos Contratos
Art. 39.

São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a

prestação de serviços públicos de saneamento básico:
I - existência de plano de saneamento básico;

II - existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômicofinanceira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo
plano de saneamento básico;
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III - existência de normas de regulação que prevejam os meios para o
cumprimento das diretrizes da Lei no 11.445, de 2007, incluindo a designação da
entidade de regulação e de fiscalização; e
IV -

realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de

licitação e sobre a minuta de contrato, no caso de concessão ou de contrato de
programa.

§ 1o Para efeitos dos incisos I e II do caput, serão admitidos planos
específicos quando a contratação for relativa ao serviço cuja prestação será
contratada, sem prejuízo do previsto no § 2o do art. 25.

§ 2o É condição de validade para a celebração de contratos de concessão e
de programa cujos objetos sejam a prestação de serviços de saneamento básico
que as normas mencionadas no inciso III do caput prevejam:

I - autorização para contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos
e a área a ser atendida;

II - inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados;

III - prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;
IV - hipóteses

de intervenção e de retomada dos serviços;

V - condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:

a) sistema de cobrança e composição de taxas, tarifas e outros preços
públicos;
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b) sistemática de reajustes e de revisões de taxas, tarifas e outros preços
públicos;
c) política de subsídios; e

VI - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação
e fiscalização dos serviços.
§ 3o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão
ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico.

§ 4o O Ministério das Cidades fomentará a elaboração de norma técnica para
servir de referência na elaboração dos estudos previstos no inciso II do caput.

§ 5o A viabilidade mencionada no inciso II do caput pode ser demonstrada
mediante mensuração da necessidade de aporte de outros recursos além dos
emergentes da prestação dos serviços.

§ 6o O disposto no caput e seus incisos não se aplica aos contratos
celebrados com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, cujo
objeto seja a prestação de qualquer dos serviços de saneamento básico.

Subseção II
Das Cláusulas Necessárias
Art. 40.

São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço de

saneamento básico, além das indispensáveis para atender ao disposto na Lei no
11.445, de 2007, as previstas:

I - no art. 13 da Lei no 11.107, de 2005, no caso de contrato de programa;
II - no art. 23 da Lei no 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de
licitação, no caso de contrato de concessão; e

III - no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos.
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Seção III
Da Prestação Regionalizada
Art. 41.

A contratação de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico

dar-se-á nos termos de contratos compatíveis, ou por meio de consórcio público que
represente todos os titulares contratantes.

Parágrafo único. Deverão integrar o consórcio público mencionado no caput todos
os entes da Federação que participem da gestão associada, podendo, ainda,
integrá-lo o ente da Federação cujo órgão ou entidade vier, por contrato, a atuar
como prestador dos serviços.

Art. 42.

Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as

atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que os titulares tenham
delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação
entre entes federados, obedecido o art. 241 da Constituição; ou

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos
serviços.

Art. 43.

O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de

saneamento básico elaborado pelo conjunto de Municípios atendidos.

Seção IV
Do Contrato de Articulação de Serviços Públicos de Saneamento Básico

Art. 44.

As atividades descritas neste Decreto como integrantes de um mesmo serviço

público de saneamento básico podem ter prestadores diferentes.

§ 1o Atendidas a legislação do titular e, no caso de o prestador não integrar a
administração do titular, as disposições de contrato de delegação dos serviços, os
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prestadores mencionados no caput celebrarão contrato entre si com cláusulas que
estabeleçam pelo menos:

I - as atividades ou insumos contratados;

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades
ou insumos;

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional
das atividades;

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços
públicos aplicáveis ao contrato;

VI - as condições e garantias de pagamento;

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas
unilaterais;

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; e

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização
das atividades ou insumos contratados.

§ 2o A regulação e a fiscalização das atividades objeto do contrato mencionado no §
1o serão desempenhadas por único órgão ou entidade, que definirá, pelo menos:

I - normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos
serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
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II - normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores
envolvidos;

III - garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes
prestadores dos serviços;

IV - mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; e

V - sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um
Município.

§ 3o Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 1o a obrigação do
contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da
remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva
arrecadação e entrega dos valores arrecadados.

§ 4o No caso de execução mediante concessão das atividades a que se refere o
caput, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores
das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem
como a obrigação e a forma de pagamento”.

10.2

Possíveis fontes de investimento

A discussão de alternativas de financiamento deve-se principalmente a falta de
recursos dos municípios, já que as receitas correntes são insuficientes para financiar
grandes investimentos.
Para suprir os custos no investimento em infraestrutura de saneamento básico
existem meios possíveis, entre estas pode-se citar:
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 BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social):
Apóia projetos de investimentos, públicos ou privados, que contribuam para a
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de
áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos
hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de
planejamento.
A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos financia investimentos
relacionados a: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos
industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos,
bacias

hidrográficas),

recuperação

de

áreas

ambientalmente

degradadas,

desenvolvimento institucional, despoluição de bacias, em regiões onde já estejam
constituídos Comitês e macrodrenagem.
 FUNASA: A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde
compreende duas vertentes principais que se vão desenvolver mediante a
elaboração de planos estratégicos nos segmentos de Saneamento Ambiental e de
Atenção Integral à Saúde Indígena. A FUNASA como integrante do componente de
infraestrutura social e urbana do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
atua em articulação com os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, e
priorizou cinco eixos de atuação, sendo: Saneamento em Áreas Especiais,
Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico, Saneamento em
municípios com população total de até 50.000 habitantes, Saneamento Rural e
Ações complementares de saneamento.
A FUNASA financia obras que contemplem uma etapa útil por convênio como forma
de beneficiar a população em curto espaço de tempo.
 FGTS: Através da Caixa econômica federal o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador
demitido sem justa causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores
depositam, em contas abertas na CAIXA, em nome dos seus empregados e
vinculadas ao contrato de trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada
funcionário.
Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem como
adquirir sua casa própria, com os recursos da conta vinculada. Além de favorecer os
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trabalhadores, o FGTS financia programas de habitação popular, saneamento
básico e infraestrutura urbana, que beneficiam a sociedade, em geral, principalmente
a de menor renda.
FAT (Fundo de Amparo ao trabalhador): O “site” do BNDES informa que existe
saldo dos depósitos especiais do FAT vinculados à infra-estrutura.
Segundo a mesma fonte, esses recursos destinam-se a programas de financiamento
a projetos de infra-estrutura nos setores de energia, transporte, saneamento,
telecomunicações e logística, e a projetos de infra-estrutura industrial, nos setores
de papel e celulose, siderurgia, petroquímica e bens de capital sob encomenda.

Fundos internacionais de invetimentos: As prefeituras têm acesso também a
fontes de financiamentos internacionais, as quais poderiam com isso ampliar suas
opções de condições, taxas e amortizações para a contratação de empréstimos. As
fontes são inúmeras e as taxas diferenciadas, porém os requisitos para a
contratação são grandes, o que absorve do tomador muita organização e atenção
nos procedimentos a serem adotados.
Uma das principais fontes de financiamento internacional é o BIRD (International
Bank for Reconstruction and Development).
O BIRD foi criado em 1945 e conta hoje com 185 países membros, entre eles o
Brasil. Juntamente com a IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento),
constitui o Banco Mundial, organização que tem como principal objetivo à promoção
do progresso econômico e social dos países membros mediante o financiamento de
projetos com vistas à melhoria das condições de vida nesses países.
O BIRD é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento do mundo, que
oferece apoio aos governos dos países membros em seus esforços para investir em
escolas e centros de saúde, fornecimento de água e energia, combate a doenças e
proteção ao meio ambiente.
Ao contrário dos bancos comerciais, o Banco Mundial fornece crédito a juros baixos
ou até mesmo sem juros aos países que não conseguem obter empréstimos para
desenvolvimento.
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10.2.1.1

Formulação

dos

mecanismos

de

articulação

e

integração dos agentes que compõem a Política Nacional de
Saneamento Básico

A Política Nacional de Saneamento tem por objetivo assegurar os benefícios
da salubridade ambiental à totalidade da população brasileira, mediante ação
articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Neste sentido, para que os benefícios do saneamento possam ser efetivos e
alcançados, é essencial a atuação articulada, integrada e cooperativa dos órgãos
públicos municipais, estaduais e federais relacionados com saneamento, recursos
hídricos, meio ambiente, saúde pública, habitação, desenvolvimento urbano,
planejamento e finanças.
Na sequência destacam-se alguns meios de articulação e integração entre os
agentes que compõem a Política Nacional de Saneamento Básico:
 Participação da comunidade no planejamento e no controle dos
serviços públicos e obras de seu interesse, notadamente nos processos de decisão
e fiscalização sobre custos, qualidade, prioridades financeiras e planos de
investimentos;
 Articulação interinstitucional, inserindo o saneamento ambiental no
processo de desenvolvimento regional integrado, em cooperação com as demais
ações de saúde pública, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento urbano
e rural;
 Incentivo do Governo Federal aos Estados para que desenvolvam
mecanismos institucionais e financeiros destinados a assistir os Municípios em suas
necessidades, levem em conta as peculiaridades regionais, o desenvolvimento
integrado do Estado e as propostas dos Municípios;
 Promover a integração das propostas do PMSB aos demais planos
locais e regionais das políticas de saúde, habitação, mobilidade, meio ambiente,
recursos hídricos, prevenção de risco e inclusão social;
 Promover a compatibilização do PMSB com os Planos das Bacias
Hidrográficas onde o município estiver inserido;
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 Integração entre o conselho de saneamento básico do município e
agência reguladora para tomadas de decisões referente os serviços de saneamento
básico.

10.2.1.2

Definição dos programas e projetos

De acordo com os resultados dos estudos e análises foram determinados
programas e projetos dentro do horizonte do Plano, os quais foram apresentados
dentro dos itens 1 e 5.2. Na sequência são apresentados em resumo os projetos e
programas contidos no plano:

Projetos:
 Projeto de rede de abastecimento de Água;
 Projeto de reservatórios;
 Projeto de sistema alternativo de abastecimento de água;
 Projeto de sistema de esgotamento sanitário;
 Projeto de sistema alternativo de tratamento esgoto.
Programas:
 Programas de educação ambiental para preservação de matas ciliares
e cursos d’água;
 Programas de educação ambiental para o uso racional dos recursos;
 Programas de controle de perdas.

10.2.1.3

Apresentação de programas, projetos e ações

Com a finalidade de reduzir as perdas no sistema de abastecimento de água,
se faz necessário a determinação de alguns indicadores, cujo objetivo é apoiar os
gerentes e supervisores do órgão, empresa e/ou instituição responsável em tomadas
de decisões pela prestação dos serviços, os quais devem reconhecer os seguintes
aspectos:

191

 Volume produzido;
 Volume Micromedido e Estimado;
 Extravasamentos;
 Vazamentos;
 Consumos Operacionais Excessivos;
 Consumos Especiais; e
 Consumos Clandestinos.
A partir do conhecimento dos fatores elencados acima ou em consonância
com as informações da população, devem-se adotar medidas mitigadoras sobre as
perdas de água no sistema. Na sequência apresentam-se algumas destas medidas:

 Cadastro Técnico de Processos;
 Cadastro de Consumidores;
 Setorização de processos de distribuição;
 Efetiva macromedição;
 Efetiva micromedição;
 Redução e controle de vazamentos;
 Manutenção e Reabilitação de Processos Operacionais;
 Controle de Pressão;
 Agilidade e qualidade dos reparos;
 Manutenção, recuperação e substituição de rede;
 Divulgação dos indicadores de perdas e as conseqüências que estas
representam para o consumidor, empregado, acionista e para meio ambiente;

Referente a qualidade e eficiência dos serviços prestados conceituam-se os
seguintes meios para obtenção da eficácia nos serviços.

 Determinação periódica de analises;
 Sistema eficiente de atendimento ao usuário;
 Determinação do índice de qualidade de água (IQA);
 Índice de qualidade de água em reservatórios (IQAR).
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De fato a disponibilidade de serviços para a população é essencial para
garantir condições de qualidade de vida. Dentre estes serviços podemos destacar os
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Esta disponibilidade dos serviços, teoricamente farta em algumas regiões,
torna-se consumida por grande parte da população sem descriminação, sendo
unicamente relacionado com valores econômicos.
Desta forma, para o presente plano indicam-se algumas medidas que
proporcionem o uso racional dos recursos naturais, observando fatores econômicos
e ambientais, as quais seguem abaixo:
 Conscientização da população sobre a limitação dos recursos
existentes, bem como da importância destes;
 Eliminação de desperdícios;
 Programas de incentivo a redução do consumo de energia elétrica;
 Programas de incentivo a redução do consumo de água.

Importante destacar que para contar com uma atuação mais efetiva da
população é preciso primeiramente que a mesma tenha o mínimo de conhecimento
acerca do modo como os sistemas energéticos participam no seu dia a dia, quais
são suas implicações no meio ambiente e de que forma isso resulta em economia de
capital e de reservas.

10.2.1.4

Hierarquização e priorização dos programas, projetos e

ações

O Plano Municipal de Saneamento Básico, com horizonte de planejamento de
20 anos, apresenta diversos programas, projetos e ações que devem ser adotadas
pelo município para que ocorra a universalização dos serviços de saneamento
básico. Neste sentido, faz-se necessário a organização e priorização de medidas, as
quais seguem abaixo em ordem de priorização.

193

 Disponibilidade de água à população rural e urbana, dentro dos
padrões exigidos pela Portaria 518/04;
 Programas de educação ambiental para preservação de matas ciliares
e cursos d’água;
 Monitoramento da qualidade da água consumida nas áreas rurais;
 Incorporação de sistemas de esgotamento sanitário nas áreas urbana e
rural do município;
 Programas de conscientização ambiental para o uso racional dos
recursos.

Conforme citado no item 9. Programas, ações e projeto para atendimento das
metas foi estabelecido um sistema de hierarquização das áreas de intervenção
prioritária, para tanto foram considerados levantamentos de campo, índice de
salubridade ambiental do município entre outros.

