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7.2.1.3. Programa 3 - Educação sanitária e ambiental 

Para implantar os programas, serão necessários investimentos com impressão de cartilhas, 
fóruns, palestrante, etc. Vários programas já existem como as visitas técnicas nas unidades 
de tratamento, cartilhas técnicas e educacionais. O intuito das fichas é a melhoria na 
unificação (integração) desses programas, assim como suprir as dúvidas na comunicação com 
a população quando a mesma não sabe a qual prestadora de serviço recorrer no surgimento 
de problemas. 
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Tabela 253 - Ficha 3.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 - - -

3.1.2 - - -

3.1.3 - - -

3.1.4 - - -

Realizar campanhas educativas para a minimização do 

risco de contaminação ambiental, principalmente dos 

mananciais de abastecimento de Blumenau, 

salientando a importância da recuperação e 

conservação das APP, corpos d' água e nascentes e 

de construir adequadamente fossas sépticas, através 

das normas NBR 7229 e 13969.

Fundo Municipal do Meio Ambiente

FU
ND

AM
EN

TA
ÇÃ

O Conforme a Lei Federal n°. 9.795, entendem-se, por educação ambiental, "os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do ambiente, bem de uso comum, essencial à saudável qualidade de vida e sua 

sustentabilidade". A educação ambiental e sanitária deverão ser encaradas como componentes essenciais e permanentes da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Contudo, há a necessidade de ampliar o acesso da população aos princípios básicos da 

preservação do ambiente e manutenção da saúde pública, através do saneamento básico,  tarefa permanente da municipalidade. Desenvolver o debate comunitário sobre os 

quatro setores do saneamento, promover o esclarecimento da população sobre seus direitos e obrigações em relação à utilização sustentável dos recursos naturais. 

A Lei Complementar nº 747, de 23 março de 2010, que instituiu o código do Meio Ambiente do município de Blumenau, estabeleceu que um dos objetivos da Política 

Municipal do Meio Ambiente é implementar e fomentar a educação ambiental no âmbito municipal.

MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SC) - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Educação Ambiental e Sanitária

OBJETIVO Adequação/Melhorias no Programa de Educação Ambiental 

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análise dos resultados obtidos pela redução de doenças causadas pela água contaminada. 

Monitoramento da qualidade dos corpos d' água.

Indicador: Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip).

Indicador: Qualidade das águas dos rios – Índice IQA (Iri).

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Criar e implantar sistemas municipais para 

Educação Ambiental e Sanitária 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

Suprir as dúvidas da população quando a mesma não 

sabe a qual prestadora de serviço ou órgão ambiental 

recorrer no surgimento de problemas. Avaliar o principal 

meio de comunicação entre população e prefeitura, 

havendo a necessidade de treinar a pessoa atendente 

para qual prestadora de serviço de saneamento deve 

ser buscado para determinado tipo de problema.

SAMAE e demais prestadores de serviço

Maior unificação (integração) nos programas de 

educação  ambiental e sanitária existentes, com ações 

específicas voltadas para o saneamento. 

Integrando esse programa com as ações municipais de 

saúde, torna-se o principal aliado para a redução do 

número de casos de doenças relacionadas à falta de 

saneamento.

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Deve ser feito investimento para a manutenção e 

melhoria dos programas de educação ambiental e  

sanitária, sejam nas escolas, em estabelecimentos 

públicos ou em eventos específicos sobre o tema, 

incentivando a adoção de posturas adequadas com 

vista a correta utilização dos serviços disponíveis de 

saneamento.

Fundo Municipal do Meio Ambiente
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7.2.1.4. Programa 4 - Gestão 

As fichas desse programa referem-se à serviços de gestão do sistema de esgotamento 
sanitário, geralmente sem custos, mas importantes para efetividade das metas propostas, 
como ações de regulação das fossas sépticas, sustentabilidade econômico-financeira e a 
viabilidade técnica para as novas construções verticais e loteamentos. 
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Tabela 254 - Ficha 4.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016.  

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 - - -

4.1.2 - - -

4.1.3 - - -

4.1.4 - - -

4.1.5 - - -

4.1.6 - - -

Monitoramento Monitoramento Monitoramento

Regulação da execução do serviço de limpeza das 

fossas sépticas em todo o seu processo, desde a 

limpeza até a destinação final de tratamento

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análise dos resultados obtidos pela redução de doenças causadas pela água contaminada;                                                                                                                                                                     

Monitoramento das fossas e lançamentos irregulares.      

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Ações de esgotamento sanitário executadas por meio de soluções individuais não constituem serviço público de saneamento, no entanto uma das diretrizes da política de 

saneamento básico é garantir meios adequados para atendimento da população. 

De acordo com o último Censo do IBGE realizado, em 2010 havia em Blumenau 14.238 habitantes na área rural, ou seja, cerca de 4,6% da população total. Este número mostra 

tendência de redução em números absolutos ao longo do tempo e, de acordo com a previsão populacional elaborada, o número estimado de habitantes na área rural em 2.037 será 

de 5.642 habitantes. A população urbana (67%) também precisam adotar essas soluções individuais até a execução da rede coletora pública.

Atualmente, não existe estimativa da quantidade de fossas sépticas existentes, suas manutenções ou se o esgoto é lançado diretamente nos córregos. Outro agravante é que boa 

parte das fossas existentes são as denominadas fossas negras, com infiltração direta no solo.  Dessa forma, tendo em vista a manutenção da qualidade de vida das presentes e 

futuras gerações e o risco de contaminação do meio ambiente, devido às práticas inadequadas de destino de esgoto doméstico, o município deve criar mecanismos de assistência 

técnica, para maior controle dos sistemas individuais de esgotamento sanitário. Além disso, devem ser fiscalizados os estabelecimentos que geram efluentes não domésticos.

MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SC) - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Controle de sistemas individuais para esgotamento sanitário - Monitoramento das fossas sépticas

Implantar programa de fiscalização para 

estabelecimentos que produzem efluentes não 

domésticos

FATMA e FAEMA

Criar e implantar programa de assistência técnica para 

os sistemas individuais de esgotamento sanitário 

adotados como solução na zona rural, e solução 

temporária na área urbana, a fim de orientar quanto à 

construção e manutenção adequada dos mesmos 

minimizando o risco de contaminação ambiental.

Poder Concedente

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

Elaboração de um programa de monitoramento e 

fiscalização das fossas sépticas 
Poder Concedente

Readequações das fossas negras existentes por 

fossas sépticas, quando viáveis
-

Fiscalização das fossas/ acompanhamento do 

tratamento destinado aos resíduos coletados pelos 

caminhão-fossa

FAEMA

FATMA e FAEMA
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Tabela 255 - Ficha 4.2. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

4

4.2

CURTO MÉDIO LONGO

4.2.1 - - -

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A
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Ã

O
MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SC) - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO
Adequação das taxas, tarifas e investimentos matendo o equilíbrio econômico-financeiro, a qualidade dos serviços para universalização do atendimento a todas as classes 

sociais

Em atendimento às diretrizes nacionais para saneamento básico, Lei Federal n.º 11.445/2007, os serviços de saneamento básico de Blumenau devem ser prestados em condições de 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro. Assim, as tarifas e taxas devem ser adequadas de forma justa, considerando, por exemplo, o volume de água consumido 

(hidrometração) e o volume de esgoto gerado, a fim de atingir o balanço entre receitas, despesas e investimentos indispensáveis à manutenção da qualidade e da universalização dos 

serviços. Há necessidade de criar subsídios tarifários à população de baixa renda, tento em vista a equidade social.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Monitoramento da Arrecadação, inadimplência, despesas, investimentos e índice de perdas 

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com Abastecimento de Água (IN024)

Indicador: Tarifa Média Praticada (IN004).

Indicador: Margem de Despesa de Exploração (IN030).

Indicador: Índice de Evasão de Receitas (IN029).

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Atingir equilíbrio econômico-financeiro adequando as 

tarifas, taxas e custos dos serviços, considerando as 

necessidades de investimentos para melhoria da 

qualidade, universalização dos serviços.

Concessionária, SAMAE e AGIR

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 256 - Ficha 4.3. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

4

4.3

CURTO MÉDIO LONGO

4.3.1 - - -

F
U

N
D

A
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E
N
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A
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Ã

O

Os novos empreendimentos somente deverão ser liberados para a construção caso tenham sido previamente aprovados pelo responsável dos sistemas de água e esgoto, através de um 

estudo de viabilidade técnica. Essa ação, por exemplo, faz com que grandes construções não sejam instaladas onde não exista rede coletora ou esteja previsto uma solução individual. No 

caso de Blumenau, o Decreto nº 10.809/2015, determina a prévia aprovação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos. A a seção IV do decreto determina as condicionantes para a 

implantação do sistema de esgoto em loteamentos. É de fundamental importância que os loteadores sigam as determinações das Resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(CMMA Nº 002/2013 e CMMA Nº 001/2015) que dispõem sobre as diretrizes para os sistemas de tratamento de esgotos sanitários em Loteamentos

MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SC) - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                                   

 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Inexistência de consulta de Viabilidade Técnica da Concessionária para os Condomínios Verticais, anteriormente à sua construção

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Cumprimento do Decreto nº 10.809/2015, e das Resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA Nº 002/2013 e CMMA Nº 001/2015)

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Fazer com que a Seção IV do Decreto nº 10.809/2015 seja 

cumprida, quanto a aprovação de construção de novos 

empreendimentos apenas após passar pela Viabilidade Técnica 

realizada pela concessionária, antes da liberação para a 

construção.

Secretaria do Planejamento Urbano e Concessionária

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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7.2.2. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos valores apresentados em cada ficha dos programas apresentados anteriormente, 
é possível obter o total de investimentos necessários para o sistema de esgotamento sanitário 
do município de Blumenau nos próximos 20 anos. 

Tabela 257 - Investimentos para programas de Esgotamento Sanitário. 

 
 
 
 
 

CURTO MÉDIO LONGO

Total da execução de rede coletora 1.1.1 24.019.000,00 38.666.000,00 22.708.000,00

Execução de ligações prediais 1.1.2 4.250.000,00 9.041.000,00 5.569.000,00

Outros investimentos (equipamentos, veículos, 

sistemas, entre outros)
1.1.3 1.577.000,00 757.000,00 3.057.000,00

Execução de Estações Elevatórias de Esgoto 1.2.1 6.115.000,00 4.429.000,00 6.297.000,00

35.961.000,00 52.893.000,00 37.631.000,00

Execução de ETE 2.1.1 15.888.000,00 8.962.000,00 12.221.000,00

Monitorar o efluente de saída com a finalidade de 

atendimento a legislação do setor
2.2.1 - - -

Monitorar os pontos onde são medidos o IQA e ampliar o 

monitoramento após a entrada da ETE Itoupava
2.2.2 - - -

15.888.000,00 8.962.000,00 12.221.000,00

Maior unificação (integração) nos programas de 

educação  ambiental e sanitária existentes, com ações 

específicas voltadas para o saneamento. 

Integrando esse programa com as ações municipais de 

saúde, torna-se o principal aliado para a redução do 

número de casos de doenças relacionadas à falta de 

saneamento.

3.1.1 - - -

Deve ser feito investimento para a manutenção e 

melhoria dos programas de educação ambiental e  

sanitária, sejam nas escolas, em estabelecimentos 

públicos ou em eventos específicos sobre o tema, 

incentivando a adoção de posturas adequadas com vista 

a correta utilização dos serviços disponíveis de 

saneamento.

3.1.2 - - -

Suprir as dúvidas da população quando a mesma não 

sabe a qual prestadora de serviço ou órgão ambiental 

recorrer no surgimento de problemas. Avaliar o principal 

meio de comunicação entre população e prefeitura, 

havendo a necessidade de treinar a pessoa atendente 

para qual prestadora de serviço de saneamento deve ser 

buscado para determinado tipo de problema.

3.1.3 - - -

Realizar campanhas educativas para a minimização do 

risco de contaminação ambiental, principalmente dos 

mananciais de abastecimento de Blumenau, 

salientando a importância da recuperação e 

conservação das APP, corpos d' água e nascentes e de 

construir adequadamente fossas sépticas, através das 

normas NBR 7229 e 13969.

3.1.4 - - -

MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SC) - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

Coleta e Estações 

elevatórias 

Coleta de esgoto e Estações Elevatórias

Tratamento

Educação Ambiental e Sanitária

Tratamento

Educação 

Ambiental e 

Sanitária
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Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de esgotamento sanitário, obtém-
se um total de R$ 163.556.000,00 de investimentos para os próximos 20 anos, divididos em 
curto, médio e longo prazo. Estes valores de investimentos estão com data-base de 
dezembro/2009 (data da elaboração da Proposta Técnica/Comercial feita pela Concessionária 
na ocasião da participação do processo de licitação). 

 

  

Criar e implantar programa de assistência técnica para 

os sistemas individuais de esgotamento sanitário 

adotados como solução na zona rural, e solução 

temporária na área urbana, a fim de orientar quanto à 

construção e manutenção adequada dos mesmos 

minimizando o risco de contaminação ambiental.

4.1.1 - - -

Elaboração de um programa de monitoramento e 

fiscalização das fossas sépticas 
4.1.2 - - -

Fiscalização das fossas/ acompanhamento do 

tratamento destinado aos resíduos coletados pelos 

caminhão-fossa

4.1.3 - - -

Regulação da execução do serviço de limpeza das 

fossas sépticas em todo o seu processo, desde a 

limpeza até a destinação final de tratamento

4.1.4 - - -

Readequações das fossas negras existentes por fossas 

sépticas, quando viáveis
4.1.5 - - -

Implantar programa de fiscalização para 

estabelecimentos que produzem efluentes não 

domésticos

4.1.6 - - -

Atingir equilíbrio econômico-financeiro adequando as 

tarifas, taxas e custos dos serviços, considerando as 

necessidades de investimentos para melhoria da 

qualidade, universalização dos serviços.

4.2.1 - - -

Fazer com que a Seção IV do Decreto nº 10.809/2015 

seja cumprida, quanto a aprovação de construção de 

novos empreendimentos apenas após passar pela 

Viabilidade Técnica realizada pela concessionária, antes 

da liberação para a construção.

4.3.1 - - -

51.849.000,00 61.855.000,00 49.852.000,00

Total de investimentos necessários 163.556.000,00

Valor Total dos investimentos necessários em Curto, Médio e Longo prazos

Gestão

Gestão
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7.3. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

7.3.1. Programação de ações imediatas 

De acordo com o Termo de Referência do presente PMSB, os programas, projetos e ações 
propostos serão divididos em três períodos distintos: curto prazo (ano 1 ao 4), médio prazo 
(ano 5 ao 8) e longo prazo (ano 9 ao 20).  

Dentro do período determinado como de curto prazo, estão inseridas as ações imediatas, 
sendo aquelas que deverão ser prioritárias. Com relação ao sistema de drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas, as ações imediatas indicadas pelo Plano são: 

 Elaboração do cadastro georreferenciado da rede de drenagem; 

 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

 Definição do modelo institucional; 

 Contratação de serviços de vídeo-inspeção para melhorias na manutenção da rede. 

As ações necessárias para a implantação destas metas estão detalhadas nas fichas 
apresentadas posteriormente. 

 

7.3.2. Programas das ações do PMSB 

A partir da elaboração do diagnóstico com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades do sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas 
a nível estadual e federal. O prognóstico decidiu o melhor cenário, propondo Programas 
Gerais, os quais foram subdivididos em projetos e ações necessárias para a melhoria do atual 
sistema. 

No presente Produto, os Programas, Projetos e Ações serão detalhados, demonstrando 
através de fichas todas as suas características, como os seus objetivos principais, a sua data 
de implementação ao longo do plano, seu valor de investimento, seu método de 
monitoramento e sua possível fonte do recurso. 

Como já apresentado no diagnóstico, os Programas Gerais propostos para o sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do município foram divididos em 5 (cinco) 
principais grupos: 

 Hidrologia (25 pontos); 

 Microdrenagem (55 pontos); 

 Macrodrenagem (60); 

 Gestão do Sistema (147 pontos); e, 

 Defesa Civil (não apresenta ameaças relevantes). 

Para cada um dos programas foram propostos objetivos, metas e ações, apresentados em 
forma de fichas, conforme detalhes a seguir. 
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Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas em Curto 
(1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 20 anos). 

Os programas, projetos e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram em conta 
também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e da qualidade de vida; 

 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; e, 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de qualidade de 
vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é influenciado por todo o seu 
entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como um todo, inclusive sua área rural de 
entorno. 

Isto porque a taxa de urbanização vem, comprovadamente, aumentando ao longo do tempo. 
No entanto, segundo as condições atuais, há a tendência de concentração de renda e poder, 
gerando pobreza e exclusão e favorecendo a criação de áreas urbanas em condições de 
pobreza e, na maioria das vezes, desprovidas dos serviços públicos básicos, entre eles o 
saneamento. Este fato proporciona condições não equitativas entre os habitantes de um 
mesmo Município, ocasionando, consequentemente, também oportunidades não equitativas. 

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da universalização 
dos serviços de saneamento, proposta no presente PMSB. Desta forma garante-se condições 
e oportunidades equitativas às diferentes áreas do Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir também 
o acesso a estes domicílios, mesmo que de forma diferenciada em relação às áreas 
adensadas urbanas. 

A universalização e melhoria dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 
promove também melhorias na saúde e qualidade de vida da população.  

Atualmente, segundo o diagnóstico realizado, o município apresenta locais críticos sujeitos a 
inundações e deslizamentos, que deverão ser monitorados, e quando necessário, deverão ser 
realizadas intervenções para minimizar os impactos causados em épocas de chuvas intensas. 

O conceito de sustentabilidade ambiental está também diretamente ligado às ações propostas 
neste PMSB, como a garantia dos serviços drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 
respeitando as legislações em vigor, e promovendo a proteção ao meio ambiente, as 
melhorias das condições sanitárias e de saúde da população blumenauense. A visão antiga 
da drenagem higienista, aquela que tratava a drenagem como um sistema de transporte rápido 
das águas pluviais para os pontos a jusante, deve dar lugar a uma visão sustentável, com o 
aproveitamento das águas pluviais para uso ou infiltração e controle de vazões nos próprios 
lotes, diminuindo a velocidade de escoamento e com isso diminuindo os riscos associados às 
chuvas de grande intensidade. 

Outro elemento considerado de fundamental importância, refere-se à gestão integrada dos 
serviços de saneamento em Blumenau sob a administração do SAMAE, incluindo o sistema 
de drenagem urbana. 



            
 

       Página: 610 

 

                        

Os quadros a seguir apresentam os programas e os principais objetivos da cada um deles. 

Quadro 25 - Programa 1 - Hidrologia 

PROGRAMA 1 - HIDROLOGIA 

OBJETIVO 1.1 Elaborar estudo de chuvas intensas e manual para projetos e obras de drenagem 

OBJETIVO 1.1 Elaborar Modelagem Hidrológica para demanda da rede de drenagem 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 26 - Programa 2 - Microdrenagem. 