10.2.1.5

Apresentação de programas especiais

Com vistas à incorporação de medidas que estabeleçam o interesse e
inclusão social, para o presente Plano buscou-se apresentar meios que satisfação
esta condição, os quais seguem abaixo:
 Programas de educação ambiental na área rural – Com vistas a
conscientizar a população rural referente os serviços de saneamento básico e sua
relação com a integridade ambiental e saúde pública, este programa busca orientar
a população sobre a importância do consumo de água com qualidade, tratamento
adequado dos efluentes gerados nas propriedades.
 Programa de análise de água consumida e oferecimento desta, na área
rural, conforme padrões exigidos – Em consonância com o Programa de educação
ambiental na área rural descrito acima, estabelecer programa de análise da água
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consumida na área rural, oferecendo alternativas de otimização desta, quando
identificado problemas.

10.2.1.6

Adoção de parâmetros para a garantia do atendimento

essencial à saúde pública

Para o presente Plano determinou-se como volume mínimo per capita de
água para abastecimento público 150 L/dia.hab, sendo observadas as normas
nacionais relativas à potabilidade de água. Importante salientar que esta
disponibilidade de água a população deve relacionar-se com os parâmetros exigidos
pela Portaria 518/2004.

10.2.1.7

Apresentação das condições de sustentabilidade e

equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços
em regime de eficiência.

A prestação dos serviços de saneamento básico se faz de grande valia no
que diz respeito às condições de qualidade de vida oferecida à população, desde o
abastecimento de água público e sistema de esgotamento sanitário adequado.
Para a prestação destes serviços são necessários investimentos em
ampliação e/ou implantação e gastos em manutenção e operação, os quais
geralmente são mantidos através de taxas cobradas a população.
Neste sentido para o Presente Plano Municipal de Saneamento Básico, com o
objetivo de projetar o atendimento da população com os serviços de saneamento
básico, adotaram-se critérios visando a sustentabilidade dos serviços prestados
referente os gastos em manutenção e operação, que são apresentados na
sequência.
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Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
Para os serviços de abastecimento de água público adotou-se valor de
R$3,20 por m³, e para o esgotamento sanitário público adotou-se valor de R$2,56
por m³ (80% do valor cobrado pela água).
Na sequência a tabela demonstra os valores de receitas e despesas com os
serviços de água e esgoto.
Total de Faturamento - Água e Esgoto (R$)
Anual
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Período

3.798.717,60
3.803.660,12
3.804.044,84
3.881.017,72
4.802.079,48
4.802.508,68
4.897.718,16
5.192.742,35
5.193.148,62
5.243.799,94
6.322.765,72
6.323.200,90
6.384.231,23
6.885.392,45
6.885.813,10
6.886.218,24
7.554.401,23
7.554.814,78
8.557.010,67
8.557.448,22
117.330.734,02

R$

R$

R$

R$

R$

Total de Despesas (R$)
Anual

R$
11.406.422,57 R$
R$
R$
R$
R$
28.769.214,99
R$
R$
R$
R$
R$
R$
38.045.203,33
R$
R$
R$
R$
R$
39.109.893,14 R$
R$
R$
117.330.734,02 R$

2.393.192,09
2.396.305,87
2.396.548,25
2.445.041,16
3.025.310,07
3.025.580,47
3.085.562,44
2.881.972,00
2.882.197,48
2.910.308,97
3.509.134,97
3.509.376,50
3.543.248,33
3.821.392,81
3.821.626,27
3.821.851,12
4.192.692,68
4.192.922,20
4.749.140,92
4.749.383,76
67.352.788,38

Período
R$

7.186.046,22

R$

17.345.663,62

R$

21.115.087,85

R$

21.705.990,69

R$

67.352.788,38

Tabela 53: Total faturamento e despesas com água e esgoto.

De acordo com a Tabela 53, a receita com serviços de abastecimento de
água

e

esgotamento

sanitário

apresenta-se

maior

que

as

despesas,

aproximadamente R$ 49.977 milhões até o término do período do plano, assim
evidenciando sua sustentabilidade.
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10.2.1.8

Apresentação do Programa de Educação Sanitária e

Ambiental
O desenvolvimento de um Programa de Educação Sanitária e Ambiental no
município proporcionará a oportunidade de transformação da participação da
sociedade no que diz respeito ao saneamento básico e conseqüentemente ao
ambiente. Dessa forma, é relevante ressaltar à adequação e necessidade destas
atividades educativas no contexto das atividades de estruturação e de regulação,
sejam na fiscalização, normatização e controle regulatório ou como ações que visam
a implementação de políticas publicas educativas e de saneamento ambiental.
Numa abordagem estratégica que privilegia a participação da população
envolvida na busca de soluções viáveis para os problemas de saneamento
ambiental, uma das ferramentas das mais importantes é a Educação Sanitária e
Ambiental pautada na concepção de um planejamento que visa resultados positivos,
benefícios, e uma eficiente política de gestão pública dos serviços de saneamento
básico, estes entendidos como, o abastecimento de água e esgotamento sanitário.
A Educação Sanitária e Ambiental nesse contexto terá um enfoque
estratégico voltado para a gestão pública, de maneira que o processo pedagógico
deverá ser pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da questão da
distribuição, uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta,
tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água, além da
coleta, destinação adequada, tratamento, redução do consumo.
O enfoque do papel da Agência e do Conselho Municipal de Saneamento
Básico ou similar, também será preponderante na ação educativa junto ao cidadão
usuário do sistema, seja na formulação, acompanhamento e execução da Política
Pública de Saneamento Ambiental Municipal ou no formato de ações de divulgação
das suas realizações, que gere conhecimento sanitário e ambiental e o acesso à
informação de maneira democrática e cidadã ao usuário do sistema de prestação de
serviços concedidos ou delegados.
O repasse deste conhecimento ambiental, bem como o acesso da população
a informação, traz relevantes benefícios tais como o estímulo à organização e
participação na busca das resoluções dos problemas vivenciados cotidianamente na
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gestão dos serviços de Saneamento Ambiental, além de claramente adicionar o
componente da mudança de atitudes e comportamentos, de maneira proativa em
favor de melhorias nas condições de saúde, qualidade de vida e reflexos positivos
no meio ambiente e seu entorno.
Sendo assim, devem-se ponderar os benefícios oriundos de tais atitudes e
comportamentos, integrando o conhecimento sistematizado e a realidade dos atores
sociais envolvidos, levando a um processo de sensibilização, comprometimento e
consciência ambiental, com ênfase na aprendizagem sobre o tema tratado,
permitindo o desenvolvimento de competências: análise, decisão, planejamento e
pesquisa, ou seja, o que os atores sociais necessitam para o pleno exercício da
cidadania.

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral desse programa é de envolver as comunidades e as
lideranças sociais na participação efetiva das ações de saneamento básico
desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de RIO PARDO durante a implementação
das ações do Plano.
Os objetivos específicos são:
- Aproximar os líderes sociais e as comunidades nos processos participativos

de gestão e regulação dos serviços e nas ações de saneamento básico
desenvolvidos nos municípios.
- Envolver as instituições de ensino na participação efetiva das ações
propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico.
- Criar Projetos específicos de envolvimento social para as diferentes esferas
da sociedade, incluindo o saneamento como tema central das discussões.
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METODOLOGIA

A metodologia que suporta todos os recursos foi desenvolvida por Silva
(1998) em sua tese de doutorado. Realiza-se nesse item a seguir, uma discussão
dessa referente metodologia. Na seqüência, serão indicadas as páginas na qual as
situações específicas estão apresentadas em formato itálico. O Modelo PEDS
(Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável) é resultado de uma
abordagem cognitiva e uma metodologia de planejamento estratégica adaptada as
organizações públicas sem fins lucrativos. As principais justificativas de construção e
concepção do modelo apóiam-se cinco argumentos: estratégico, participativo,
histórico, qualificador e cognitivo. (pg.135)
É um modelo cognitivo que trabalha com três etapas, chamadas por Silva
(1998) de núcleos: o núcleo de sensibilização, núcleo de capacitação e o núcleo de
gerenciamento (Figura 1). Em cada etapa, o modelo dispõe de estruturas cognitivas
que ajudam o participante a aprender com seu próprio operar. A sensibilização
possui uma abordagem estética, afetiva e cognitiva capaz de introduzir o participante
em uma nova visão civilizatória. A capacitação reúne as metodologias chamadas por
Silva (1998) de metodologia estratégica, histórica e pedagógica. Elas têm o poder de
qualificar os participantes. E por fim, o gerenciamento tem como objetivo
desenvolver uma visão mais participativa. O esquema de seqüência da metodologia
encontra-se na Figura 2. (pg.166)
O modelo propõe a construção da sustentabilidade numa visão pedagógica
nas quais os participantes realizam atividades que facilitam a compreensão de ações
cooperativas pelo fato de trabalharem conceitos e estratégias construídas por meio
de uma linguagem facilitadora das ações. Silva (1998) menciona que com o decorrer
do processo construtivo de sua tese e na tentativa de ajustar um procedimento
metodológico acabou encontrando recursos de poderes cognitivos que auxiliaram no
processo de sensibilização que são: a pedagogia do amor, o caminho da beleza e a
episteme cognitiva. (pg.166)
A PEDAGOGIA DO AMOR nos ensina que a base da
convivência pedagógica é a aceitação do outro como um
legítimo outro. O CAMINHO DA BELEZA nos fornece o foco
essencial para a formulação de nossas estratégias ambientais
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e a EPISTEME COGNITIVA nos permite aprender não só com
o nosso próprio operar, que seria a cognição simplesmente,
mas com os nossos próprios paradigmas e emoções, sempre
escondidos e submersos pelas exigências de um poder que
exclui, esquarteja e enfeia o mundo. (pg.166)

Figura 12: O Modelo PEDS. (Silva, 1998, pg. 167)
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A) O Núcleo de Sensibilização

O núcleo de sensibilização está organizado em três abordagens principais. A
abordagem estética, a cooperativa e a cognitiva.
A abordagem estética assumiu um papel de destaque no modelo no momento
em que Silva (1998) percebeu sua força cognitiva mediadora na construção do
ambiente aonde vivem as pessoas. Sua estrutura cognitiva é dada pela sequência
de três palavras chaves ao modelo: a essência, criatividade e a estética. (pg.172).
Todas as umas das três palavras possuem uma dinâmica na qual o
participante consegue sentir o verdadeiro significado da palavra. Para essência a
construção de seu significado é dada pela dinâmica do “olhar essencial”. Para
criatividade a construção de seu significado é dada pela dinâmica do “criar é ser
imortal”. E por fim, para estética a construção de seu significado é dada pela
dinâmica “estética do belo”. (pg.175). Todas essas dinâmicas estão descritas passo
a passo na tese de doutorado de Silva (1998).
A dinâmica do olhar essencial auxilia a perceber a essência dos fenômenos. E
assim, os fenômenos que permanecem ao longo do tempo são essenciais à
manutenção de uma organização. A idéia de essência desperta com facilidade à
idéia de permanência. Somente o essencial permanece. As pessoas ficam
surpreendidas ao perceberem o seu olhar essencial. (pg.177).
A dinâmica do criar é ser imortal do ponto de vista cognitivo provoca nas
pessoas também uma emoção: a emoção de perceber seu próprio poder criativo.
(pg.179).
É com a dinâmica da estética do belo que o ciclo de cognição se completa. A
abordagem cognitiva é o desconforto com a feiura do mundo e de tudo aquilo que
não está de acordo com a ética da natureza. (pg.179)
Para Silva (1998) a Abordagem Cooperativa surge como uma resposta a uma
implicação epistêmica do paradigma da Autopoiésis de Maturana e Varela. Sua
estrutura cognitiva segue também palavras chaves que devem ser construídas para
o entendimento de seus significados: pertinência, afinidade e solidariedade.
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A pertinência parte do reconhecimento do fenômeno físico da existência de
partes de si no outro. A afinidade parte do sentimento de identificação do que existe
em si no outro. E por fim, a solidariedade parte da ação de responsabilizar-se pelas
partes de si existentes no outro. (pg.183)
Silva (1998) expõe que a Abordagem Cognitiva surgiu com a necessidade de
trabalhar a educação ambiental não de forma expositiva. Era necessário fazer com
que as pessoas sentissem, e por elas mesmas, construir seus conceitos. Ela é
composta de quatro momentos construtivistas: a revelação da subjetividade; a
contribuição da diversidade; a construção da inter-subjetividade e a construção do
domínio lingüístico. (pg.188).

B) Metodologia para construção dos conceitos (strito senso)

- Revelação da Subjetividade:
Antes de ler qualquer texto ou de dialogar com alguém, pense sobre o
conceito e escreva sua idéia sobre ele.
- Construção da Intersubjetividade
Reúna-se com seu par ou seu grupo e apresentem suas idéias uns aos
outros. Neste momento ainda não devemos discutir. Apenas falar e ouvir. Fale e
escute com atenção, anotando em seu próprio conceito as palavras-chave que você
escutou e que você julgue que são relevantes para melhorar sua própria idéia.
- Contribuição da Diversidade:
Leitura individual do texto de referencia fornecido pelo professor. Anotar as
palavras-chave que julgar relevante para melhorar sua idéia inicial.
- Construção do Domínio Lingüístico
Este é o momento da discussão. O objetivo é a busca do entendimento sobre
as diversas opiniões individuais mais as considerações das contribuições do texto de
referência. Tentativa de construção de uma síntese consensual sobre o conceito. A
participação de todos e a valorização das idéias de cada um permitirá a construção
de um texto síntese no qual todos reconhecem como seu. Escrita do conceito num
papel ou cartolina para apresentação ao grande grupo.
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C) O Núcleo de Capacitação

No núcleo de capacitação são abordadas as metodologias de capacitação do
Modelo – Pedagógica, Histórica e Estratégica como expõem Silva (2008).
A metodologia pedagógica qualifica o Modelo por meio da construção de
quatro conceitos: Biosfera, Ambiente, Cidadania ambiental e desenvolvimento
sustentável. O cruzamento da dinâmica de construção de conceitos da abordagem
cognitiva do núcleo de sensibilização com cada conceito operacional permite a
pessoa compreender os desafios da sustentabilidade com uma visão construtivista.
(pg.194)
Essa compreensão estrutura-se nos principais conceitos científicos da
sustentabilidade que são biosfera e ambiente; e nos conceitos que despertam nas
pessoas uma identidade cultural como cidadania ambiental e Desenvolvimento
Sustentável. (pg.194).
Desta forma, os conceitos por meio da abordagem cognitiva, vão sendo
construídos passo a passo. O primeiro é o conhecimento de cada um. Logo após,
esse conceito individual é compartilhado com todos. Nesse momento os
participantes recebem um material específico sobre o tema com o objetivo de
construir o conhecimento científico. A construção do conceito é considerada por
Silva (1998) como o momento mais intenso da atividade. As pessoas nesse
momento separadas por grupos precisam construir seus conceitos para ser
apresentado aos demais e assim formando um conceito único. É o momento intenso
da atividade, onda as descobertas despertam o interesse de todos. A apresentação
do conceito fecha a dinâmica. (pg. 1998)
O conceito de biosfera desperta a pertinência da pessoa de sua ligação com
mundo. O conceito ambiente leva as pessoas a racionalizar a degradação ambiental
e social nunca percebidos. A cidadania ambiental constrói uma nova perspectiva da
relação homem x ambiente. E o desenvolvimento sustentável complementa como
uma realidade a ser alcançada. (pg. 1998)
A

metodologia

Histórica

surge

com

necessidade

de

aumentar

o

conhecimento das pessoas sobre sua relação com o ambiente em que vivem. São
quatro eras históricas operacionalizadas uma por cada objetivo trabalhado na
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metodologia pedagógica: a era de formação dos ecossistemas, operacionalizada
pelo conceito de biosfera que resgata o histórico do ambiente sem a presença do
homem; a era da formação do ambiente operacionalizada pelo conceito de
ambiente, que dá a idéia das relações de poder; a era do início da degradação
operacionalizada pelo conceito de cidadania ambiental, que dá a idéia de limites das
relações homem e ambiente; e a era da crise atual operacionalizada pelo conceito
de desenvolvimento sustentável, que trabalha os indicadores da degradação
ambiental e o caminho para ser seguido.
Palavizini (2006) experimentou a metodologia histórica no programa de
educação Sanitária e Ambiental do Projeto Bahia Azul, desenvolvido em 1995 na
Bahia, como parte de sua tese de doutorado. Palavizini (2006) propõem a criação de
uma quinta era, chamada de era das relações sustentáveis. O conceito operativo
que Palavizini (2006) propõem é Saúde Integral. Essa era vem ao encontro da idéia
do desenvolvimento de uma percepção complexa, assim chamada por Palavizini
(2006), sobre as relações entre a saúde das pessoas, da sociedade e do ambiente.
(Palavizini, 2006, pg.117)
A metodologia estratégica estrutura-se no processo de produção de
conhecimento de doze etapas dadas em dez argumentos principais que são:
aprendendo com o acordo inicial; começando pelas emoções; inserção do
participante por meio do histórico e o mandato; o choque provocado pela missão;
aprendendo o raciocínio estratégico; aplicando o raciocínio estratégico; a formulação
das estratégias; integrando as partes; visualizando o sucesso; e avaliando o
processo. (Silva, 1998)
Silva (1998) crê no despertar da realidade cognitiva e social das pessoas e
organizações. O que existe realmente são pessoas inseridas no seu ambiente com
suas angústias e anseios. As estratégias devem conter em sua essência a realidade
na qual a sociedade está inserida em seu contexto histórico. Elas devem ser
construídas COM as pessoas em suas realidades locais e não PARA as pessoas. É
o despertar do aprender com o próprio operar formulando suas próprias estratégias.
(pg. 214)
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D) O Núcleo de Gerenciamento

O modelo PEDS propõe três produtos gerenciáveis: os projetos específicos,
as estratégias e a rede de educação ambiental.
As estratégias emergem da idéia de formular uma linguagem compatível com
as questões ambientais e ecológicas para o processo de educação ambiental. Ou
seja, um domínio lingüístico mais compreensível. Para isso, Silva (1998) propõe a
construção de estratégias que contemplem as gerações presentes e futuras. Em
seus experimentos Silva (1998) constrói três estratégias: a estratégia voltada para as
gerações futuras; a estratégia voltada para as gerações presentes e a estratégia
voltada para a sociedade em geral, ou estratégia difusa.
Após toda aplicação do planejamento estratégico anteriormente citado, as
pessoas apóiam-se nesses argumentos para construir suas próprias estratégias.
Ascende o questionamento de como poderia ser resolvido tal problema de sua
realidade. E as estratégias, então, são concebidas para todos que desejam
participar do planejamento por meio das estratégias voltadas para gerações
presentes e futuras; e para as pessoas em difusas a fim de alcançar toda sociedade.
O resultado da capacitação realizada pelo Modelo são os projetos
específicos agora construídos com uma nova realidade cognitiva adequada a
realidade social. Segunda Silva (1998) o Modelo PEDS se distingue de todas as
demais metodologias aplicadas no Brasil pelo fato dele ser um processo de
capacitação que resulta em projetos específicos. (pg.223)
Para Silva (1998) a elaboração e o gerenciamento dos projetos específicos
são os pontos críticos do processo. Mais críticos que até mesmo as estratégias e as
ações devido ao fato dos conceitos e abordagens trabalhados serem mediados por
epistemes e visões de mundo diferentes de cada participante. Outro fato importante
a ser acordado com os participantes é a perspectiva de uma educação continuada
dos projetos afim de que as ações não sejam pontuais ou soltas sem sentido.
(pg.227)
O último produto gerenciável do Modelo é a construção de uma rede que
contemple diversas experiências. Ela é uma conseqüência do gerenciamento das
estratégias gerais e dos projetos específicos. Pode ser composta por pessoas,
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organizações não governamentais, instituições públicas dentre outras instituições.
Para isso, Silva (1998) propõe três suportes para construção de redes. O primeiro é
o suporte organizacional, no qual deve estar evidenciada a organização líder, os
parceiros institucionais e a equipe técnica que vai gerenciar a rede. O segundo são
os suportes tecnológicos, responsáveis pela estrutura física e virtual de
comunicação. O terceiro é o suporte metodológico, no qual são definidos as
metodologias e conteúdos de educação continuada que alimentam a rede. (pg.230)
Segundo Silva (1998) as experiências de gerenciamento de redes no setor
público, nos permitem perceber as seguintes características: a integração
interinstitucional para a elaboração de estratégias ambientais é plenamente factível
e tolerada pela cultura política brasileira, mas não a integração orçamentaria e de
direção política das ações decorrentes destas estratégias. (pg.230)

Figura 13 : Estrutura do Processo de Capacitação (Silva, 1998, pg.142)
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OS CICLOS DE APRENDIZAGEM

Os ciclos de aprendizagem foram escritos por Daniel José da Silva em 2008
para dar subsídios pedagógicos e metodológicos às dinâmicas sociais apresentadas
pelas comunidades participantes do Projeto Tecnologias Sociais para Gestão das
Águas no qual Silva coordenou pedagogicamente as atividades desenvolvidas. Os
ciclos de aprendizagem estão apoiados em cinco etapas: o acordo inicial, a
economia de experiência, comunidade de aprendizagem, governança e avaliação
dos resultados.

A) Acordo Inicial

O Acordo Inicial é o processo de confirmação e construção, da participação e
envolvimento da comunidade envolvida com o trabalho.
O Acordo Inicial se constrói por meio de visitas e reuniões coletivas, nas quais
se apresentam os objetivos e as expectativas de participação da comunidade. Nesse
momento, respondem-se dúvidas avançando nas idéias principais, expondo a ética
com a qual se pretende conduzir o trabalho.
Os fundamentos teóricos e metodológicos do Acordo Inicial vêm do Modelo
PEDS (SILVA, 1998). Há necessidade de firmar compromissos com a comunidade
visando a sustentabilidade local e a cooperação entre ambos. Silva (2008) chama
esse comprometimento de acordo de cooperação estratégico entre a comunidade e
os pesquisadores. É um acordo de operar em conjunto em busca de trilhar os
melhores caminhos a serem percorridos. São caminhos construídos de forma
participativa e pedagógica.
O sucesso na construção de um acordo inicial entre pessoas para o
desdobramento de uma ação local apóia-se em três fundamentos segundo Silva
(2008).
O primeiro na idéia de que a degradação é resultado de uma estratégia e de
uma racionalidade pré-concebida. Essa estratégia é do tipo competitivo e a
racionalidade é do tipo instrumental. Nesse caso quem ganha são os próprios
formuladores das estratégias e não o todo. Silva (2008) ainda afirma que nesses
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casos basta construir uma rede de identificação dos fenômenos para compreender
facilmente as estratégias dominantes e suas racionalidades.
O segundo apóia-se nas relações de PODER de acordo com Silva (2008). As
relações entre pessoas são relações de poder. Nas estratégias competitivas as
relações são chamadas de relações de influência que tem como objetivo formar
estratégias que sejam favoráveis a si mesmo. As relações cooperativas de poder
têm efeito sinergético capazes de multiplicar esforços fazendo com que todos
ganhem mais com a mesma energia.
O terceiro e último argumento do acordo inicial apóia-se na necessidade de
constantemente estar reafirmando-o. As comunidades estão numa intensa dinâmica
de relações. Faz-se necessário à manutenção dos acordos iniciais firmados no inicio
dos trabalhos, a recuperação das relações perdidas e a ampliação de novos
acordos.
É simples compreender o argumento de que as chances de sucesso para se
construir uma sociedade sustentável local serão maiores se as comunidades
participarem do processo de construção de estratégias. Essas estratégias deverão
ser marcadas por iniciativas de cooperação capazes de estimular racionalidades que
substituam os meios utilizados no processo. (Silva, 2008)
As relações de poder precisam dialogar de forma construtiva na direção de
conceber estratégias mais cooperativas. Essas relações são chamadas por Silva
(2008) de relações de cooperação. São relações capazes de cooperar com as
estratégias dos outros, partindo de suas próprias estratégias.

B) Economia de Experiência

Para Silva (2008) economia de experiência é:
o processo de construção do histórico da experiência de uma
comunidade e da futuridade de cenários de um tema
específico, com vistas a identificar as melhores práticas para
uma ação presente de desenvolvimento sustentável local.
(Silva, 2008)
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Ela se faz por meio do levantamento das experiências de cada participante
e/ou instituição. São coletados dados, documentos, registros sobre o tema com
intuito de construir uma síntese do aprendizado coletivo. Nessa síntese deve-se
incluir não somente as boas experiências, mas também as experiências não bem
sucedidas. Essa é a oportunidade de aprender com os acertos, com seus próprios
erros e com os erros dos outros. (Silva, 2008)
Os fundamentos teóricos da economia de experiência vêm segundo Silva
(2008) da teoria do colapso desenvolvida por Jared Diamond no seu livro
“COLAPSO: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso” (Silva 2008,
apud Diamond, 2005). Silva (2008) ressalta que no COLAPSO, Diamond propõem
uma teoria explicativa do fracasso das civilizações sob a óptica da sustentabilidade
deixando claro que a intenção do conhecimento das experiências mal sucedidas nas
relações homem x recursos naturais podem nos ajudar na compreender a formação
de uma sociedade mais justa (Silva 2008, apud Diamond, 2005).
Silva (2008) menciona que o sucesso de uma sociedade é fruto de uma
essência dialógica entre a visão civilizatória estratégica e cooperativa e um
reconhecimento da substantividade da vida em todas as suas dimensões e relações.
As civilizações passadas que colapsaram não conseguiram identificar essa essência
deixando de existir, como por exemplo, a Ilha de Páscoa e os Maias. Atualmente, as
atuais civilizações percorrem o mesmo caminho, não valorizando as experiências
das antigas civilizações, tendendo também ao colapso. (Silva, 2008).
Silva (2008) aponta também cinco pontos de colapso das sociedades: o dano
ambiental que Diamond sugere, segundo Silva (2008), que é resultante da equação
do poder de exploração e consumo da natureza, do grau de imprudência dessa
exploração, da fragilidade dos ecossistemas ocupados e a capacidade suporte
desses ecossistemas. As mudanças climáticas que de alguma maneira acontecem
em grandes intervalos de tempos, mas que podem tomar de surpresa uma
civilização fragilizada. A existência de uma vizinhança hostil capaz de dar o golpe de
misericórdia. O comércio exterior incapaz de suprir uma civilização quando
esgotados os recursos, e por fim, as respostas aos problemas ambientais
observados em todas as civilizações que colapsaram devido ao esgotamento dos
recursos naturais para sobrevivência e desenvolvimento.
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Silva (2008) afirma que a economia de experiência vem de uma perspectiva
cultural e civilizatória. A idéia de uma economia baseada na experiência é a
oportunidade de evoluir de forma sustentável em busca de justificativas para
melhores práticas e melhores resultados gastando menos energia produzindo mais
de forma sinergética. (Silva, 2008)
A economia de experiência deve valorizar o contexto histórico das pessoas e
das organizações presentes na elaboração de projetos com comunidades. Todos os
pontos levantados podem contribuir para construção de um mosaico de experiências
que indicará as melhores práticas no presente com vistas ao futuro, conforme o
passado apresenta.
C) Comunidade de Aprendizagem

Para Silva (2008) Comunidade de Aprendizagem é o segundo pilar da
Governança. Ela é composta por pessoas adultas que decidem se reunir e acordar a
construção de um conhecimento de interesse de todos para transformação da
comunidade. O processo metodológico do ciclo de aprendizagem inicia com o
acordo dos temas, textos e tempos a serem trabalhados. (Silva, 2008)
A fundamentação teórica e metodológica da Comunidade de Aprendizagem é
fruto dos trabalhos da pesquisadora canadense ISABEL ORELLANA em conjunto as
metodologias e teorias do PEDS (Planejamento Estratégico para Desenvolvimento
Sustentável) desenvolvido por DANIEL SILVA em 1998. Silva (2008) acrescenta que
as teorias que ajudam a operacionalizar a comunidade de aprendizagem são todas
carregadas de pedagogia. São elas: a pedagogia da autonomia de Paulo Freire, a
teoria da autopoiésis de Maturana e Varela, a transdisciplinaridade de Nicolescu e
por fim as estratégias cooperativas do próprio PEDS. Em seu texto, Silva (2008)
desenvolve cada uma dessas teorias como intuito de expor a base metodológica e
pedagógica na qual se apóia.
A autonomia segundo (Silva, 2008) está relacionada com a capacidade do ser
em conquistar suas realizações num determinado ambiente valorizando-o e
reconhecendo sua utilidade. Cada pessoa possui um contexto de vida que lhe deu
sentido ao futuro. Essa experiência passada e a capacidade de agir dos seres são
chamadas por Silva (2008) de texto de aprendizagem. É a relação do texto com o
contexto, ou seja, a relação do passado e o presente. Silva (2008) afirma que todo
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texto possui um contexto e é o contexto que dá sentido ao texto. Isso nos leva a crer
que sem contexto não somos capazes de aprender.
Toda comunidade possui um contexto histórico que explica o texto da
realidade. Construir uma economia de experiência a fim de tentar observar de que
forma o contexto histórico foi concebido até a realidade atual ajudaria na construção
de estratégias futuras para as comunidades. Dessa forma, Silva (2008) dá sua
primeira aproximação ao conceito Comunidade de Aprendizagem dizendo:
Uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas
que decide trabalhar pedagogicamente sua autonomia na
perspectiva de transformação do ambiente no qual estão
inseridos. (Silva, 2008)
A teoria da autopoiésis explica segundo Silva (2008) que existem duas
condições de limites para existência da autonomia. A primeira diz respeito aos
limites de atuação e a segunda ao ambiente entorno que absorve os resultados
dessa autonomia. Silva (2008) afirma ainda que um ambiente é autônomo quando
possui limites. Sem limites os sistemas autônomos não seriam capazes de realizar
suas atividades com sucesso pelo fato de que perderiam muita energia interna para
suprir as demandas e alcançar os resultados. Os sistemas autônomos estão
acoplados uns aos outros e ao ambiente no qual fazem parte, Comunidade de
Aprendizagem dizendo:

Uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas
que decide trabalhar pedagogicamente sua autonomia na
perspectiva de transformação do ambiente no qual está
inserido,

reconhecendo

suas

limitações

internas

e

as

potencialidades de diálogo e intercambio externo.