PROGRAMA 2 - MICRODRENAGEM 

OBJETIVO 2.1 Atualização do cadastro georreferenciado da rede de microdrenagem do município 

OBJETIVO 2.2 Regulamentar o aproveitamento das águas de chuva 

OBJETIVO 2.3 Regulamentar a infiltração e descaraga lenta das águas pluviais 

OBJETIVO 2.4 Obras de reposição da microdrenagem já existente 

OBJETIVO 2.5 Obras de rede de microdrenagem para áreas de expansão urbana 

OBJETIVO 2.6 Contratar serviço de vídeo-inspeção para manutenção da rede 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 27 - Programa 3 - Macrodrenagem. 

PROGRAMA 3 - MACRODRENAGEM 

OBJETIVO 3.1 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana 

OBJETIVO 3.2 Executar obras de recuperação e manutenção dos canais e galerias de macrodrenagem 

OBJETIVO 3.3 Implantação de Bacias de Amortecimento de cheias e de Regularização de Vazões 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 28 - Programa 4 - Defesa Civil 

PROGRAMA 4 - DEFESA CIVIL 

OBJETIVO 4.1 Atualização periódica das áreas de risco de deslizamento e enchentes 

OBJETIVO 4.2 Manutenção de sistema de AlertaBlu 

OBJETIVO 4.3 Executar melhorias nos pôlderes e comportas existentes 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quadro 29 - Programa 5 - Gestão do Sistema. 

PROGRAMA 5 - GESTÃO DO SISTEMA 

OBJETIVO 5.1 Definição do modelo institucional 

OBJETIVO 5.2 Revisar e remodelar os parâmetros técnicos adotados em leis e códigos vigentes 

OBJETIVO 5.3 Criação do Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico 

OBJETIVO 5.4 Elaboração de Plano de Drenagem para a Área Rural 

OBJETIVO 5.5 Criar e implementar programa de educação ambiental e sanitária contínuo para a drenagem 
pluvial 

OBJETIVO 5.6 Criar mecanismos para cobrança pelo serviço de drenagem de águas pluviais 

OBJETIVO 5.7 Criar procedimentos de gestão para manutenção da rede de drenagem 

OBJETIVO 5.8 Discutir novas alternativas para a macrodrenagem em conjunto com os municípios de jusante 
e montante do Rio Itajaí-açu 

OBJETIVO 5.9 Regulamentar a exigência de Planos de Controle de Erosão e Sedimentação 

OBJETIVO 5.10 Regulamentar exigência da elaboração de Plano de Emergências Contingências 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

7.3.3. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos programas, projetos e ações propostos, foi possível estabelecer um cronograma 
físico-financeiro para os investimentos na área de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, divididas curto, médio e longo prazos. 

Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de drenagem urbana, obtém-se 
um total de R$ 47.771.100,00 de investimentos para os próximos anos, divididos em curto, 
médio e longo prazo. Na Tabela 258 os valores de investimentos estão apresentados de forma 
resumida, e poderão servir como subsídio para a captação de recursos financeiros por parte 
da Prefeitura Municipal. 

Tabela 258 - Resumo do Cronograma Físico-Financeiro. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Os investimentos podem ser obtidos através de diversas fontes, podendo ser através da 
Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Governo Federal. A seguir são apresentados os 
valores previstos para cada entidade, que poderão ser revisados durante a implantação do 

CURTO MÉDIO LONGO

1. Hidrologia 220.000,00R$         220.000,00R$         440.000,00R$         

2. Microdrenagem 5.640.000,00R$     4.720.000,00R$     13.960.000,00R$   

3. Macrodrenagem 5.280.275,00R$     5.130.275,00R$     10.460.550,00R$   

4. Defesa Civil 300.000,00R$         -R$                        -R$                        

5. Gestão Integrada 850.000,00R$         125.000,00R$         425.000,00R$         

Soma 12.290.275,00R$   10.195.275,00R$   25.285.550,00R$   

TOTAL

QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
PRAZOS

47.771.100,00R$                                                                                 
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Plano, de acordo com a disponibilidade de recursos e surgimento de novas linhas de 
financiamento ou recursos a fundo perdido dos órgãos sugeridos. 

Tabela 259 - Investimentos por fonte de recursos. 

Investimentos Previstos 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual 

Prefeitura Municipal R$              16.389.100,00 R$          819.455,00 

Governo Estadual R$                                      - R$                            - 

Governo Federal R$              31.382.000,00 R$       1.569.100,00 

Total R$              47.771.100,00 R$       2.388.555,00 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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7.4. LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

7.4.1. Programação de ações imediatas 

De acordo com o Termo de Referência do presente PMSB, os programas, projetos e ações 
propostos serão divididos em três períodos distintos: curto prazo (ano 1 ao 4), médio prazo 
(ano 5 ao 8) e longo prazo (ano 9 ao 20).  

Dentro do período determinado como de curto prazo, estão inseridas as ações imediatas, 
sendo aquelas que deverão ser prioritárias. Com relação ao sistema de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, as ações imediatas indicadas pelo Plano são: 

 Atendimento do sistema de coleta de resíduos nas regiões onde foram identificadas 
carências ou inexistência do serviço durante as oficinas preparatórias do PMSB;  

 Continuidade do apoio físico e administrativo à COOPERRECIBLU; 

 Concluir negociações com os Núcleos Familiares de Recicladores; 

 Ampliação da divulgação das ações desenvolvidas no Município para que a população 
conheça e participe das mesmas; 

 Ampliação do sistema de coleta seletiva de materiais recicláveis; e, 

 Implantação de Ecopontos para recebimento de resíduos diversos, principalmente os 
Resíduos da Construção Civil, visando a diminuição dos pontos de lixo (ou pontos de 
desova). 

As ações necessárias para a implantação destas metas estão detalhadas nas fichas 
apresentadas no cronograma físico-financeiro. 

 

7.4.2. Programação das ações do PMSB 

A partir da elaboração do diagnóstico (diagnóstico do sistema de limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos), com a indicação das principais ameaças e oportunidades do sistema, 
foi possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas a nível estadual e federal 
(prognóstico e alternativas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos, objetivos e metas). O prognóstico decidiu o melhor cenário, propondo 
Programas Gerais, os quais foram subdivididos em projetos e ações necessárias para a 
melhoria do atual sistema. 

No presente Produto, os Programas, Projetos e Ações serão detalhados, demonstrando 
através de fichas todas as suas características, como os seus objetivos principais, a sua data 
de implementação ao longo do plano, seu valor de investimento, seu método de 
monitoramento e sua possível fonte do recurso. 

Como já apresentado no diagnóstico, os Programas Gerais propostos para o sistema de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município foram divididos em 4 principais 
grupos: 

 Produção/Redução de Resíduos (233 pontos); 

 Gestão Integrada (196 pontos); 
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 Disposição Final (148 pontos);  

 Educação Ambiental (59 pontos). 

Para cada um dos programas foram propostos objetivos, metas e ações, apresentados em 
forma de fichas, conforme detalhes a seguir. 

Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas em Curto 
(1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 20 anos). 

Os programas, projetos e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram em conta 
também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e da qualidade de vida; 

 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; e, 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de qualidade de 
vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é influenciado por todo o seu 
entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como um todo, inclusive sua área rural de 
entorno. 

Isto porque a taxa de urbanização vem, comprovadamente, aumentando ao longo do tempo. 
No entanto, segundo as condições atuais, há a tendência de concentração de renda e poder, 
gerando pobreza e exclusão e favorecendo a criação de áreas urbanas em condições de 
pobreza e, na maioria das vezes, desprovidas dos serviços públicos básicos, entre eles o 
saneamento. Este fato proporciona condições não equitativas entre os habitantes de um 
mesmo Município, ocasionando, consequentemente, também oportunidades não equitativas. 

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da universalização 
dos serviços de saneamento, proposta no presente PMSB. Desta forma garante-se condições 
e oportunidades equitativas às diferentes áreas do Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir também 
o acesso a estes domicílios, mesmo que de forma diferenciada em relação às áreas 
adensadas urbanas. 

A universalização e melhoria dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
promove também melhorias na saúde e qualidade de vida da população.  

Atualmente, segundo o diagnóstico realizado, o município apresenta pontos de lixo que 
causam impactos diretos e indiretos à saúde da população. A implantação das ações 
propostas neste PMSB visa a eliminação destes riscos, melhorando as condições de vida dos 
moradores. 

Ainda pode-se acrescentar a situação atual dos cidadãos que atuam como catadores de 
materiais recicláveis, com condições precárias de trabalho e por consequência, baixa 
qualidade de vida. A melhoria do sistema de coleta seletiva, com a inclusão destes atores e 
auxílio do poder público, é uma ferramenta importante para a conquista da cidadania dessas 
pessoas. 
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O conceito de sustentabilidade ambiental está também diretamente ligado às ações propostas 
neste PMSB, como a garantia dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
respeitando as legislações em vigor, e promovendo a proteção ao meio ambiente, as 
melhorias das condições sanitárias e de saúde da população blumenauense. 

Como os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de São José dos Pinhais 
são terceirizados, o PMSB também propõe ações para melhoria do gerenciamento destes 
prestadores de serviço, como o aumento da fiscalização das empresas contratadas. 