A teoria da transdisciplinaridade propõe elementos mediadores dos conflitos.
São elementos que possuem pertinência tanto com a comunidade quanto com o
ambiente no qual ela está inserida. É perceptível a existência de conflitos históricos
das comunidades em relação as expectativas da qualidade de vida e a realidade de
degradação e abandono dos recursos naturais e das sociedades em si. A
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transdisciplinaridade apresenta elementos mediadores capazes de aproximar essas
realidades a fim de dar sentido as relações cooperativas pois apontam afinidades e
pertinências capazes de criar essas relações. (Silva, 2008). Desta forma, Silva
(2008) chega na terceira aproximação do conceito Comunidade de Aprendizagem,
dizendo:
Uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas
que decide trabalhar pedagogicamente sua autonomia na
perspectiva de transformação do ambiente no qual esta
inserido,

reconhecendo

suas

limitações

internas

e

as

potencialidades de diálogo e intercambio externo. Este trabalho
pedagógico acontece com a definição de temas específicos
locais de interesse das comunidades e da organização de
textos e tempos para realizar o diálogo com os temas
transversais contextualizadores da aprendizagem. (Silva 2008)

A última fundamentação pedagógica surge da necessidade de construir
relações cooperativas ao caminho da sustentabilidade. Silva (2008) menciona que a
sustentabilidade é a necessidade de se operar em conjunto na busca de atitudes
que venham a acrescentar a todos. A sustentabilidade não está impressa no código
genético. (Silva, 2008)
Silva (2008) busca em sua metodologia a idéia de que nas sociedades as
pessoas estão mais preocupadas consigo mesmas do que com as questões
coletivas. E o que é melhor para cada um não quer dizer que é o melhor para todos.
Na comunidade de aprendizagem as estratégias devem ser construídas de forma
cooperativas a fim de acoplar energias fazendo mais com menos.
Desta forma surge a última aproximação do conceito de Comunidade de
Aprendizagem proposto por Silva (2008) dizendo que:

Uma comunidade de aprendizagem é um grupo de pessoas
que decide trabalhar pedagogicamente sua autonomia na
perspectiva de transformação do ambiente no qual esta
inserido,

reconhecendo

suas

limitações

internas

e

as
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potencialidades de diálogo e intercambio externo. Este trabalho
pedagógico acontece com a definição de temas específicos
locais de interesse das comunidades e da organização de
textos e tempos para realizar o diálogo com os temas
transversais contextualizadores da aprendizagem, resultando
em estratégias cooperativas de desenvolvimento sustentável
local. (Silva, 2008)

D) Governança

A governança está diretamente relacionada com o empoderamento de
comunidades para sua gestão local efetiva e participativa. A gestão local é
considerada por Silva (2008) como o terceiro pilar da governança. A participação
social nos processos decisórios é preponderante na construção de uma sociedade
mais justa. No entanto, essa participação deve ser de forma estratégica, qualificada,
com propriedade para somar nas decisões finais dos interesses da comunidade.
Para isso, o empoderamento das comunidades com conhecimentos, tecnologias,
textos, leis e experiências são de grande relevância para essa participação
qualificada. (Silva, 2008)

As comunidades precisam aprender a construir estratégias cooperativas. O
embasamento teórico e metodológico no processo de empoderamento das
comunidades pode preencher o vazio criado pelas indiferenças e dificuldades de
comunicação, entendimento e gestão local. O empoderamento é a oportunidade de
dar condições a uma comunidade de responder aos seus próprios anseios e
preocupações. Uma comunidade empoderada pode ser capaz de construir suas
próprias estratégias em busca de seu desenvolvimento e sustentabilidade. A
questão crucial nesse caso é de direcionar o empoderamento às questões
ambientais de forma a estimular estratégias cooperativas que relacionem o homem e
o ambiente. A busca das relações sustentáveis necessita sempre estar presente nos
processos construtivos pelo fato das limitações e perdas energéticas. Acoplar
energias é a forma na qual uma comunidade pode produzir substancialmente com
menores gastos. (Silva, 2006)
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A governança é o processo final de um ciclo de aprendizagem. É o momento
de construir as estratégias a serem aplicadas e desenvolvidas. Cada passo
anteriormente apresentado é crucial para esse momento. Agora a comunidade está
preparada para criar suas estratégias e lutar por elas. Todos estão prontos para
responder com propriedade as questões impostas e para indicar as questões de
maior interesse para si.

E) Avaliação dos Resultados

É o último momento do ciclo de aprendizagem. São avaliados os resultados
obtidos para as perspectivas de novos projetos das demandas da comunidade.
Podem surgir articulações institucionais com as organizações sociais devido à
experiência que o ciclo proporcionou e a própria criação dos projetos construídos
pela comunidade. (Silva, 2008)
Os resultados são construídos por meio de uma Matriz de Indicadores de
Avaliação. Essa Matriz é construída durante a construção e desenvolvimento dos
trabalhos tendo como base o objetivo geral e os objetivos específicos do projeto.

CONCLUSÃO

Com a criação e a implantação do Programa de Educação Ambiental no
município de RIO PARDO espera-se que as comunidades e a sociedade em geral
possam assumir a temática do saneamento como algo legítimo na evolução e no
crescimento do município.
A criação dos projetos que estarão apoiados por esse programa,
proporcionará maior contato e inter relação entre as diferentes esferas dos diferentes
órgãos responsáveis pela educação e pela regulamentação e vigilância sanitária.
É importante que a medida que as ações do Plano Municipal de Saneamento
Básico forem sendo implementadas, as atividades de educação sanitária e ambiental
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sejam afirmadas pelo poder público. Isso tornará o saneamento parte integrante das
ações sociais e das comunidades.

10.2.1.9

Apresentação do Programa de Ações Complementares

Intersetoriais
O programa de ações complementares deve Identificar e refletir quanto aos
condicionantes e aspectos da intersetorialidade no desenho, descentralização,
implementação e avaliação dos Programas e Ações atribuídos aos agentes que
compõem a Política Nacional de Saneamento Básico.
Este programa deve relacionar-se com as políticas de desenvolvimento
urbano, saúde, meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento social, em
especial com o Plano e a Política de Habitação.
Importante ressaltar que à prestadora dos serviços, deve ser enfatizada de
acordo com os aspectos da gestão dos serviços que podem ser realizados de forma
integrada, unitária ou complementar, como administração dos serviços, cadastro de
usuários, sistemas de cobranças, regulação, fiscalização entre outras.

10.2.1.10 Instituição do índice municipal de salubridade ambiental
e sanitária

Para compreender a situação do município perante as condições de
salubridade ambiental e sanitária, faz se relevante o conhecimento de indicadores
sanitários, de saúde, ambientais e econômicos, os quais devem indicar os fatores
causais e suas relações com as deficiências detectadas, bem como as suas
conseqüências para o desenvolvimento econômico e social.
O objetivo de identificar as condições de salubridade ambiental é de conhecer
as necessidades e dificuldades do município, com a finalidade de propor e gerar
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medidas para possibilitar o planejamento pelos gestores públicos, no sentido de
tentar garantir uma melhoria da qualidade de vida da população.
Assim sendo, o Indicador de Salubridade Ambienta (ISA) faz um panorama
sobre as estimativas dos dados de condições dos serviços de abastecimento de
água, esgotos sanitários e limpeza pública, drenagem, controle de vetores, situação
dos mananciais e indicadores sócio-econômicos.
Tal indicador é obtido através da composição de sub-indicadores que são:



Iab - Indicador de Abastecimento de Água;



Ies - Indicador de Esgotos Sanitários;



Irs - Indicador de Resíduos Sólidos;



Icv - Indicador de Controle de Vetores;



Irh - Indicador de Recursos Hídricos;



Ise - Indicador Sócio-econômico.

O ISA - Indicador de salubridade Ambiental é calculado pela média
ponderada dos Indicadores específicos, através da seguinte fórmula:

ISA = 0,25 Iab + 0,25 Ies + 0,25 Irs + 0,10 Icv + 0,10 Irh + 0,05 Ise

Para determinação da situação de salubridade do município faz-se relação
com faixas de pontuação, apresentadas na tabela a seguir:

216

Situação de Salubridade

Pontuação do ISA

Insalubre

0 – 23,75

Baixa Salubridade

23,76 – 47,50

Média Salubridade

47,51 – 71,25

Salubre

71,26 – 100
Tabela 54: Faixas de pontuação de ISA.
Fonte: Dias, et al., (Adaptado).

Na sequência apresentam-se os indicadores do município de RIO PARDO:
Indicador

Pontuação

Iab=

71,53

Ies=

0,00

Irs=

83,33

Icv=

50

Irh=

25

Ise=

75,40

Tabela 55: Indicadores do ISA.

Aplicando os indicadores do município de RIO PARDO, visualizados na
Tabela 55 na equação do ISA, obtém-se resultado de 49,99 (média dos valores
apresentado na tabela acima), o que estabelece índice de Média Salubridade para o
Município.
Este resultado se deve principalmente por não existir sistema de esgotamento
público, o que reduz significativamente o índice do ISA.

217

10.2.2 Planos de desenvolvimento regionais e de saneamento
existentes

Em vistas a elaboração de planos, o município terá maior competência quanto
melhor estiver estruturada em sua capacidade técnica e administrativa. No entanto,
a sua interação com os demais municípios da região também é fator importante a
ser considerado, de forma que o processo de planejamento ocorra considerando a
inserção regional do município e a possível divisão de papéis em processos de
cooperação federativa, entre outros pontos. Essa articulação não só potencializa a
solução de problemas comuns e qualifica os resultados, como permite otimizar
recursos no processo de elaboração, ao possibilitar a contratação de serviços
comuns como consultorias, elaboração de cadastros, estudos, mapeamento, dentre
outros.
Neste sentido, ressalta-se a importância de caracterização do município e
análise de sua inserção regional, incluindo a relação com os municípios vizinhos, o
estado e a bacia hidrográfica.
Em conformidade com as diretrizes aqui definidas e feitas as devidas
adequações para a escala regional, também poderão ser apoiados Projetos e
Propostas de Planos Regionais de Saneamento Básico que correspondam a
processos de gestão associada, conforme a Lei 11.107/2005 – Lei de Consórcios
Públicos e a Lei 11.445/2007, que caracteriza a prestação regionalizada de serviços
públicos de saneamento básico.
Nesse caso, com a condição necessária de que o Consórcio Público ou o
Convênio de Cooperação tenha dentre suas competências as funções de gestão dos
serviços públicos de saneamento básico, envolvendo as suas quatro componentes.
A elaboração de Plano Regional, no âmbito da gestão associada, deverá
seguir estas diretrizes, observada a necessária adequação em termos da legislação
aplicada, das condições relativas à escala e abrangência e das competências
institucionais do consórcio ou do convênio de cooperação e dos municípios que
participam da gestão associada.
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10.2.3 Programa

permanente

destinado

a

promover

o

desenvolvimento institucional dos serviços públicos de
saneamento

Com o objetivo de desenvolvimento técnico, gerencial, econômico, financeiro
e melhor aproveitamento das instalações existentes, faz-se relevante a adoção de
programa e ações que propiciem tais condições.
Este programa deve consistir no aperfeiçoamento e atualização dos distintos
setores da prestadora dos serviços de saneamento básico, através de cursos
periódicos de capacitação e otimização sobre as atividades setoriais realizadas.
Neste sentido o programa visa racionalizar os procedimentos de operação dos
sistemas, resultando inclusive, na redução de perdas e desperdícios.
Além deste programa descrito acima, deve-se considerar o estabelecimento
de ações objetivando o desenvolvimento institucional. Na sequência elencam-se
algumas destas ações:
 Atualização e/ou criação de fluxograma dos processos realizados para
os distintos setores;
 Definição da estrutura organizacional (organograma);
 Sistema eficaz de monitoramento da quali-quantitativo dos serviços
prestados.
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11

FASE V: AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS;
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11.1 Considerações Preliminares

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas
conseqüências possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens
patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um
planejamento para ações de emergências e contingências.
Para o Plano Municipal de Saneamento Básico a aplicabilidade da preparação
do município para as situações emergenciais está definida na Lei 11.445/2007,
como condição compulsória, dada a importância dos serviços classificados como
“essenciais”.
O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza publica e drenagem urbana,
e para estas situações estabelecer as ações mitigadoras e de correção, garantindo
funcionalidade e condições operacionais aos serviços mesmo que em caráter
precário.
Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado
“PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS PARA O
SANEAMENTO BÁSICO” – PAE-SAN, cujos elementos básicos serão apresentados
neste trabalho.
O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão definidas
os cenários de emergências, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para
atendê-las bem como as informações detalhadas sobre as características da área e
pessoal envolvidos.
É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar,
facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e
combate às ocorrências anormais.
No âmbito do Saneamento Básico, estas ações compreendem dois momentos
distintos para sua elaboração.
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O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários
emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das
anormalidades. Este tópico está definido no item seguinte deste documento.
O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades
para a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela
administração municipal juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de
forma direta ou indireta participem das ações. Entretanto, o Plano Municipal de
Saneamento apresentará subsídios importantes para sua preparação.