Outro elemento considerado de fundamental importância, refere-se à gestão integrada de 
todos os resíduos gerados em Blumenau sob a administração do SAMAE. 
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Figura 182 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: 2017. 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 183 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: 2036. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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7.4.3. Programas, projetos e ações - Listagem 

1. PRODUÇÃO/REDUÇÃO DE RESÍDUOS 

1.1. Universalizar o Sistema de Coleta Seletiva para a Reciclagem 

1.1.1. Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Recicláveis 

1.1.2. Definir o modelo de acondicionamento dos resíduos recicláveis 

1.1.3. Ampliar a área de atendimento da Coleta Seletiva para todo o perímetro urbano e a 
zona rural 

1.1.4. Dar continuidade ao programa de segregação de materiais recicláveis, buscando maior 
eficiência e eficácia da Cooperativa, melhorando a qualidade e os fatores de comercialização 
dos materiais 

1.2. Elaborar e Implantar a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Orgânicos 

1.2.1. Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Orgânicos 

1.2.2. Implantar a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos sólidos orgânicos 
através da compostagem / vermicompostagem / bioenergia, elaborando estudo para o 
aproveitamento energético dos mesmos. 

1.2.3. Estimular o uso de composteiras domésticas na zona urbana e rural 

1.3. Gerenciar os Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos 

1.3.1. Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil e de 
Resíduos Volumosos 

1.3.2. Implantar a legislação específica sobre Resíduos de Construção Civil e Resíduos 
Volumosos 

1.3.3. Elaborar projeto e implantar Pontos de Entrega Voluntária (Resíduos Sólidos Urbanos 
e Resíduos de Construção Civil e Volumosos) 

1.3.4. Implantar programa para controle eletrônico de caçambas (Resíduos de Construção 
Civil e Volumosos) 

1.3.5. Estabelecer a fiscalização de disposição final dos Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos 

1.4. Acordos Setoriais para a Logística Reversa 

1.4.1. Apoiar a Cadeia de Responsabilidade Ambiental, elaborada a partir dos Acordos 
Setoriais, promovendo sua divulgação 

1.5. Resíduos Industriais 

1.5.1. Estabelecer controle e fiscalização sobre os resíduos industriais, mediante cooperação 
com FATMA e FAEMA, através dos PGRIND e MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) 

1.6. Resíduos Residenciais/Comerciais (Convencionais) 

1.6.1. Aumentar o número de contêineres disponibilizados para a coleta convencional 
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1.6.2. Solicitar da empresa prestadora de serviços de coleta plano de trabalho com 
dimensionamento da frota, mapas de cada setor de coleta em meio digital, com frequência de 
coleta, itinerário, turno de realizações, com sistema de rastreamento on line, com registro de 
quilometragem percorrida em tempo real, comunicação via rádio e controle de gerenciamento 
da coleta. 

1.6.3. Verificar triagem e comercialização de resíduos transportados pela empresa 
contratada, antes do aterramento. 

1.6.4. Projetar e executar melhorias a serem introduzidas na estação de transbordo 

1.6.5. Buscar a eliminação de “pontos de lixo” (desovas) irregulares. 

1.6.6. Resíduos de Serviços de Saúde deverão ser triturados antes do aterramento pelas 
empresas responsáveis pela inertização dos mesmos. 

1.6.7. Erradicar o escorpião amarelo, associado a entulhos e resíduos sólidos em residências 
e prestadores de serviços em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal. 

1.6.8. Estabelecer cooperação com a Vigilância Sanitária/Secretaria Municipal da Saúde para 
erradicação do mosquito Aedes Aegypti 

 

2. GESTÃO INTEGRADA 

2.1. Compatibilização de Ações Voltadas ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

2.1.1. Compatibilizar o Município de Blumenau ao PEGIRS/SC, partilhando dados e 
informações com o grupo de Municípios da Região Timbó - Blumenau 

2.2. Integração às Ações da AMMVI 

2.2.1. SAMAE poderá integrar-se aos Programas, Projetos e Estudos da AMMVI. 

2.3. Atender Metas do PLANARES 

2.3.1. Atender metas detalhadas para a Região Sul, estabelecidas no PLANARES. 

2.4. Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos 

2.4.1. Elaborar estudos de caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos, ao menos uma vez 
por ano através dos prestadores de serviços de coleta, transporte, transbordo e disposição 
final. 

2.5. Definir Procedimentos Detalhados para os Contratos Terceirizados 

2.5.1. Estabelecimento e implantação de softwares para gerenciamento da coleta 
convencional, transbordo e disposição final de resíduos domiciliares convencionais. 

2.6. Dar Continuidade ao Programa de Segregação de Materiais Recicláveis  

2.6.1. Apoio para implementação de empresa privada que atue no setor 

2.7. Ampliação das Ações Desenvolvidas pelo SAMAE 

2.7.1. Estabelecer controle e fiscalização sobre os grandes geradores de resíduos sólidos, 
mediante cooperação com FATMA e FAEMA, através dos PGRS 
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2.7.2. Estabelecer controle sobre os geradores de resíduos de serviços de saúde, mediante 
cooperação com a Vigilância Sanitária Municipal 

2.7.3. Assumir os serviços de limpeza urbana (poda, capina, roçagem e varrição), mediante 
concessão específica do Município 

2.7.4. Implantar sistema de rastreabilidade dos Resíduos Sólidos Urbanos de Grandes 
Geradores, Resíduos de Serviços de Saúde, Resíduos de Construção Civil e Volumosos e, 
Resíduos Industriais. 

2.8. Comercialização dos Materiais Recicláveis 

2.8.1. Implantar sistema de fiscalização e acompanhamento dos empreendimentos de 
atividades de reciclagem instalados no Município de Blumenau. 

2.9. Resíduos Industriais - Indústrias Recicladoras 

2.9.1. Elaborar estudos tendo em vista estabelecer incentivos financeiros às indústrias 
recicladoras e para a implantação de novas indústrias no Município 

2.9.2. Estabelecer controle sobre os geradores de resíduos industriais, mediante cooperação 
com FATMA e FAEMA, através dos PGRINDs e dos Inventários de Resíduos Industriais 

2.10. Estabelecer o Controle e a Fiscalização dos Resíduos Descartados no Aeroporto 
Regional e o Terminal Rodoviário Estadual/Internacional 

2.10.1. Estabelecer Controle e Fiscalização dos resíduos descartados no Aeroporto Regional 
e no Terminal Rodoviário Estadual/Internacional em conjunto com a Vigilância Sanitária 

2.11. Coletar e Fiscalizar os Resíduos Cemiteriais Públicos e Privados 

2.11.1. Coletar e fiscalizar os resíduos convencionais municipais enquadrando os privados 
como grandes geradores 

2.11.2. Fiscalizar os resíduos municipais e privados de exumação (RSS) em parceria com a 
Vigilância Sanitária Municipal 

2.12. Integração do Sistema de Informações de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos aos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do SAMAE, e 
futuramente aos de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

2.12.1. Integrar dados sobre a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ao banco de 
dados do SAMAE (água e esgoto) 

2.13. Elaboração do Plano de Atendimento a Emergências e Contingêcias, PEC (PAE-
SAN) 

2.13.1. Elaborar o PEC (PAE-SAN) 

 

3. DISPOSIÇÃO FINAL 

3.1. Passivos Ambientais 

3.1.1. Elaborar o PRAD do antigo aterro sanitário - Parada 1 - Área do SAMAE atendendo 
normas do IBAMA e CONAMA 
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3.2. Regularizar a Disposição Final dos Lodos Provenientes das Estações de 
Tratamento de Água do SAMAE 

3.2.1. Regularizar e manter o sistema proposto para a disposição dos lodos das ETA’s do 
SAMAE 

3.3. Elaborar Estudos Relacionados a Tecnologias Ambientalmente Seguras e 
Comprovadas pelos Órgãos Ambientais para a Disposição Final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos, em Substituição ao Aterro Sanitário 

3.3.1. Estudar, definir processo, implantar planta piloto do modelo proposto 

3.4. Impedir o Lançamento de Animais Mortos no Aterro de Entulhos do SAMAE 

3.4.1. Definir regras e procedimentos em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal 

 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4.1.  Elaborar e Divulgar o Programa de Educação Ambiental 

4.1.1.  Elaborar e divulgar a gestão integrada de resíduos sólidos 

4.1.2. Implantar outdoors fixos e móveis (veículos coletores compactadores e baús) utilizando 
mensagens e imagens “inteligentes” relacionadas à gestão de resíduos sólidos através das 
empresas prestadoras de serviços 

 

7.4.3.1. Produção / Redução de resíduos 

Na sequência, encontra-se o programa detalhado em fichas, estabelecendo objetivos e metas 
de curto, médio e longo prazos, o cronograma físico-financeiro dos diferentes programas, os 
investimentos de cada programa, resumo dos investimentos por programa, as despesas por 
fonte de recursos e o resumo de investimentos por fonte de recursos. 
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Tabela 260 - Cronograma Físico-Financeiro Programa Produção / Redução de Resíduos. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 240.000,00R$       -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.1.2 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.1.3 (x) -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.1.4 60.000,00R$         60.000,00R$         300.000,00R$       -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma 300.000,00R$       60.000,00R$         300.000,00R$       -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

1.2.1 250.000,00R$       - -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.2.2 250.000,00R$       -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  2.800.000,00R$   4.400.000,00R$   -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.2.3 -R$                      -R$                      -R$                      20.000,00R$   60.000,00R$   100.000,00R$   -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma 500.000,00R$       -R$                      -R$                      20.000,00R$   60.000,00R$   100.000,00R$   -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  2.800.000,00R$   4.400.000,00R$   -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

1.3.1 150.000,00R$       -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.3.2 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      50.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.3.3 160.000,00R$       1.000.000,00R$   2.000.000,00R$   -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.3.4 80.000,00R$         - - -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.3.5 200.000,00R$       200.000,00R$       2.400.000,00R$   -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma 590.000,00R$       1.200.000,00R$   4.400.000,00R$   -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      50.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