11.2 Identificação e Análise de Cenários para Emergências e
Contingências

A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os
riscos para a segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto à
disponibilidade e qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de
partes dos sistemas.
Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, certamente o
abastecimento de água para consumo humano se destaca como a principal
atividade em termos de essencialidade.
Não muito distante os serviços de coleta regular de resíduos denota
problemas quase que imediatos para a saúde pública pela exposição dos resíduos
em vias e logradouros públicos, resultando em condições para proliferação de
insetos e outros vetores transmissores de doenças.
Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento
sanitário comumente refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais
do ambiente externo através da contaminação do solo e das águas superficiais e
subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a
qualidade das águas captadas por poços ou mananciais superficiais, odores
desagradáveis entre outros inconvenientes.
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Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que
caracterizar anormalidades aos serviços de saneamento básico, e respectivas ações
de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de anormalidade.
Visando sistematizar estas informações, foi elaborado quadro de inter-relação
dos cenários de emergência e respectivas ações associadas, para os principais
elementos que compõe as estruturas de saneamento.
A seguir, são apresentadas as Tabelas com a descrição das medidas
emergenciais previstas bem como as específicas para cada segmento que constitui
o saneamento básico, quanto aos eventos emergenciais identificados. Vale ressaltar
que alguns elementos descritos nas tabelas inexistem atualmente no município,
porém em virtude de possível implantação e assim ocorrência se faz a apresentação
destes.
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Medida Emergencial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Descrição das Medidas Emergenciais
Paralização Completa da Operação
Paralização Parcial da Operação
Comunicação ao Responsável Técnico
Comunicação à Administração pública - Secretaria ou Órgão responsável
Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros
Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental
Comunicação à População
Substituição de equipamento
Substituição de Pessoal
Manutenção Corretiva
Uso de equipamento ou veículo reserva
Solicitação de Apoio a municípios vizinhos
Manobra Operacional
Descarga de rede
Isolamento de área e Remoção de pessoas
Tabela 56: Medidas para situações Emergenciais nos serviços de Saneamento Básico.
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Componetes do Sistema
Eventos
Estiagem
Precipitações Intensas
Enchentes
Falta de Energia
Falha mecânica
Rompimento
Entupimento
Represamento
Escorregamento
Impedimento de Acesso
Acidente Ambiental
Vazamento de gás (cloro/GLP)
Greve
Falta ao Trabalho
Sabotagem
Depredação
Incêndio
Explosão

Adutora de água
bruta

Manancial

Captação

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

2,3,4,5 e 7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

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

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

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

ETA
2,3,4,5 e 7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

Recalque de Água
Tratada

2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

Reservatórios

2,3,4,5 e 7
2,3,4,10,11,13

1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,10
3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,10
2,3,4,7,9,13
2,3,4,7,9,13
2,3,4,7,9,13
2,3,4,7,9,13
2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
2,3,4,9
2,3,4,9
2,3,4,9
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
3,4,5,6,7,8,10,11
3,4,5,6,7,8,10,11
3,4,5,6,7,8,10,11
3,4,5,6,7,8,10,11
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
Tabela 57: Eventos Emergenciais previsto para o Sistema de Abastecimento de Água.

Rede de distribuição Sistemas Alternativos
2,3,4,5 e 7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11,13
2,3,4,10,11,13
2,3,4,10
2,3,4,6,10
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,10
3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,10
2,3,4,7,9,13
2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10, 13,14
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
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Componetes do Sistema

Eventos
Estiagem
Precipitações Intensas
Enchentes
Falta de Energia
Falha mecânica
Rompimento
Entupimento
Represamento
Escorregamento
Impedimento de Acesso
Acidente Ambiental
Vazamento de efluente
Greve
Falta ao Trabalho
Sabotagem
Depredação
Incêndio
Explosão

Rede Coletora

interceptores

Elevatórias

ETE

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

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11
2,3,4,10

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11
2,3,4,10

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5 e 7
2,3,4,8,10,11
2,3,4,10,11
2,3,4,10

Corpo Receptor

2,3,4,10,11
2,3,4,6,10

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

2,3,4,7,9,13
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11

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

2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11

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

2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,10
2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Tabela 58: Eventos Emergenciais previstos para o Sistema de Esgotamento Sanitário.

1,2,3,4,5,6,7
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11.3 Planejamento para Estruturação Operacional do PAE-SAN

Conforme destacado o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os
cenários de emergência e as respectivas ações para mitigação, entretanto, estas
ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização.
A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN,
destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação.
Os

procedimentos

operacionais

do

PAE-SAN

estão

baseados

nas

funcionalidades gerais de uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá
estabelecer as responsabilidades das agências públicas, privadas e não
governamentais envolvidas na resposta às emergências, para cada cenário e
respectiva ação.

11.4 Medidas para a elaboração do PAE-SAN

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN:


Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que
desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências;



Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que
possam ter relação com os cenários de emergência;



Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes
envolvidas, com a definição de como as ações serão coordenadas;



Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão
protegidas durante emergências;



Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros
recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão
mobilizados;



Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas;
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Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações
previstas e



Planejamento para a coordenação do PAE-SAN.

11.5 Medidas para a validação do PAE-SAN

São medidas previstas para a validação do PAE-SAN:


Definição de Programa de treinamento;



Desenvolvimento de práticas de simulados;



Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN



Aprovação do PAE-SAN e



Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas.

11.6 Medidas para a atualização do PAE-SAN

São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN:


Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;



Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;



Registro de Revisões



Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão
anterior.

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal
designado para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá
estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante
ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico.
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11.7 Estabelecimento de planos de racionamento e aumento de
demanda temporária

Conforme acima relatado, a Concessionária terá que ter disponível, os
instrumentos necessários para o atendimento dessas situações contingências. Para
novos tipos de ocorrências que porventura venham a surgir, a Concessionária
promoverá a elaboração de novos planos de atuação.
É responsabilidade da Concessionária confirmar a qualidade da água
tratada e garantir o padrão de potabilidade até o cavalete do consumidor. Dessa
forma, a mesma deverá implementar procedimentos que garantam esta qualidade,
principalmente após a execução de reparos e outros serviços na rede. Outro aspecto
relevante para manter a qualidade da água distribuída está relacionado à
manutenção da rede sob pressão, já que sua despressurização aumenta o risco de
contaminação. Neste aspecto a nova concepção de abastecimento proposta de
alimentação a partir dos reservatórios (reservatórios de montante) é bastante mais
favorável.
Na sequência seguem algumas sugestões para situações de racionamento e
aumento da demanda temporária de água.
Planos de racionamento:
 Divulgação na mídia, com a elaboração de projetos especiais e
aquisição/contratação de serviços não previstas nos projetos e programas do PMSB;
 Cobrança do valor real consumido;
 Formas alternativas de abastecimento de água no caso de interrupção
dos serviços (ex: caminhão pipa);
 Interrupção parcial da oferta da vazão de água do sistema público;
 Mobilização social;
 Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil;
 Comunicação à Polícia / bombeiros;
 Deslocamento de frota grande de caminhões tanque;
 Controle de água disponível em reservatórios;
 Implementação de rodízio de abastecimento.
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Aumento da demanda temporária:
 Identificação de manancial alternativo;
 Contratação emergencial de empresa especializada;
 Identificação de ponto de captação de água em manancial subterrâneo.
 Deslocamento de frota de caminhões tanque;
 Se possível transferir a água entre os setores de atendidas pelo
sistema;
 Articulação política e institucional.

11.8 Estabelecimento de regras de atendimento e funcionamento
operacional para situação crítica na prestação de serviços
públicos de saneamento básico

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de
serviços públicos de saneamento básico são situações a serem consideradas e
porventura planejadas.
Assim sendo, em situações criticas deve-se estabelecer prioridades ao
atendimento das áreas de maior concentração populacional, oferecendo condições
básicas a estas, podendo incorporar mecanismos tarifários de contingência.
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11.9 Estabelecimento de mecanismos tarifários de contingência

De acordo com o Decreto 7.217, de 21 junho de 2010, estabelece o seguinte:
Em situações criticas de escassez ou contaminação de
recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento,
declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente
regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência
com

objetivo

de

cobrir

custos

adicionais

decorrentes,

garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a
gestão da demanda.

Desta forma, observa-se que a aplicação de tarifas de contingência são
estabelecidas em princípio pela declaração da gestora dos recursos hídricos e em
conseqüência pela entidade reguladora, podendo esta ser consórcio público de
regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou
entidade de direito público que possua competências próprias de natureza
regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos
serviços regulados.
Importante ressaltar que esta tarifa de contingência, caso adotada, incidirá,
preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites definidos no
racionamento.
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INSTRUMENTOS E AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
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A Lei 11.445/07 que institui o Sistema Nacional de Informações em
Saneamento Básico - SNIS, com os objetivos de:


Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços
públicos de saneamento básico;



Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento
básico;



Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da
prestação dos serviços de saneamento básico.
De forma a potencializar os objetivos destacados recomenda-se que o

acompanhamento das atividades, serviços e obras, utilize indicadores que permitam
uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços e abastecimento de
água e esgotamento sanitário, conforme quadro que segue:
Sistema de Abastecimento de Água
Indicador

Descrição

IQA

Índice de Qualidade da Água

ICSA

Índice de Cobertura dos Serviços de Água

IM

Índice de Micromedição

IPT

Índice de Perdas Totais

CMP

Consumo Médio Per Capita

IR

Índice de Reservação

Tabela 59: Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água.

Onde:
IQA = Quantidade de Amostras de Turbidez e Cloro Residual fora do padrão
Quantidade total de amostras de Turbidez e Cloro Residual
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ICSA = Número de habitantes atendidos pelos serviços de abastecimento de água
Número total de habitantes

IM = Número total de ligações com hidrômetro
Número total de ligações

IPT = (Volume Produzido – Volume de Serviços) – Volume Consumido
Volume Produzido – Volume de Serviços

CMP = Volume de água consumido
Número total de habitantes

IR = Volume máximo diário produzido
Volume total de reservação

Sistema de Esgotamento Sanitário
Indicador

Descrição

IQA

Índice de Qualidade da Água

ICSE

Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto

ICE

Índice de Contribuição Média Per Capita
Tabela 60: Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário.

Onde:
IQA = Quantidade de Amostras com DBO fora do Padrão
Quantidade total de amostras de DBO
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ICSE = Número de habitantes atendidos pelos serviços de esgotamento sanitário
Número total de habitantes

ICE = Volume total de esgoto produzido (*)
Número total de habitantes

(*) Utilizar 80% do volume de água produzida – uso em serviços.

Uma das finalidades do Plano de Saneamento compreende a sua aplicação
como diretriz para a Universalização dos serviços.
Diante às projeções realizadas, foram projetadas metas de atendimento as
quais podem ser evidenciadas nas planilhas de projeções.
A partir destas projeções podemos destacar aquelas que caracterizam-se
como fundamentais para atendimento às metas de universalização:

•

ICSA – Índice de Cobertura dos Serviços de Abastecimento de Água

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

82,51%

84,22%

84,22%

87,72%

87,72%

87,71%

90,22%

92,18%

92,17%

93,62%

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

93,62%

95,53%

97,16%

97,15%

97,15%

97,15%

97,14%

97,14%

100,00%

100,00%

O índice de atendimento dos serviços de abastecimento de água deverá ser
mantido em 100% a partir do ano 2019.
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•

ICSE – Índice de Cobertura dos Serviços de Esgotamento Sanitário

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,50%

7,50%

7,40%

13,41%

14,41%

14,32%

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

22,46%

23,45%

24,79%

34,60%

37,10%

37,10%

48,55%

53,55%

63,54%

100,00%

O índice de cobertura dos serviços de esgotamento sanitário deverá ser
mantido no máximo em 100% a partir do ano 2030.
Além das metas de “universalização” deverão ser atingidos índices de
desempenho operacional os quais compreendem as seguintes metas:
•

IQA - Índice de Qualidade de Água (%)

O padrão de potabilidade da água fornecida para a população deve seguir o
estabelecido no Decreto nº 5440 de 2005 do Ministério da Saúde, onde estão
definidos os valores máximos dos parâmetros a serem monitorados, a frequência de
coleta e o número de análises.
Caso normas mais modernas sejam estabelecidas pelo Ministério da Saúde,
pela Organização Mundial de Saúde, OMS, ou por instituição federal ou estadual
concernente, estas devem prontamente ser adotadas. Da mesma forma, normas
relacionadas ao controle de hormônios e microorganismos, que hoje inexistem,
devem prontamente ser adotadas quando estabelecidas.
A cada mês, no verso das contas dos consumidores, em atendimento ao
Decreto nº5440 de 2005 do Ministério da Saúde, a operadora em exercício divulgará
um resumo das análises das amostras coletadas, contendo no mínimo informações
referentes aos seguintes parâmetros: Cor, Turbidez, Flúor, Cloro, Coliformes,
Acidez.
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Os valores divulgados devem se contrapor aos valores de referência
aceitáveis, segundo a norma pertinente.
O IQA deverá ser mantido no mínimo de 99,5% a partir do ano 2014.

•

IM - Índice de Micromedição (%)

A partir do segundo ano estima-se um índice de 100% de hidrometração, o
qual deve ser mantido ao longo dos 20 anos de vigência do plano.

•

IPT – Índice de Perdas Totais (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

37%

35%

33%

30%

30%

30%

28%

25%

O índice de perdas de água deverá ser mantido no máximo de 25% a partir do
ano 2018.

•

CMP – Consumo Médio Per Capita (l/hab.dia)

Para o consumo médio per capita deverá ser admitido 150 l/hab.dia para todo
o período de planejamento.

•

IR - Índice de Reservação

O índice de reservação atual do município ultrapassa os 100%, atingindo um
índice de 175,63%. Deverá ser mantido no mínimo 100% do valor mínimo
recomendado que é 1/3 do volume diário consumido ao longo da vigência do plano.
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•

ITE - Índice de Tratamento de Esgoto (%)
2011

2012

2013

2014

80%

90%

90%

100%

O ITE deverá ser mantido no mínimo de 100% a partir do ano 2014, ano este
em que passa a entrar em operação a rede coletora de esgoto e a ETE.