1.4.1 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  200.000,00R$   200.000,00R$   600.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  200.000,00R$   200.000,00R$   600.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

1.5.1 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  50.000,00R$      50.000,00R$      150.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  50.000,00R$      50.000,00R$      150.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

1.6.1 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.6.2 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.6.3 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.6.4 600.000,00R$       -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.6.5 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.6.6 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.6.7 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

1.6.8 -R$                      -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma 600.000,00R$       -R$                      -R$                      -R$                -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                      -R$                      -R$                -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

soma 1.990.000,00R$   1.260.000,00R$   4.700.000,00R$   20.000,00R$   60.000,00R$   100.000,00R$   250.000,00R$   250.000,00R$   750.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  2.800.000,00R$   4.400.000,00R$   50.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total
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1.6. Resíduos 

Residenciais/ 

Comerciais 

(Convencionais)

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS 16.630.000,00R$                                                                                                                                                                                                                                               

-R$                                      7.200.000,00R$                                                           50.000,00R$                                       -R$                                      7.950.000,00R$                                                                               180.000,00R$                                                                  1.250.000,00R$                                                                    -R$                                      

-R$                                      -R$                                                                              -R$                                                    -R$                                      

-R$                                      

1.3 Gerenciar os 

Resíduos de Construção 

Civil e Resíduos 

Volumosos

6.190.000,00R$                                                                               -R$                                                                                 -R$                                                                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                                                              50.000,00R$                                       -R$                                      

1.2 Implantar a Coleta 

Seletiva de Resíduos 

Orgânicos

500.000,00R$                                                                                  180.000,00R$                                                                  -R$                                                                                      -R$                                      

-R$                                      -R$                                      -R$                                                                              -R$                                                    -R$                                      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
SAMAE SAMAE e SECRET. AGRICULTURA SAMAE e FAEMA SAMAE E VIG. SANIT. MUNIC. SAMAE e SEMUDES INICIATIVA PRIVADA Prefeitura Municipal de Blumenau AMMVI

1.1 Universalizar o 

Sistema de Coleta 

Seletiva para a 

Reciclagem

660.000,00R$                                                                                  -R$                                                                                 -R$                                                                                      

-R$                                      7.200.000,00R$                                                           -R$                                                    

-R$                                      -R$                                                                              -R$                                                    -R$                                      

1.5. Resíduos Industriais

-R$                                                                                                 -R$                                                                                 250.000,00R$                                                                       -R$                                      

1.4. Acordos Setoriais 

para a Logística Reversa
-R$                                                                                                 -R$                                                                                 1.000.000,00R$                                                                    -R$                                      

600.000,00R$                                                                                  -R$                                                                                 -R$                                                                                      -R$                                      -R$                                                    -R$                                      -R$                                      -R$                                                                              
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Tabela 261 - Cronograma Físico-Financeiro Programa 2 - Gestão Integrada. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.2.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   - -

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.3.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.4.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.5.1 100.000,00R$     -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma 100.000,00R$     -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.6.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   650.000,00R$     100.000,00R$     300.000,00R$     -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   650.000,00R$     100.000,00R$     300.000,00R$     -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.7.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

2.7.2 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

2.7.3 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.8.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   75.000,00R$    -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   75.000,00R$    -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.9.1 58.000,00R$       - - -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

2.9.2 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma 58.000,00R$       -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.10.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.11.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

2.11.2 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.12.1 -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma -R$                    -R$                 -R$                 -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

2.13.1 185.000,00R$     50.000,00R$    80.000,00R$    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

soma 185.000,00R$     50.000,00R$    80.000,00R$    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$                 -R$  -R$   -R$                    -R$                    -R$                    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total

soma 343.000,00R$     50.000,00R$    80.000,00R$    -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   75.000,00R$    -R$  -R$   650.000,00R$     100.000,00R$     300.000,00R$     -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   -R$   

total -R$                                        

1.598.000,00R$                                                                                                                                                                                                                                                

-R$                                                     -R$                                                                                          -R$                                        -R$                                        

2.11. Coletar e Fiscalizar os Resíduos 

Cemiteriais Públicos e Privados

2.12. Integração do Sistema de 

Informações de Limpeza Urbana  aos de 

Abastecimento de Água, Esgotamento -R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          -R$                                        -R$                                        

-R$                                                                                          -R$                                        -R$                                        

2.8. Comercialização dos Materiais 

Recicláveis
-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        75.000,00R$                                         -R$                                                                                          -R$                                        -R$                                        

-R$                                        

2.6. Dar Continuidade ao Programa de 

Segregação de Materiais Recicláveis 
-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     1.050.000,00R$                                                                        -R$                                        -R$                                        
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2.2. Integração às Ações da AMMVI

-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          -R$                                        

2.3. Atender Metas do PLANARES

-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          -R$                                        

2.4. Caracterização dos Resíduos Sólidos 

Urbanos
-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          

Prefeitura Municipal de 

Blumenau AMMVI

2.1. Compatibilização de Ações Voltadas 

ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos
-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD. SAMAE SAMAE e FAEMA

SAMAE E VIG. SANIT. 

MUNIC. SAMAE e SEMUDES INICIATIVA PRIVADA

-R$                                        -R$                                        -R$                                        

SAMAE e SECRET. 

AGRICULTURA

-R$                                        

-R$                                        

-R$                                        -R$                                        

2.5. Definir Procedimentos Detalhados 

para os Contratos Terceirizados
100.000,00R$                                                                     -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          -R$                                        

2.7. Ampliação das Ações Desenvolvidas 

pelo SAMAE

-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     

-R$                                                                                          -R$                                        -R$                                        58.000,00R$                                                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                        

2.9. Resíduos Industriais

2.10. Estabelecer o Controle e a  Fisca l i zação 

dos  Res íduos  Descartados  no Aeroporto 

Regional  e o Terminal  Rodoviário 

Estadual/Internacional -R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                        

-R$                                        -R$                                        

2.13. Elaborar o pEC (PAE-SAN)

315.000,00R$                                                                     -R$                                        -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          -R$                                        -R$                                        

-R$                                                                                    -R$                                        -R$                                        -R$                                                     -R$                                                                                          -R$                                        

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
473.000,00R$                                                                     -R$                                        -R$                                        -R$                                        75.000,00R$                                         1.050.000,00R$                                                                        -R$                                        
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Tabela 262 - Cronograma Físico-Financeiro Programa 3 - Disposição Final. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
Tabela 263 - Cronograma Físico-Financeiro Programa 4 - Educação Ambiental. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 172.000,00R$   (x) (x) -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma 172.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

3.2.1 -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

3.3.1 -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  480.000,00R$   (x) (xx) -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  480.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

3.4.1 -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

soma 172.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  480.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD. SAMAE

SAMAE e SECRET. 

AGRICULTURA SAMAE e FAEMA

SAMAE E VIG. SANIT. 

MUNIC. SAMAE e SEMUDES INICIATIVA PRIVADA

Prefeitura Municipal de 

Blumenau AMMVI

3.
 D

is
p

o
si

çã
o

 F
in

al

3.1. Passivos Ambientais

172.000,00R$                                       -R$                                      -R$                                      

3.2. Regularizar a 

Disposição Final dos 

Lodos Provenientes das 

Estações de Tratamento 
-R$                                                      -R$                                      -R$                                      

3.3. Elaborar Estudos 

Relacionados a 

Tecnologias 

Ambientalmente Seguras e 

Comprovadas pelos 

Órgãos Ambientais para a 

Disposição Final dos 

Resíduos Sólidos Urbanos, 

em Substituição ao Aterro 

Sanitário

-R$                                                      -R$                                      -R$                                      

3.4. Impedir o Lançamento 

de Animais Mortos no 

Aterro de Entulhos do 

Samae -R$                                                      -R$                                      

-R$                                      -R$                                      -R$                                                      -R$                                      -R$                                      

-R$                                      -R$                                      -R$                                                      -R$                                      -R$                                      

-R$                                      -R$                                      480.000,00R$                                       -R$                                      -R$                                      

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS

172.000,00R$                                       -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      

652.000,00R$                                                                                                                                                                                                                                                  

-R$                                                      -R$                                      -R$                                      

-R$                                      480.000,00R$                                       

-R$                                      -R$                                      -R$                                      

CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  120.000,00R$   40.000,00R$   120.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

4.1.2 -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$                  -R$                -R$                  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

soma -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  120.000,00R$   40.000,00R$   120.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

soma -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  120.000,00R$   40.000,00R$   120.000,00R$   -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD. SAMAE

SAMAE e SECRET. 

AGRICULTURA SAMAE e FAEMA

SAMAE E VIG. SANIT. 

MUNIC. SAMAE e SEMUDES INICIATIVA PRIVADA

Prefeitura Municipal de 

Blumenau AMMVI

4.
 E

d
u

ca
çã

o
 

A
m

b
ie

n
ta

l

4.1.  Elaborar e 

Divulgar a Gestão 

Integrada de 

Resíduos Sólidos -R$                                      -R$                                      280.000,00R$                                                                     

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS

-R$                                      -R$                                      280.000,00R$                                                                     

280.000,00R$                                                                                                                                                                                                                                                  

-R$                                      

-R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      

-R$                                      -R$                                      -R$                                      -R$                                      
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Tabela 264 - Investimentos Programa Produção/Redução de Resíduos. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 240.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

1.1.2 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.1.3 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.1.4 60.000,00R$                          60.000,00R$                           300.000,00R$                       

soma 300.000,00R$                       60.000,00R$                           300.000,00R$                       

total

1.2.1 250.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

1.2.2 250.000,00R$                       2.800.000,00R$                     4.400.000,00R$                   

1.2.3 20.000,00R$                          60.000,00R$                           100.000,00R$                       

soma 520.000,00R$                       2.860.000,00R$                     4.500.000,00R$                   

total

1.3.1 150.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

1.3.2 50.000,00R$                          -R$                                       -R$                                      

1.3.3 160.000,00R$                       1.000.000,00R$                     2.000.000,00R$                   

1.3.4 80.000,00R$                          -R$                                       -R$                                      

1.3.5 200.000,00R$                       200.000,00R$                        2.400.000,00R$                   

soma 640.000,00R$                       1.200.000,00R$                     4.400.000,00R$                   

total

1.4.1 200.000,00R$                       200.000,00R$                        600.000,00R$                       

soma 200.000,00R$                       200.000,00R$                        600.000,00R$                       

total

1.5.1 50.000,00R$                          50.000,00R$                           150.000,00R$                       

soma 50.000,00R$                          50.000,00R$                           150.000,00R$                       

total

1.6.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.6.2 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.6.3 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.6.4 600.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

1.6.5 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.6.6 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.6.7 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

1.6.8 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma 600.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

total

soma 2.310.000,00R$                    4.370.000,00R$                     9.950.000,00R$                   

total

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
TOTAL

660.000,00R$                                                                                                                                    

1.2 Implantar a Coleta

Seletiva de Resíduos

Orgânicos

7.880.000,00R$                                                                                                                                

1.3 Gerenciar os Resíduos

de Construção Civil e

Resíduos Volumosos

6.240.000,00R$                                                                                                                                

1.4. Acordos Setoriais

para a Logística Reversa
1.000.000,00R$                                                                                                                                

1.5. Resíduos Industriais

1.6. Resíduos

Residenciais/ Comerciais

(Convencionais)

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
16.630.000,00R$                                                                                                                              

600.000,00R$                                                                                                                                    

250.000,00R$                                                                                                                                    

1.1 Universalizar o 

Sistema de Coleta 

Seletiva para a 

Reciclagem

1.
 P

ro
d

u
çã

o
/R

ed
u

çã
o

 d
e 

R
es

íd
u

o
s
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Tabela 265 - Investimentos Programa Gestão Integrada. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.2.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.3.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.4.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.5.1 100.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

soma 100.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

total

2.6.1 650.000,00R$                       100.000,00R$                        300.000,00R$                       

soma 650.000,00R$                       100.000,00R$                        300.000,00R$                       

total

2.7.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

2.7.2 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

2.7.3 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.8.1 75.000,00R$                          -R$                                       -R$                                      

soma 75.000,00R$                          -R$                                       -R$                                      

total

2.9.1 58.000,00R$                          -R$                                       -R$                                      

2.9.2 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma 58.000,00R$                          -R$                                       -R$                                      

total

2.10.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.11.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

2.11.2 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.12.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

2.13.1 185.000,00R$                       50.000,00R$                           80.000,00R$                         

soma 185.000,00R$                       50.000,00R$                           80.000,00R$                         

total

soma 1.068.000,00R$                    150.000,00R$                        380.000,00R$                       

total

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
TOTAL

2
. G

e
st

ão
 In

te
gr

ad
a

2.1. Compatibilização de 

Ações Voltadas ao Plano 

Estadual de Resíduos 

Sólidos
-R$                                                                                                                                                   

2.2. Integração às Ações 

da AMMVI
-R$                                                                                                                                                   

2.3. Atender Metas do 

PLANARES
-R$                                                                                                                                                   

2.4. Caracterização dos 

Resíduos Sólidos Urbanos
-R$                                                                                                                                                   

2.5. Definir 

Procedimentos 

Detalhados para os 

Contratos Terceirizados
100.000,00R$                                                                                                                                    

2.6. Dar Continuidade ao 

Programa de Segregação 

de Materiais Recicláveis 1.050.000,00R$                                                                                                                                

2.7. Ampliação das Ações 

Desenvolvidas pelo 

SAMAE

-R$                                                                                                                                                   

2.8. Comercialização dos 

Materiais Recicláveis
75.000,00R$                                                                                                                                      

2.9. Resíduos Industriais

58.000,00R$                                                                                                                                      

2.10. Es tabelecer o Controle 

e a  Fisca l i zação dos  

Res íduos  Descartados  no 

Aeroporto Regional  e o 

Terminal  Rodoviário 

Estadual/Internacional

-R$                                                                                                                                                   

2.11. Coletar e Fiscalizar 

os Resíduos Cemiteriais 

Públicos e Privados
-R$                                                                                                                                                   

2.12. Integração do Sis tema 

de Informações  de Limpeza 

Urbana  aos  de 

Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário e 

Drenagem do Samae

-R$                                                                                                                                                   

2.13. Elaborar o pEC (PAE-

SAN)
315.000,00R$                                                                                                                                    

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 1.598.000,00R$                                                                                                                                
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Tabela 266 - Investimentos Programa Disposição Final. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 267 - Investimentos Programa Educação Ambiental. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Os investimentos para Limpeza Urbana e Manejo de RSU estão diluídos nos 20 anos do 
Plano, considerando-se os prazos curto, médio e longo. Na tabela a seguir, pode-se observar 
que os investimentos estão concentrados no Programa de Educação Ambiental e Gestão 
Integrada. O valor médio anual obtido pela divisão do custo total em 20 anos. 

  

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 172.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

soma 172.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

total

3.2.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

3.3.1 480.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

soma

480.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

total

3.4.1 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma -R$                                      -R$                                       -R$                                      

total

soma 652.000,00R$                       -R$                                       -R$                                      

total

TOTAL

3.
 D

is
p

o
si

çã
o

 F
in

al

3.1. Passivos Ambientais

172.000,00R$                                                                                                                                    

3.2. Regularizar a 

Disposição Final dos 

Lodos Provenientes das -R$                                                                                                                                                   

3.3. Elaborar Estudos 

Relacionados a Tecnologias 

Ambientalmente Seguras e 

Comprovadas pelos Órgãos 

Ambientais para a 

Disposição Final dos 

Resíduos Sólidos Urbanos, 

em Substituição ao Aterro 

Sanitário
480.000,00R$                                                                                                                                    

3.4. Impedir o Lançamento 

de Animais Mortos no Aterro 

de Entulhos do Samae

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS 652.000,00R$                                                                                                                                    

-R$                                                                                                                                                   

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 120.000,00R$                       40.000,00R$                           120.000,00R$                       

4.1.2 -R$                                      -R$                                       -R$                                      

soma 120.000,00R$                       40.000,00R$                           120.000,00R$                       

total

soma 120.000,00R$                       40.000,00R$                           120.000,00R$                       

total

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
TOTAL

4.
 E

d
u

ca
çã

o
 

A
m

b
ie

n
ta

l

4.1.  Elaborar e Divulgar a 

Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos
280.000,00R$                                                                                                                                    

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
280.000,00R$                                                                                                                                    
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Tabela 268 - Resumo dos Investimentos por Programa. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Foi possível também, estimar valores de investimentos por fontes de recursos, sendo elas 
Prefeitura Municipal, Iniciativa Privada, Ministério do Meio Ambiente. As tabelas a seguir 
demonstram, por programas, quais as possíveis fontes de recursos:  

Tabela 269 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Produção/Redução de Resíduos. 

PROGRAMA 1 - PRODUÇÃO/ REDUÇÃO DE RESÍDUOS 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual 

SAMAE  R$              7.950.000,00   R$                      397.500,00  

Secretaria de Agricultura e SAMAE  R$                 180.000,00   R$                          9.000,00  

FAEMA e SAMAE  R$              1.250.000,00   R$                        62.500,00  

Vigilância Sanitária Mun e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

SEMUDES e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

Iniciativa Privada  R$              7.200.000,00   R$                      360.000,00  

Prefeitura Municipal de Blumenau  R$                   50.000,00   R$                          2.500,00  

AMMVI  R$                                -     R$                                     -    

TOTAL  R$            16.630.000,00   R$                      831.500,00  

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 

  

CURTO MÉDIO LONGO

1. Produção/Redução de Resíduos 2.310.000,00R$               4.370.000,00R$           9.950.000,00R$                     

2. Gestão Integrada 1.068.000,00R$               150.000,00R$              380.000,00R$                         

3. Disposição final 652.000,00R$                   -R$                             -R$                                        

4. Educação Ambiental 120.000,00R$                   40.000,00R$                 120.000,00R$                         

Soma 4.150.000,00R$               4.560.000,00R$           10.450.000,00R$                   

TOTAL

QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
PRAZOS

19.160.000,00R$                                                                                                                 
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Tabela 270 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Gestão Integrada. 

PROGRAMA 2 - GESTÃO INTEGRADA 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual 

SAMAE  R$                 473.000,00   R$                        23.650,00  

Secretaria de Agricultura e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

FAEMA e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

Vigilância Sanitária Mun e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

SEMUDES e SAMAE  R$                   75.000,00   R$                          3.750,00  

Iniciativa Privada  R$              1.050.000,00   R$                        52.500,00  

Prefeitura Municipal de Blumenau  R$                                -     R$                                     -    

AMMVI  R$                                -     R$                                     -    

TOTAL  R$              1.598.000,00   R$                        79.900,00  

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 271 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Disposição Final. 