•

ICE – Índice de Contribuição Média Per Capita (l/hab.dia)

Para a contribuição média per capita deverá ser admitido 120 l/hab.dia para
todo o período de planejamento.
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13

MECANISMOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DAS AÇÕES
PROGRAMADAS
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As ações programadas no PMSB – Rio Pardo deverão ter seus resultados
amplamente divulgados, de forma a garantir pleno acesso às partes interessadas,
entre as quais a comunidade, órgãos e entidades públicas e entidades privadas.
Os mecanismos para esta divulgação deverão ser implementados pela
Prefeitura Municipal de Rio Pardo, utilizando técnicas e mecanismos que permitam a
divulgação da extensão em que a administração pública vem atendendo seus
objetivos e metas.
Os indicadores apresentados no item Erro! Fonte de referência não encontrada.12
deverão também ser amplamente divulgados, revistos, atualizados e discutidos de
forma sistemática.
As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da
administração municipal a partir dos recursos disponíveis.
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14

MOBILIZAÇÃO SOCIAL
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O presente capítulo abordará sobre a participação social na elaboração do
Plano Municipal de Saneamento - Água e Esgoto- Rio Pardo/RS, bem como as
informações referentes à metodologia utilizada para a inserção da população no
desenvolvimento do PMSB, a forma de abordagem dos assuntos pertinentes ao
plano entre a empresa consultora e a população e os resultados alcançados com
essas ações.
O memorial Figura-gráfica das ações realizadas e a relação das assinaturas
dos presentes em cada evento promovido pela Prefeitura Municipal de Rio Pardo,
em conjunto com a empresa consultora, também serão abordadas neste capítulo.

14.1 Metodologia Desenvolvida
No dia 28 de outubro de 2010, foi apresentada a reunião de planejamento
onde foram discutidos diversos assuntos, destacando-se a apresentação da
metodologia a ser utilizada pela Consultora no desenvolvimento do PMSB – Capítulo
de Água e Esgoto, justificativas, conceitos básicos de saneamento, fases
constituintes do planejamento, definição da setorização do município para realização
das reuniões comunitárias, definição dos locais para realização das reuniões
comunitárias, identificação das lideranças comunitárias, definição dos meios de
comunicação, cronograma das atividades entre outros.
Na ocasião, estiveram presentes integrantes da equipe técnica da Consultora,
a empresa Ecoeficiência Ltda., representantes da Prefeitura Municipal de Rio Pardo.
A empresa consultora apresentou, nesta data, a metodologia de trabalho para
desenvolvimento do PMSB, o cronograma de execução das fases e o material de
divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico - Capítulo de Água e Esgoto Rio Pardo para a população.
A forma de divulgação apresentada e aceita ocorreu através de Filipetas,
explicativos, cartazes, convites específicos às entidades constituídas (Anexo 1)
através do envio pelos Correios ou entrega em mãos, de ofícios convites para
participação das reuniões, divulgação em rádios e ainda, divulgação através de
jornal de cada evento (Anexo 3) em todas as comunidades.
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Foram confeccionados e distribuídos 2.000 Filipetas e 300 cartazes.
A partir dessa reunião, o município foi dividido em setores, de forma a
abranger todos os bairros do mesmo para a realização de reuniões comunitárias em
dias e locais definidos. Na sequência segue Filipeta utilizada para divulgação.

Figura 14: Filipeta utilizada na divulgação das reuniões - frente.
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Figura 15: Filipeta utilizada na divulgação das reuniões - verso.
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Os principais objetivos das reuniões foram:


Divulgar a realização do Plano Municipal de Saneamento - Água e Esgoto –
Rio Pardo-RS a população;



Apresentar a empresa Ecoeficiência Ltda e a forma como foi contratada pela
Prefeitura Municipal para a elaboração do PMSB;



Informar a população da necessidade de atendimento a um requisito legal, a
Lei Federal 11.445/2007;



Disponibilizar conceitos referentes à Saneamento Básico;



Informar a população as necessidades e objetivos da realização do Plano
Diretor Municipal de Água e Esgoto – PMSB Rio Pardo;



Buscar a conscientização da população no que diz respeito ao Saneamento
Básico;



Envolver e estimular a população como um todo na discussão e participação
no desenvolvimento e elaboração do Plano Municipal de Saneamento - Água
e Esgoto – Rio Pardo-RS; e,



Divulgar meios de comunicação entre a Empresa Consultora e a população.
Os assuntos abordados nas reuniões foram:



Razões, motivos e necessidades, detalhadamente, da elaboração e
realização do Plano Municipal de Saneamento - Água e Esgoto – Rio PardoRS, com justificativas técnicas e legais que permeiam o mesmo;



Conceitos e esclarecimentos referentes ao saneamento básico;



Esclarecimento detalhado dos serviços/sistemas de água e esgoto;



Destaque das características gerais no que tange o abastecimento de água e
esgotamento sanitário;



Explanação sobre as fases que constituem o projeto e as atividades inerentes
a cada fase;



Orientação quanto à importância da participação comunitária na elaboração
do PMSB.



Divulgação dos meios de comunicação entre a empresa consultora e a
sociedade; e,



Distribuição de cartilhas informativas sobre o PMSB.
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Quanto ao desenvolvimento dos trabalhos, nas reuniões a população foi
orientada quanto à importância da participação comunitária e do envolvimento de
todos.
Durante e após as explanações, a comunidade teve a oportunidade de expor
suas ideais, levantar questionamentos com relação ao desenvolvimento do projeto,
bem como fazer observações quanto às demandas existentes no município no que
se refere ao saneamento básico.
Durante as reuniões foi apresentado a Filipeta sobre o PMSB do município,
distribuído anteriormente a população dos 4 (quatro) setores, cujo objetivo foi o de
instigar os participantes a expor suas dúvidas, sugestões, questionamentos etc., já
na própria reunião comunitária, de modo que as informações prestadas
contribuíssem significativamente ao bom andamento do processo.
As Fotos que seguem ilustram as reuniões comunitárias realizadas em Rio
Pardo/RS.


Reunião 01 – Local: Centro Regional de Cultura Rio Pardo.

Foto: 78 – Reunião Comunitária 01
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Foto: 79 – Reunião Comunitária 01



Reunião 02 – Local: Salão Paroquial da Igreja Boa Vista.

Foto: 80 – Reunião Comunitária 02
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Foto: 81 – Reunião Comunitária 02



Reunião 03 – Local: Clube Taquari

Foto: 82 – Reunião Comunitária 03
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Foto: 83 – Reunião Comunitária 03

Foto: 84 – Reunião Comunitária 03
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Reunião 04 – Local: CTG Coxilha Verde

Foto: 85 – Reunião Comunitária 04

Foto: 86 – Reunião Comunitária 04

Foto: 87 – Reunião Comunitária 04
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14.2 Resultados Obtidos
A etapa que teve como objetivo a participação da comunidade na
elaboração do plano foi realizada de forma a atender os elementos estabelecidos no
planejamento definido inicialmente.
É importante destacar que as atividades realizadas compreenderam
ações fundamentais para o desenvolvimento dos trabalhos, especialmente no que
tange a contribuições da comunidade.
A participação da comunidade nas 4 (quatro) reuniões comunitárias
realizadas no município foi de grande relevância pois, através delas, a população
pôde contribuir com sugestões e/ou questionamentos sobre o serviço de
saneamento no município (água e esgoto).
As reuniões foram realizadas nos seguintes locais, conforme apresentado
na tabela 61.
Reunião

Local Realizado

Localidades Envolvidas

Centro Regional de

São João, Guerino Bewgnis,

Cultura Rio Pardo

Auxiliadora e Centro.

Salão Paroquial da Igreja

Boa Vista, Jardim Boa Vista e

Boa Vista

Ramiz Galvão

Data

Comunitária
01

02

03

Clube Taquari

04

CTG Coxilha Verde

Parque São Jorge, Fortaleza
e Vila Nova
Distrito Albardão e Zona Rural

26/10

27/10

28/10
29/10

Tabela 61: Locais de realização das reuniões comunitárias.

As contribuições e/ou reivindicações da comunidade referente ao sistema
de abastecimento de água serão elencadas no tabela 62.
Sistema de Abastecimento de Água
A pressão da água não é sempre que se encontra baixa, há oscilação da pressão
Raramente falta água
Períodos diurnos sem água
Água com gosto de cloro
Tabela 62: Contribuições e/ou reivindicações referentes ao sistema de abastecimento de água.
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Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, as contribuições e/ou
reivindicações da comunidade podem ser visualizadas na tabela 63:

Sistema de Esgotamento Sanitário
Casas sem tratamento de esgoto.
Necessidade de se identificar pontos de esgoto ligados na rede pluvial.
Implantação do sistema de esgotamento sanitário.
Despejo de esgoto nos rios.
Falta de rede coletora
Boca de lobo com mau cheiro
Tabela 63: Contribuições e/ou reivindicações referentes ao sistema de esgotamento sanitário.

Nos Anexos 7, 8, 9 e 10 encontram-se as listas de presença dos
participantes nas reuniões comunitárias e as respectivas fichas de participação, na
seguinte sequência:


Anexo 7: Centro Regional de Cultura Rio Pardo;



Anexo 8: Salão Paroquial da Igreja Boa Vista;



Anexo 9: Clube Taquari;



Anexo 10: CTG Coxilha Verde.
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15 APRESENTAÇÃO PÚBLICA DOS RESULTADOS
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No dia 19 de janeiro de 2011, no período da manhã foi realizado uma
reunião com o Prefeito Municipal, Joni Lisboa da Rocha, e seus secretários para
demonstrar o andamento do Plano e adequar algumas situações.
A 1º audiência pública foi respectivamente para apresentação da versão
Preliminar do Plano Municipal de Saneamento Básico - Capítulos de Água e Esgoto
do município de Rio Pardo. Foram realizadas no dia 19 de janeiro de 2011, às 14
horas no Centro Regional de Cultura Rio Pardo, localizado no centro do Município.
O convite para a audiência pública se deu por meio de distribuição de
Filipetas e cartazes pela prefeitura de Rio Pardo. Além disso, foram entregues
ofícios para as associações de moradores e autoridades municipais, conforme
descrito no item 8.1.
No evento estiveram presentes, além da comunidade, representantes da Corsan e
representantes da Prefeitura Municipal.
No Anexo 11 encontra-se a lista de presença dos participantes na audiência
pública preliminar e as respectivas fichas de participação.
As fotos que seguem ilustram este evento.
Audiência Pública Preliminar:

Foto: 88 – Audiência Pública Preliminar-
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Foto: 89 – Audiência Pública Preliminar

Foto: 90 – Audiência Pública Preliminar
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Foto: 91 – Audiência Pública Preliminar

Foto: 92 – Audiência Pública Preliminar

Foto: 93 – Audiência Pública Preliminar

A 2º audiência pública foi respectivamente para apresentação da versão final
do Plano Municipal de Saneamento Básico - Capítulos de Água e Esgoto do
município de Rio Pardo. A audiência foi realizada no dia 10 de fevereiro de 2011, às
14 horas no Centro Regional de Cultura Rio Pardo, localizado no centro do
Município.
O convite para está audiência pública se deu da mesma maneira que
audiência preliminar, por meio de distribuição de Filipetas e cartazes pela prefeitura
de Rio Pardo. Além disso, foram entregues ofícios para as associações de
moradores e autoridades municipais, conforme descrito no item 8.1.
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No evento estiveram presentes, além da comunidade, representantes da
Corsan e representantes da Prefeitura Municipal.
No Anexo 12 encontra-se a lista de presença dos participantes na audiência
pública preliminar e as respectivas fichas de participação.
As fotos que seguem ilustram este evento.
Audiência Pública Final:

Foto: 94 – Audiência Pública Final

Foto: 95 – Audiência Pública Final
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Foto: 96 – Audiência Pública Final

Foto: 97 – Audiência Pública Final

15.1 Contribuições da Comunidade
Ao término da apresentação da Versão Preliminar do PMSB – Rio Pardo foi
aberto a palavra aos presentes na audiência, os quais participaram com
questionamentos e sugestões.
As contribuições da comunidade, de forma geral, foram direcionadas para a
especificação dos investimentos contidos no PMSB para cada sistema.
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As contribuições e/ou reivindicações da comunidade referente ao sistema de
abastecimento de água serão elencadas na tabela 64.
Sistema de Abastecimento de Água
Existem problemas na distribuição de água, baixa pressão e falta de água em alguns
bairros
Aumentar índice de substituição de rede, pois em torno de 50% da tubulação
existente é de fibrocimento
Devem ser considerados investimentos imediatos em abastecimento de água da
área rural
Verificar se a população abastecida pela Corsan realmente é de 73,58%.
Tabela 64: Contribuições e/ou reivindicações referentes ao sistema de abastecimento de água.

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, as contribuições e/ou
reivindicações da comunidade podem ser visualizadas na tabela 65:

Sistema de Esgotamento Sanitário
Deve ser considerado que nem todos os habitantes do município optarão pela
ligação à rede coletora de esgotos.
Considerar a possibilidade de contratação de empresa de limpa fossa para realizar a
manutenção dos sistemas alternativos individuais de tratamento de esgoto.
Tabela 65: Contribuições e/ou reivindicações referentes ao sistema de esgotamento sanitário.
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Contribuições da comunidade repassadas na 2ª Audiência Pública.
Ao término da apresentação da Versão de Consolidação do PMSB – Rio
Pardo foi aberto a palavra aos presentes na audiência, os quais participaram com
questionamentos e sugestões.
As contribuições da comunidade, de forma geral, foram direcionadas para a
especificação dos investimentos contidos no PMSB para cada sistema.
As contribuições e/ou reivindicações da comunidade referente ao sistema de
abastecimento de água serão elencadas na tabela 65.
Contribuições Gerais
Comentou-s que muitos habitantes não possuem acesso a internet para a
visualização do Plano final, disponível no sítio da prefeitura;
Foi questionado a respeito da projeção populacional, e o mesmo adotou-se a taxa
de crescimento com base no IBGE;
Foi questionado sobre o prazo de atualização do Plano;
Foi questionado da obtenção de recursos para as ações de água e esgoto.
Tabela 66: Contribuições e/ou reivindicações referentes ao sistema de abastecimento de água.
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16 AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO
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16.1 AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PMSB

A informação representa importante instrumento de planejamento e
controle, servindo aos diversos propósitos de qualquer gestão e, em se tratando de
serviços públicos, também às exigências da sua transparência. No âmbito da
gestão,

quando

adequadamente

tratada,

a

informação

contribui

para

o

gerenciamento dos serviços, a formulação de programas, a fixação de metas e o seu
monitoramento. Na esfera do estado contribui para o estabelecimento de políticas
públicas, a regulação da prestação dos serviços e o seu controle social.
A correta obtenção, o tratamento, a organização, o armazenamento e a
recuperação da informação exigem um trabalho minucioso e atenção constante.
Para essas funções, os sistemas de informações firmam-se, a cada dia, como
principal ferramenta das corporações privadas e das instituições públicas
preocupadas com a eficiência e a eficácia, com a qualidade de produtos e serviços e
com a satisfação dos clientes e usuários.
A criação e operação de um sistema de informações sobre os sistemas
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e a disseminação de seu
conteúdo constituem-se em atividades essenciais à consecução dos objetivos do
Estudo Técnico e Conceptivo para os Sistemas de Água e Esgoto.