PROGRAMA 3 - DISPOSIÇÃO FINAL 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual 

SAMAE  R$                 172.000,00   R$                          8.600,00  

Secretaria de Agricultura e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

FAEMA e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

Vigilância Sanitária Mun e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

SEMUDES e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

Iniciativa Privada  R$                 480.000,00   R$                        24.000,00  

Prefeitura Municipal de Blumenau  R$                                -     R$                                     -    

AMMVI  R$                                -     R$                                     -    

TOTAL  R$                 652.000,00   R$                        32.600,00  

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 272 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Educação Ambiental. 

PROGRAMA 4 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual 

SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

Secretaria de Agricultura e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

FAEMA e SAMAE  R$                 280.000,00   R$                        14.000,00  

Vigilância Sanitária Mun e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

SEMUDES e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

Iniciativa Privada  R$                                -     R$                                     -    

Prefeitura Municipal de Blumenau  R$                                -     R$                                     -    

AMMVI  R$                                -     R$                                     -    

TOTAL  R$                 280.000,00   R$                        14.000,00  

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Portanto, pode-se concluir que os investimentos necessários para os próximos 20 anos na 
área de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município de Blumenau, estarão 
concentrados conforme seguinte tabela. 

Tabela 273 - Resumo de Investimentos por Fonte de Recursos. 

INVESTIMENTOS PREVISTOS 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual 

SAMAE  R$              8.595.000,00   R$                      429.750,00  

Secretaria de Agricultura e SAMAE  R$                 180.000,00   R$                          9.000,00  

FAEMA e SAMAE  R$              1.530.000,00   R$                        76.500,00  

Vigilância Sanitária Mun e SAMAE  R$                                -     R$                                     -    

SEMUDES e SAMAE  R$                   75.000,00   R$                          3.750,00  

Iniciativa Privada  R$              8.730.000,00   R$                      436.500,00  

Prefeitura Municipal de Blumenau  R$                   50.000,00   R$                          2.500,00  

AMMVI  R$                                -     R$                                     -    

TOTAL  R$            19.160.000,00   R$                      958.000,00  

Fonte: SERENCO, 2016. 
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8. PLANOS DE EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

8.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O Plano de Emergência e Contingência (PEC) tem como propósito prever os cenários 
emergenciais, promover respectivas ações e responsáveis para atendê-las, tanto em caráter 
preventivo como corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de segurança e a 
continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem pluvial e resíduos sólidos, mesmo que em caráter precário. 

O PEC é um documento resultante do planejamento tático elaborado a partir de uma 
determinada hipótese de desastre ou falha no sistema, cuja finalidade é aperfeiçoar as 
atividades de resposta a estes, através da antecipação e designação de responsáveis pelas 
mesmas. 

Para o PMSB, a aplicabilidade da preparação do município para as situações emergenciais 
está definida na Lei Federal n.º 11.445/2007, como condição compulsória, dada a importância 
dos serviços classificados como “essenciais” (BRASIL, 2007b). 

As medidas emergenciais objetivam programar as ações para situações onde ocorra um 
evento inesperado (um acidente), o qual desencadeie um estado crítico, e que requer 
tratamento imediato. As ações emergenciais promovem uma resposta rápida aos sistemas 
afetados, minimizando os impactados causados a população e ao meio ambiente. 

Medidas de contingência, por sua vez, centram na prevenção de qualquer evento que afete a 
disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um sistema, provocando 
em consequência, a descontinuidade de serviços considerados essenciais. As ações de 
caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança aos 
processos e instalações operacionais. 

No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais e 
consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os baixos 
níveis de segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais desnecessários 
a boa prestação dos serviços. 

Neste sentido, todas as ações de emergência e contingência devem ser elaboradas prevendo 
um equilíbrio entre segurança e gastos, buscando sempre a maneira mais rápida e fácil de 
aplicar as ações, com o menor custo possível. 

É importante observar que o planejamento de contingência ou de emergência pode ser 
estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres: estadual, 
regional, municipal, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o planejamento deve 
ser elaborado de maneira participativa e multidisciplinar, englobando as organizações cujos 
esforços serão necessários para que o plano funcione. Ou seja, além de ser multifuncional, o 
processo de planejamento das ações deve englobar órgãos governamentais, organizações 
não governamentais e empresas privadas. 

Este planejamento deverá estar 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 capítulo. 
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A elaboração do PAE-SAN compreende dois momentos distintos: 

I. O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e 
definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. Esta tarefa 
está norteada no PMSB, a fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização 
do PAE-SAN. 

II. 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. 

Conforme destacado, o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para 
mitigação, as quais serão descritas posteriormente, 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. 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

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

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

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

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

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

VI. Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

VII. Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas; 

VIII. Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

IX. Definição de Programa de Treinamento; 

X. Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN; 

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. 

Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é necessário que 
os diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fiéis aos mesmos, pois é através destes 
que são identificadas as possíveis falhas do sistema e consequentemente, elaborados planos 
eficazes de emergência e contingência. 
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As ações para emergências e contingências apresentadas a seguir foram elaboradas de 
acordo os seguintes preceitos: 

I. Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas 
(diagnóstico); 

II. Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos 
funcionais, levando em consideração na interdependência entre eles a probabilidade 
de ocorrência e a provável duração; 

III. Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude dos 
impactos que possam ocorrer; 

IV. Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de prevenção 
e posterior facilidade para a resolução dos mesmos; 

V. Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e decisões em 
atuações. 

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de saneamento 
básico possui grande complexidade em vista as características de cada sistema, como 
também a inter-relação entre os mesmos. As ações precisam de procedimentos detalhados e 
altamente técnicos, cabendo apenas aos operadores dos sistemas, a responsabilidade de 
consolidar o documento e mantê-lo atualizado. 

Visando sistematizar todas as informações, estas foram apresentadas separadamente e em 
seguida foi elaborado um quadro de inter-relação dos cenários de emergência e contingência 
e as respectivas ações associadas, juntamente com os responsáveis pelas mesmas, 
facilitando assim o entendimento. 
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8.2. IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES PARA ANÁLISE DE CENÁRIOS 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de previsibilidade 
incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de contingência 
significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um planejamento preventivo 
de ações, em particular as vinculadas à manutenção constante e à proteção de equipamentos. 

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais e 
contingenciais previstas para cada vertente do saneamento. 

 

8.2.1. Ações de contingência 

Quadro 30 - Ações para situações contingenciais - sistema de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário. 

Medida contingencial Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9 Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e adutoras 

10 Realizar manutenção preventiva nos reservatórios 

11 Promover cursos de capacitação para funcionários 

12 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

14 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16 Fiscalização de ligações irregulares 

17 
Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

18 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

19 
Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou 
ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse 
sistema 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quadro 31 - Ações para situações contingenciais - sistema de drenagem urbana. 

Medida contingencial Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia para pôlderes e comportas 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9 Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

10 Realizar limpeza periódica nos pôlderes e comportas 

11 Promover cursos de capacitação para funcionários 

12 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

14 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16 Fiscalização de ligações irregulares 

17 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos 

18 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

19 
Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, principalmente as de 
prevenção 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quadro 32 - Ações de Contingência - sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Medida contingencial Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9 Promover cursos de capacitação para funcionários 

10 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

11 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

12 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

13 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14 
Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

15 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

16 Elaborar Plano de Controle de Doenças de Veiculação Hídrica 

17 Implantar um sistema de denúncias 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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8.2.2. Ações de emergência 

Quadro 33 - Ações para situações emergenciais - sistema de abastecimento de água. 

Medida Emergencial Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento 

11 Substituição de pessoal 

12 Manutenção corretiva 

13 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14 Manobra operacional 

15 Isolamento de área e remoção de pessoas 

16 Implementação de rodízio de abastecimento 

17 
Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da companhia como de 
terceiros 

18 Controle da água disponível em reservatórios 

19 Monitoramento da qualidade da água de distribuição 

20 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quadro 34 - Ações para situações emergenciais - sistema de esgotamento sanitário. 

Medida Emergencial Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento 

11 Substituição de pessoal 

12 Manutenção corretiva 

13 Uso de equipamento reserva 

14 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15 Manobra operacional 

16 
Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de 
reduzir a contaminação 

17 
Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-
fossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

18 Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza 

19 
Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja 
suficiente, implantar o racionamento 

20 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quadro 35 - Ações para situações emergenciais - sistema de drenagem urbana. 

Medida Emergencial Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Isolamento de área e remoção de pessoas 

3 Paralisação completa da operação 

4 Paralisação parcial da operação 

5 Comunicação ao responsável técnico 

6 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

7 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

9 Comunicação à operadora de energia elétrica 

10 Comunicação à população 

11 Substituição de equipamento 

12 Substituição de pessoal 

13 Manutenção corretiva 

14 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 36 - Ações de Emergências - sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Medida Emergencial Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento danificado 

11 Substituição de pessoal 

12 Manutenção corretiva 

13 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14 Manobra operacional 

15 Isolamento de área e remoção de pessoas 

16 
Mobilização da frota de caminhões coletores tanto da companhia como de 
terceiros 

17 Monitoramento da qualidade da água de corpos hídricos após sinistro 

18 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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8.2.3. Órgãos responsáveis pelas ações 

Os principais órgãos públicos municipais e estaduais que possuem a responsabilidade em 
auxiliar em situações de emergência e contingência são listados a seguir. 