16.2

PLANO DE AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA

A avaliação sistemática dos resultados da prestação dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário destina-se ao planejamento e à
execução de políticas públicas, visando a orientar a aplicação de investimentos, a
construção de estratégias de ação e o acompanhamento de programas, bem como a
avaliação de desempenho dos serviços. Estas informações contribuem para a
regulação e a fiscalização da prestação dos serviços e para a elevação dos níveis
de eficiência e eficácia na gestão das entidades prestadoras dos serviços, por meio
do conhecimento de sua realidade, orientando investimentos, custos e tarifas, bem
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como incentivando a participação da sociedade no controle social, monitorando e
avaliando os efeitos das políticas públicas. Em síntese a avaliação sistemática tem
como objetivos:
-

Planejamento e execução de políticas públicas;

-

Orientação da aplicação de recursos;

-

Avaliação de desempenho dos serviços;

-

Aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e
eficácia;

-

Orientação de atividades regulatórias;

-

Benchmarking e guia de referência para medição de desempenho.

A avaliação sistemática apóia-se em um banco de dados administrado
pela operadora dos serviços, que contém informações de caráter operacional,
gerencial, financeiro e de qualidade, sobre a prestação de serviços de água e de
esgotos.
Dependendo da natureza da utilização da informação, os dados são
atualizados em períodos de acordo com a sua necessidade:
-

Diária: dados de operação dos sistemas;

-

Mensal: dados comerciais e de gerenciamento dos sistemas;

-

Anual: dados consolidados para avaliação desempenho.

-

16.2.1

Banco de Dados

As informações primárias constituem a base de avaliação, sendo
compostas por dados das seguintes naturezas:
-

Informações

operacionais

–

água:

correspondem

aos

dados

operacionais dos sistemas de abastecimento de água, tais como
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quantidade de ligações, economias, volumes, extensão de rede e
outros similares;
-

Informações econômico-financeiras extraídas dos balanços contábeis:
correspondem a dados extraídos do balanço patrimonial das empresas
regidas pela Lei das S/A (Lei no. 6.404/76). Diferem dos dados
financeiros,

descritos

contabilizados,

muitas

abaixo,
vezes

por

se

diferentes

tratarem

dos

valores

daqueles

efetivamente

realizados no ano-base;
-

Informações operacionais – esgoto: correspondem aos dados
operacionais dos sistemas de esgotamento sanitário, tais como
quantidade de ligações, economias, volumes, extensão de rede e
outros similares;

-

Informações financeiras: correspondem a dados de receita, despesas
e investimentos efetivamente realizados no ano-base. As informações
são apuradas de forma compatível com a legislação contábil que rege
cada tipo de prestador de serviços (Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64);

-

Informações gerais: correspondem aos dados de caráter geral sobre a
prestação dos serviços, tais como a situação dos contratos de
concessão, o número de municípios e localidades atendidas, a
população total e urbana, e a quantidade de empregados do prestador
de serviços;

-

Informações sobre a qualidade dos serviços: correspondem a dados
sobre a qualidade dos serviços, tais como quantidade de paralisações
dos sistemas de água, de extravasamentos de esgotos, de qualidade
da água distribuída e de intermitências prolongadas nos sistemas de
água.

A coleta, tratamento estatístico e manutenção das informações para
composição do banco de dados são fundamentais para a avaliação da prestação
dos serviços, pois estas são o referencial das atividades executadas em relação as
metas desejadas.
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16.2.2

Indicadores

A adequada definição de indicadores tem importância estratégica para a
análise de desempenho, devendo ser suficientes para destacar aspectos relevantes
da oferta, da demanda, das receitas e dos custos dos serviços prestados. Dessa
forma os indicadores são permanentemente reavaliados, visando a sua adequação
progressiva às necessidades de avaliação de desempenho. Ao longo das
discussões para reavaliação, alguns novos indicadores poderão ser acrescentados,
com conceitos diferentes dos tradicionalmente adotados no setor e outros
eliminados.
Os indicadores calculados a partir das informações primárias medem o
desempenho da prestação dos serviços tem do em vista o caráter de cada um
desses. No Estudo Técnico e Conceptivo para os Sistemas de Água e Esgoto foram
propostos os seguintes indicadores (já apresentados no item 12):

Sistema de Abastecimento de Água
Indicador

Descrição

IQA

Índice de Qualidade da Água

ICSA

Índice de Cobertura dos Serviços de Água

IM

Índice de Micromedição

IPT

Índice de Perdas Totais

CMP

Consumo Média Per Capita

IR

Índice de Reservação
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Sistema de Esgotamento Sanitário
Indicador

Descrição

IQA

Índice de Qualidade da Água

ICSE

Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto

ICE

Índice de Contribuição Média Per Capita

Estes indicadores serão aplicados ao sistema operacional e comercial de
abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Canoas, utilizando
variáveis relevantes à análise da eficiência dos serviços prestados pela CORSAN ao
município.
A comparação dos resultados obtidos em relação às metas propostas
auxilia na medição do desempenho dos serviços prestados e apontam necessidades
de correções e redirecionamento das ações planejadas.

16.2.3

Avaliação dos Sistemas

A periodicidade estipulada para avaliação do desempenho dos serviços
prestados será anual. A prestadora dos serviços deverá anualmente elaborar
relatório conclusivo com a explicitação dos valores obtidos para os indicadores e o
atendimento ou não das metas estipuladas.
Neste relatório deverão estar claramente especificados os seguintes
aspectos:
-

Planejamento, quando são discutidos os rumos do sistema para o ano
que inicia: estabelecimento de metas e adequação aos recursos,
evolução da amostra, do conjunto de dados, do programa de coleta,
das análises a produzir para o diagnóstico, das características da
publicação e divulgação do mesmo;
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-

Preparação da coleta, quando são realizadas atualizações cadastrais,
cadastramento de novos participantes da amostra, correções e
evoluções no programa de coleta de dados, manutenções no banco de
dados e expedição do material;

-

Coleta de dados, estando incluídos aqui os trabalhos de confirmação
do recebimento do material, recepção dos dados, controle do
andamento do cronograma, prestação de esclarecimentos e retirada
de dúvidas, controle e busca da qualidade das informações. É nesta
fase, em que se procura obter dados da amostra e, em paralelo, todos
os dados de cada um deles e com consistência, que o trabalho é mais
intenso. A análise de cada arquivo recebido, a busca da completeza e
da consistência dos dados, os contatos com os encarregados de
fornecer as informações para completá-las, esclarecer particularidades
ou corrigir erros exige esforço muito grande, desproporcional à
dimensão da equipe permanente, exigindo acréscimo momentâneo de
reforço;

-

Produção do diagnóstico, envolvendo o cálculo dos indicadores, a
extração de material (tabelas e gráficos) para a elaboração das
análises, a produção dos textos e das peças gráficas (tabelas e
gráficos). Uma versão preliminar das tabelas de dados é remetida aos
agentes participantes, que enviam críticas e sugestões. Processadas
todas as alterações, segue-se para a versão definitiva com a
publicação das mesmas;

-

Divulgação, compreendendo a distribuição da informação para a
sociedade.

As metas não alcançadas deverão ser objeto de plano de ações
corretivas, justificando-se os aspectos não obtidos em relação ao proposto no
Estudo Técnico e Conceptivo para os Sistemas de Água e Esgoto.
Mesmo sendo alcançados os objetivos propostos (metas), a operadora
dos serviços deverá encaminhar plano de ações corretivas e de redirecionamento,
visando melhorar a qualidade dos serviços prestados.
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As ações propostas – corretivas ou não, deverão ser embasadas por:

-

Objetivo: definição da ação, motivos e resultados esperados;

-

Tipo: corretiva ou de redirecionamento;

-

Prazo: período necessário para a sua execução;

-

Agente: entidade ou órgão executor da ação;

-

Custos: estimativa de custos para execução da ação.

16.3 PLANO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DO PMSB
A divulgação dos resultados da prestação dos serviços será anual.
Atualmente os resultados obtidos com a operação dos sistemas de abastecimento
de água e de esgotos sanitários já são divulgados, estando disponibilizados no SNIS
– Sistema Nacional de Informações de Saneamento, podendo ser acessado pelo
site do Ministério das Cidades.
A publicação dos indicadores levantados pelo SNIS é anual e esta
relacionada a índices de operação e prestação dos serviços definidos pelo PMSS Programa de Modernização do Setor de Saneamento.
O pouco conhecimento destes indicadores deve-se a pequena divulgação
dada à disponibilidade destas informações. Outro aspecto dos indicadores do SNIS
é que os mesmos, não estão relacionados a metas e necessidades das
comunidades. Mesmo assim as informações do SNIS deverão ser objeto de maior
divulgação por parte do agente operador do sistema.
Além do SNIS o operador do sistema deverá anualmente elaborar
relatório dando a este divulgação pública de seus resultados.
O relatório deverá conter obrigatoriamente:
-

Objeto da prestação do serviço;

-

Período de avaliação;

-

Banco de dados utilizado;

-

Cálculo e evolução de indicadores;

-

Avaliação dos indicadores em relação às metas propostas;
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-

Ações corretivas;

-

Informações dos Serviços Prestados



Dados gerais de abastecimento de água: volumes produzidos,

capacidade de produção e reservação, extensão de rede, número de
economias e de ligações;


Dados

gerais

de

esgotamento

sanitário:

volumes

tratados,

capacidade de tratamento, extensão de rede, número de economias e
de ligações;


Dados relativos a despesas e receitas da prestação dos serviços;



Investimentos realizados nos sistemas.



Comparativo dos objetivos e metas propostos no PMSB com o que
efetivamente foi realizado no período.

O relatório deverá ser composto por mapas, gráficos, tabelas e ilustrações
que facilitem o seu entendimento pela população.
O relatório e suas conclusões deveram ser disponibilizados ao público
através de publicação disponibilizada na Prestadora de serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário e na Prefeitura Municipal. Sugere-se que a
Prefeitura disponibilize espaço em seu site para divulgação do relatório.
Outros mecanismos de divulgação também deverão ser criados para
facilitar o acesso à informação a toda população do município, como por exemplo:


Divulgação dos resultados através de jornal local;



Distribuição de cópias dos relatórios dos resultados em murais de
estabelecimentos públicos, como por exemplo postos de saúde;



Reuniões públicas.

Na ocasião da Audiência Pública de consolidação do PMSB Rio Pardo,
alguns munícipes estavam se mobilizando para a criação de um conselho municipal,
com o objetivo de avaliar o andamento do plano. Sugere-se que este conselho
possa estar atuando junto à população do município realizando ou coordenando as
reuniões públicas a fim de passar informações referentes ao plano.
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17 MINUTAS DE PROJETOS DE LEIS
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Com o objetivo de fornecer subsídios à Prefeitura Municipal de Rio Pardo
e em atendimento a Lei Federal N. 11.445/2007, a ECOEFICIÊNCIA apresenta
minutas de projetos de leis para a instituição da Política Municipal de Saneamento e
do Plano Municipal de Saneamento Básico.
A Política Municipal de Saneamento Básico tem como objetivos,
respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da
sanidade pública, manter o Meio Ambiente equilibrado buscando o desenvolvimento
sustentável, e fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa,
conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos
o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido.
O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política
Municipal de Saneamento Básico, tem como diretrizes respeitadas as competências
da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio
ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer
diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e
recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de
exigir a adoção de medidas neste sentido.
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17.1 Minuta de Projeto de Lei – Política Municipal de Saneamento

MUNUTA DE PROJETO LEI Nº XXXX, DE___ DE___DE ___.

Dispõe sobre a política municipal de saneamento
básico, cria o conselho municipal de saneamento e
o fundo municipal de saneamento

O Prefeito Municipal de Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica
sancionada a seguinte Lei:

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1. A Política Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio Pardo tem
como objetivos, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a
qualidade da sanidade pública, manter o Meio Ambiente equilibrado buscando o
desenvolvimento sustentável, e fornecer diretrizes ao poder público e à coletividade
para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental,
cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido.

Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei considera-se saneamento básico o
conjunto de serviços, infra-estrutura e instalações operacionais de:
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I - abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-estruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumento de medição;

II - esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;

III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de
logradouros e vias públicas;

IV - drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Art. 2. Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico do
Município de Rio Pardo serão observados os seguintes princípios fundamentais:

I - universalização do acesso;

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando
à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a
eficácia das ações e resultados;
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III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do
meio ambiente;

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do
patrimônio público e privado;

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais;

VI - articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação,
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção
da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da
qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos
decisórios institucionalizados;

X - controle social;
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XI - segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infra-estruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos
hídricos.

CAPÍTULO II - DO INTERESSE LOCAL

Art. 3. Para o cumprimento do disposto no artigo 30 da Constituição Federal, no que
concerne ao Saneamento Básico, considera-se como de interesso local:

I - o incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas ambientalmente
sustentáveis;

II - a adequação das atividades e ações econômicas, sociais, urbanas e do Poder
Público, às imposições do equilíbrio ambiental;

III - a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público, a iniciativa
privada e sociedade civil para a redução dos impactos ambientais;

IV - a adoção, no processo de planejamento, de normas relativas ao
desenvolvimento urbano e econômico que priorizem a proteção ambiental, a
utilização adequada do espaço territorial e dos recursos naturais e que possibilitem
novas oportunidades de geração de emprego e renda;
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V - a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e dos demais
municípios vizinhos, mediante convênios e consórcios;

VI - a defesa e conservação das áreas de mananciais, das reservas florestais e
demais áreas de interesse ambiental.

VII - o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das atividades potencial
ou efetivamente degradadoras e poluidoras;

VIII - a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos
níveis de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos
pelas legislações de controle de poluição ambiental federal, estadual e municipal no
que couber;

IX - o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos
resíduos sólidos;

X - a captação, o tratamento e a distribuição de água, assim como o monitoramento
de sua qualidade;

XI - a coleta, a disposição e o tratamento de esgotos;

XII - o reaproveitamento de efluentes destinados a quaisquer atividades;
XIII - a drenagem e a destinação final das águas pluviais;
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XIV - o cumprimento de normas de segurança no tocante à manipulação,
armazenagem e transporte de produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos
ou tóxicos;

XV - a conservação e recuperação dos rios, córregos e matas ciliares e áreas
florestadas;

XVI - a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do
provimento de infra-estrutura sanitário e de condições de salubridade das
edificações, ruas e logradouros públicos;

XVII - Monitoramento de águas subterrâneas visando à manutenção dos recursos
hídricos para as atuais e futuras gerações, exigindo o cumprimento da legislação.

CAPÍTULO III - DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Art. 4. A execução da Política Municipal de Saneamento Ambiental do
Município de Rio Pardo, será executada pela Secretaria de xxxxxxxx.

CAPÍTULO IV - DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB

Art. 5. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento - FMS, como órgão da
Administração Municipal, vinculado à Secretaria de xxxxxxxx.
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§ 1º Os recursos do FMS serão aplicados exclusivamente em saneamento básico no
espaço geo-político do município, após ouvido o Conselho Municipal de
Saneamento.
§ 2º A supervisão do FMSB será exercida na forma da legislação própria e, em
especial, pelo recebimento sistemático de relatórios, balanços e informações que
permitam o acompanhamento das atividades do FMSB e da execução do orçamento
anual e da programação financeira aprovados pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 6. Os recursos do FMSB serão provenientes de:
I - repasses de valores do Orçamento Geral do Município;
II - percentuais da arrecadação relativa a tarifas e taxas decorrentes da prestação
dor serviços de captação, tratamento e distribuição de água, de coleta e tratamento
de esgotos, e serviços de drenagem urbana na forma disposta em lei específica.
III - valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos multilaterais
públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros.
IV - valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito privado ou
público, nacionais ou estrangeiras.
V - doações e legados de qualquer ordem.

Art. 7. O resultado dos recolhimentos financeiros será depositado em conta bancária
exclusiva e poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de maior
rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos somente poderão ser
usados para as finalidades específicas descritas nesta Lei.
Art. 8. O Orçamento e a Contabilidade do FMSB obedecerão às normas
estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, bem como as
instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e as
estabelecidas no Orçamento Geral do Município e de acordo com o princípio da
unidade e universalidade.
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Parágrafo Único - Os procedimentos contábeis relativos ao FMSB serão executados
pela Contabilidade Geral do Município.
Art. 9. A administração executiva do FMSB será de exclusiva responsabilidade do
Município.
Art. 10. O Prefeito Municipal, por meio da Contadoria Geral do Município, enviará,
mensalmente, o Balancete ao Tribunal de Contas do Estado, para fins legais.

CAPÍTULO V - DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Art. 11. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento, cuja composição, será
formada paritariamente por representantes titulares e suplentes da Sociedade Civil
de Rio Pardo, de Secretarias Municipais e outros órgãos públicos, todos nomeados
pelo Prefeito Municipal para um mandato de 02 (dois) anos.

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Saneamento, de caráter
deliberativo, compõe-se de 07 (sete) membros, conforme segue:

I - Secretaria Municipal de Saneamento;

II - Fundação Municipal do Meio Ambiente;

III - Vigilância Sanitária Municipal;

IV - Procuradoria Geral do Município;
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V - Centro Empresarial de Rio Pardo- ;

VI – CREA – RS

VII – Associação xxxxxxxx

Art. 12. O Presidente do Conselho Municipal de Saneamento será eleito entre os
membros efetivos deste Conselho.

Art. 13. O Conselho deliberará em reunião própria, suas regras de funcionamento
que comporão seu regimento interno, a ser homologado pelo Chefe do Poder
Executivo, onde constará entre outras, a periodicidade de suas reuniões.

Art. 14. Os membros do Conselho Municipal de Saneamento prestarão serviços de
caráter relevante, não se lhe atribuindo qualquer remuneração e nem se
caracterizando vínculo empregatício.

CAPÍTULO VI - DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Art. 15. O Município elaborará conforme o disposto na Lei Federal 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, o Plano Municipal de Saneamento Básico.

Art. 16. O Plano Municipal de Saneamento Básico terá por escopo:

I - Diagnóstico, com indicadores, apontando as causas das deficiências detectadas;
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II – Concepção Técnica com alternativas para universalização dos serviços;

III – Plano de Ação com programas projetos e ações necessárias para atingir os
objetivos e as metas, compatível com planos plurianuais e outros correlatos,
identificando possíveis fontes de financiamento;

IV - ações para emergências e contingências;

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e
eficácia dos sistemas de operação de saneamento.

Parágrafo Único - O plano de saneamento básico será revisto periodicamente, em
prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano
Plurianual.

CAPÍTULO VII - DA PRESTAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO

Art. 17. Compete ao Município organizar e prestar direta ou indiretamente os
serviços de saneamento básico de interesse local.
Parágrafo único. Os serviços de saneamento básico deverão integrar-se com as
demais funções essenciais de competência municipal, de modo a assegurar
prioridade para a segurança sanitária e o bem-estar de seus habitantes.
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Art. 18. O município poderá delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a
prestação dos serviços de saneamento básico, nos termos do art. 241 da
Constituição Federal, da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 e da Lei nº 11.445, de
5 de janeiro de 2007, depois de ouvido o Conselho Municipal de Saneamento
Básico.
§ 1º As atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico
poderão ser exercidas:
I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o município tenha delegado o
exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes da
Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal;
II - por consórcio público integrado pelos titulares dos serviços.
§ 2º No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o § 1º
deste artigo, o município poderá receber cooperação técnica do Estado ou outras
entidades para o fim específico.
§ 3º A prestação de serviços públicos de saneamento básico no município poderá
ser realizada por:
I – secretaria, órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público,
empresa pública ou sociedade de economia mista municipal ou estadual, na forma
da legislação;
II - empresa a que se tenha concedido os serviços.
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CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 19. O Poder Executivo Municipal enviará à Câmara de Vereadores, Projeto de
Lei Específico abrindo crédito especial no orçamento da Secretaria de xxxxxxx e do
Fundo Municipal de Saneamento.
Art. 20. Fica o Poder executivo Municipal autorizado a firmar Convênio de
Cooperação com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, bem como promover
a concessão privada com o direito de exploração dos serviços públicos municipais
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no Município de Rio Pardo, pelo
prazo de até 30 (trinta) anos.
Art. 21. Enquanto não houver os regulamentos específicos, as tarifas relativas aos
serviços de abastecimento de água e esgotos sanitários poderão ser reajustadas
anualmente, pelos índices de correção setoriais com base na legislação vigente.
Art. 22. O Plano Municipal de Saneamento Básico será elaborado pelo executivo,
em conformidade com a Lei Federal nº 11.445/07 e remetido à Câmara Municipal, no
prazo máximo de 12 (doze) meses.
Art. 23. O Poder Executivo Municipal, através de Lei Complementar, criará
os cargos de provimento em comissão, necessários para a gestão da presente Lei.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, em xx
de xxxxxx de 2011.
Joni Lisboa da Rocha
Prefeito Municipal de Rio Pardo
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17.2 Minuta de Projeto de Lei – Plano Municipal de Saneamento Básico

MINUTA DE PROJETO DE LEI Nº XXXX, DE _____DE______DE ____.

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico,
instrumento da Política Municipal de Saneamento
Básico e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica
sancionada a seguinte Lei:

Lei Municipal No. xxxxx.

Art. 1º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política
Municipal de Saneamento Básico, tem como diretrizes respeitadas as competências
da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio
ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer
diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e
recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de
exigir a adoção de medidas neste sentido.

Art. 2º. Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Rio Pardo serão observados os seguintes princípios fundamentais:
I - a universalização, a integralidade e a disponibilidade;
II - preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
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III - a adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais;
IV - a articulação com outras políticas públicas;
V - a eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;
VI - a utilização de tecnologias apropriadas;
VII - a transparência das ações;
VIII - controle social;
IX - a segurança, qualidade e regularidade;
X - a integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

Art. 3º. Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio Pardo tem por
objetivo geral o estabelecimento de ações para a Universalização do Saneamento
Básico, através da ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados no município de Rio Pardo.

Parágrafo Único. Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do
presente Plano:
I - Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua
melhoria e ampliação às localidades não atendidas;

II - Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;

III - Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos
serviços;

IV - Estimular a conscientização ambiental da população e
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V - Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos
serviços de saneamento básico.

Art. 4º. Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e
serviços dos seguintes sistemas:

I – Abastecimento de Água;
II – Esgotamento Sanitário;
III – Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais e
IV – Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.

Art. 5º. Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de Rio Pardo deverá respeitar o que determina a Lei Municipal
nº XXXX que estabelece a Política Municipal de Saneamento, devendo ser alvo de
contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento, tendo como marco
inicial o estudo que integra o Anexo I desta lei.
§ 1º. A revisão de que trata o caput, deverá preceder à elaboração do Plano
Plurianual do Município de Rio Pardo.
§ 2º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do
Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio Pardo à Câmara dos
Vereadores, devendo constar as alterações, caso necessárias, a atualização e a
consolidação do plano anteriormente vigente.
§ 3º. A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município
de Rio Pardo deverá ser elaborada em articulação com os prestadores dos serviços
correlatos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos:
I - das Políticas Municipais e Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e
de Meio Ambiente;
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II - dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos
Hídricos.

§ 4º. A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio
Pardo deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o
Município de Rio Pardo estiver inserido, se houver.

Art. 6º. A gestão dos serviços de saneamento básico terão como instrumentos
básicos os programas e projetos específicos nas áreas de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos tendo como meta a universalização dos
serviços de saneamento e o perfeito controle dos efeitos ambientais.

Art. 7º. A prestação dos serviços públicos de saneamento é de responsabilidade do
Executivo Municipal, independente da contratação de terceiros, de direito público ou
privado, para execução de uma ou mais dessas atividades.
§ 1º. Os executores das atividades mencionadas no caput deverão contar com os
respectivos licenciamentos ambientais cabíveis.
§ 2º. A administração municipal, quando contratada nos termos desse artigo,
submeter-se-á às mesmas regras aplicáveis nos demais casos.

Art. 8º. Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, às infrações ao disposto
nessa Lei e seus instrumentos acarretarão a aplicação das seguintes penalidades,
garantida a ampla defesa e o contraditório:
I - advertência, com prazo para a regularização da situação;
II – multa simples ou diária;
III - interdição.
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Parágrafo único. Em caso de infração continuada, poderá ser aplicada multa diária.

Art. 9º. Na aplicação da penalidade da multa, a autoridade levará em conta sua
intensidade e extensão.
§ 1º. No caso de dano ambiental, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a
autoridade levará em consideração a degradação ambiental, efetiva ou potencial,
assim como a existência comprovada de dolo.
§ 2º. A multa pecuniária será graduada entre R$ 150,00 e R$ 150.000,00.
§ 3º. O valor da multa será recolhido em nome e benefício do Fundo Municipal de
Saneamento Básico, instituído pela Lei nº XXXXX e suas alterações.

Art. 10. A penalidade de interdição será aplicada:
I – Em caso de reincidência;
II - quando da infração resultar:
a) contaminação significativa de águas superficiais e/ou subterrâneas;
b) degradação ambiental que não comporte medidas de regularização, reparação,
recuperação pelo infrator ou às suas custas;
c) risco iminente à saúde pública.

Art. 11. Os Programas, Projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de Rio Pardo deverão ser regulamentados por Decretos do
Poder Executivo, na medida em que forem criados, inclusive especificando as
dotações orçamentárias a serem aplicadas.
Parágrafo Único. Os Regulamentos comporão anexos do Plano Municipal de
Saneamento Básico do Município de Rio Pardo e deverão ser identificados por
número romano, na ordem de sua disposição.
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Art. 12. Constitui órgão executivo do Presente Plano a Secretaria Municipal de
XXXXXXXXXXXXXX, na forma da Lei Municipal nº XXXXXXX.

Art. 13. Constitui órgão superior do presente Plano, de caráter consultivo e
deliberativo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, constituído com base no
artigo XX da Lei Municipal nº XXXXXX.

Art. 14. Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rio
Pardo o documento anexo a esta Lei.

Art. 15. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, em __
de ___________ de 2011.

Joni Lisboa da Rocha
Prefeito Municipal de Rio Pardo
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18 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, foi
elaborado conforme requisitos da Lei 11.445/2007 e Edital de Licitação específico.
Os resultados obtidos traduzem, da melhor forma possível, o estado atual dos
setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Rio
Pardo.
Os diagnósticos elaborados retratam as condições atuais gerais do município,
da infraestrutra de saneamento e serviços realizados pela Autarquia Águas de Rio
Pardo e demais gestoras de outros sistemas.
A de algumas informações técnico-operacionais e financeiras na sua
plenitude fizer com que critérios técnicos fossem adotados, a partir da experiência
da empresa consultora, de forma a proporcionar as condições para consolidação
dos trabalhos.
A participação social foi estimulada e propiciada em diferentes fases do
trabalho, cujas evidências são caracterizadas por ações específicas de estímulo a
estas contribuições.
As proposições elencadas para os sistemas de água e esgoto de Rio Pardo
visam proporcionar adequações e modernização, além de suprir carências dos
serviços em áreas hoje não atendidas. Conforme as projeções realizadas o prazo
para universalização dos serviços compreende:

- Sistema de Abastecimento de Água: Ano 2029;
- Sistema de Esgotamento Sanitário: Ano 2030.

Planos de ação específicos foram definidos e discutidos em audiência pública,
para as fases imediatas, curto, médio e longo prazo, inclusive quantificadas com o
propósito de estabelecer o montante de investimentos requeridos.
Os

desafios são

grandes,

porém

passíveis de

alcance dadas as

características e potencialidades auferidas aos serviços.
Além disto, ações de natureza técnica e operacional deverão garantir eficiência aos
sistemas de água e esgoto, especialmente quanto a redução das perdas reais e
aparentes que atualmente configuram uma das maiores carências do sistema em
Rio Pardo.