Órgão Área de atuação 

Corpo de bombeiros 
 Resposta ao resgate e socorro em conjunto com 

os outros órgãos em todas as vertentes; 

 Atuação direta nos cenários de ocorrências; 

Polícia Civil 
 Manutenção da ordem em ocorrências; 

 Investigação de atos criminosos/vandalismo; 

Companhia Energética (CELESC) 
 Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de 

falta de energia elétrica 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
 Resgate e atendimento às vítimas de 

emergências 

Universidades (FURB, UFSC e UNIP)  Prestação de assistência técnica 

Assessoria de comunicação 
 Realizar a transmissão rápida de informações, 

quando da ocorrência de eventos emergenciais 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
 Decretar situação de emergência e/ou de 

estado de calamidade pública, se necessário 

Secretarias de Comunicação Social e da Defesa do 
Cidadão 

 Manutenção e organização de abrigos, cadastro 
da população afetada, provisão de mantimentos 

Secretaria de Educação 
 Criar um programa de educação ambiental e 

sanitário para instruir a população em como agir 
em casos de emergências 

FAEMA  Autuação dos entes responsáveis por sinistros 

Secretarias de Obras e de Serviços Urbanos 
 Limpeza dos locais afetados, disponibilização e 

operação de maquinário pesado, substituição da 
infraestrutura afetada 

Secretaria de Saúde 
 Provisão e administração de medicamentos 

para a população afetada 

Demais secretarias 
 Disponibilizar ao município todos e quaisquer 

recursos que se fizerem essenciais para 
minimizar os danos causados pelos sinistros 
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8.3. IDENTIFICAÇÃO DE CENÁRIOS E SUA ORIGEM 

8.3.1. Cenários nos serviços de abastecimento de água 

Os serviços de abastecimento de água englobam as fases que vão desde a captação da água 
bruta, transporte, passando pelo tratamento, reservação e distribuição até o consumidor. 
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. A falta de água ou sua contaminação gera severos impactos na sociedade, 
uma vez que a água é um elemento essencial para a qualidade de vida.  

As possíveis origens para a interrupção do abastecimento e falta de água total ou parcial, bem 
como os possíveis cenários atrelados a estas origens, são destacados nos Quadro 37 e 
Quadro 38, respectivamente. 

Quadro 37 - Descrição das origens das situações emergenciais - sistema de abastecimento de água. 

Origem Descrição 

1 Inundações 

2 Deslizamentos de terra 

3 Períodos prolongados de seca - estiagem 

4 Falta de energia elétrica 

5 Vandalismo 

6 Acidente ambiental - contaminação da água 

7 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica 

8 Falta de manutenção da rede 

9 Ausência de funcionário/equipes 

10 Incêndio 

11 Falta de conhecimento do sistema 

12 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

 

Quadro 38 - Cenários emergenciais segundo suas origens - sistema de abastecimento de água. 

Cenários Origem 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11  

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 

4 Esvaziamento dos reservatórios 4, 5, 7, 9, 11, 12 

5 Rompimento de adutoras 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela 
Portaria Nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde 

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 
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8.3.2. Cenários nos serviços de esgotamento sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário se inicia com a coleta do esgoto por meio das redes 
coletoras, passando por elevatórias (bombeamentos) e interceptores (tubulações) que o 
conduzem até as estações de tratamento. Os impactos causados por falhas neste sistema 
refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais do ambiente, seja através da 
contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas condições 
conferem à população impactos sobre a qualidade das águas captadas, além de trazer 
inconvenientes como odores desagradáveis e focos de doenças. 

As possíveis origens para as falhas no sistema de coleta e tratamento de esgoto, bem como 
os possíveis cenário atrelados a estas origens, são destacados nos Quadro 39 e Quadro 40, 
respectivamente. 

Quadro 39 - Descrição das origens das situações emergenciais - sistema de esgotamento sanitário. 

Origem Descrição 

1 Inundações 

2 Deslizamentos de terra 

3 Períodos prolongados de chuva 

4 Falta de energia elétrica 

5 Vandalismo 

6 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica 

7 Falta de manutenção da rede 

8 Ausência de funcionário/equipes 

9 Incêndio 

10 Falta de conhecimento do sistema 

11 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

 

Quadro 40 - Cenários emergenciais segundo suas origens - sistema de esgotamento sanitário. 

Cenários Origem 

Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 1, 3, 4, 7, 11 

Vazamento de esgoto da rede coletora 1, 4, 5, 7, 10, 11 

Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 

Rompimento de linhas de recalques 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ,11 

Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de qualidade 
exigidos na Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, do 
CONAMA 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 
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8.3.3. Cenários nos serviços de drenagem urbana 

Os impactos gerados pela falha do sistema de drenagem urbana, podem causar diversos 
problemas em se tratando de grandes eventos, os quais também influenciam, de maneira 
significativa no abastecimento de água e esgotamento sanitário. Pequenos eventos, como 
alagamentos de ruas, causam apenas impactos pontuais e de maneira geral com as fontes 
causadoras dos cenários conhecidas, ou seja, simples de serem resolvidas. Grandes eventos, 
na maioria das vezes estão relacionados a macrodrenagem urbana, já os pequenos eventos, 
com maior probabilidade de ocorrência, estão ligados a microdrenagem urbana. 

Os riscos associados ao sistema de drenagem urbana no município de Blumenau são 
conhecidos e o PLANCON tem como objetivo minimizar os impactos à população e ao meio 
ambiente, promovendo ações de prevenção, e após a ocorrência, ações corretivas. 

No entanto, o próprio sistema de drenagem urbana (micro e macrodrenagem) possui 
estruturas que podem ser afetadas por diversos fatores. O Quadro 37 Quadro 42 a seguir, 
detalham as possíveis origens e cenários de contingências e emergências causados 
diretamente no funcionamento da rede de drenagem existente. As ações preventivas, de 
contingência e emergência relacionadas aos riscos de inundações e deslizamentos 
encontram-se detalhados no PLANCON. 

Quadro 41 - Descrição das origens das situações emergenciais - sistema de drenagem urbana. 

Origem Descrição 

1 Inundações 

2 Deslizamentos de terra 

3 Lançamentos irregulares de esgoto e resíduos sólidos na rede 

4 Falta de energia elétrica 

5 Vandalismo 

6 Acidente ambiental - contaminação da água 

7 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica 

8 Falta de manutenção da rede 

9 Ausência de funcionário/equipes 

10 Incêndio 

11 Falta de conhecimento do sistema 

12 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

13 Assoreamento da rede 

14 Estruturas de travessias - estrangulamento do curso d’água 

15 Ocupação irregular em áreas de risco 

16 Períodos prolongados de chuva 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quadro 42 - Cenários emergenciais segundo suas origens - sistema de drenagem urbana. 

Cenários Origem 

1 Interrupção no funcionamento dos pôlderes e comportas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

2 Rompimento da rede de drenagem 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16 

3 Obstrução da rede de drenagem 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 

4 Erosão nos corpos receptores 1, 2, 3, 12, 13, 15 

5 Deslizamentos, alagamentos e inundações 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

8.3.4. Cenários nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos 

A interrupção do sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos afeta a população de 
maneira geral. Sem estes serviços, os resíduos podem acumular nas ruas e interferir no 
transporte das águas superficiais e contaminar os mananciais, além de também trazer 
inconvenientes como odores desagradáveis e possíveis focos de doenças. 

Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que podem caracterizar 
anormalidades aos resíduos sólidos. 

Quadro 43 - Descrição das origens das situações emergenciais - sistema de resíduos sólidos. 

Origem Descrição 

1 Inundações. 

2 Deslizamentos de terra. 

3 Períodos prolongados de seca - estiagem. 

4 Períodos prolongados de chuvas 

5 Falta de energia elétrica. 

6 Vandalismo. 

7 Acidente ambiental - contaminação da água. 

8 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica. 

9 Ausência de funcionário/equipes - paralização. 

10 Incêndio. 

11 Falta de conhecimento do sistema. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Quadro 44 - Cenários emergenciais segundo suas origens - sistema de resíduos sólidos. 

Cenários Origem 

1 Interrupção dos serviços de varrição, poda, capina e roçagem 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

2 Interrupção dos serviços de coleta de resíduos domiciliares 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos de serviços de 
saúde 

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

4 Interrupção do serviço de disposição final ao aterro sanitário 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

5 Aumento de casos de doenças de veiculação hídrica 4 

6 Ocorrência de pontos de lixo inadequados 7, 11 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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8.4. PLANOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

As planilhas a seguir apresentam as ações a serem tomadas em casos de emergências e 
contingências na prestação dos serviços de saneamento. Elas são resultado da inter-relação 
dos cenários e ações estudas e apresentadas anteriormente. 
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8.4.1. Plano de emergência e contingência para os serviços de abastecimento de água 
 

Quadro 45 - Ações de emergência e contingência - sistema de abastecimento de água. 

Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

1-Inundações 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

10-Substituição de equipamento 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

  

  

  

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

    

    

    

    

    

    

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

2-Deslizamentos de terra 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

  

  

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

5 Rompimento de adutoras 

    

    

    

    

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

3-Períodos prolongados de 
seca - estiagem 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

16-Implementação de rodízio de abastecimento 

17-Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da companhia 
como de terceiros 

18-Controle da água disponível em reservatórios 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Realizar manutenção preventiva nos reservatórios 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  

  

  

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade 
exigidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 
2011, do Ministério da Saúde 

    

    

    

    

    

    

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

4-Falta de energia elétrica 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

12-Manutenção corretiva 

14-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 
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Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

5-Vandalismo 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

  
  
  
  
  
  

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade 
exigidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 
2011, do Ministério da Saúde 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

6-Acidente ambiental - 
contaminação da água 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

16-Implementação de rodízio de abastecimento 

19-Monitoramento da qualidade da água de distribuição 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
após ocorrência de sinistros 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes 
poluidores 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade 
exigidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 
2011, do Ministério da Saúde 

   

   

   

   

   

   

    

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

7-Falta de manutenção dos 
equipamentos - falha mecânica 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

  

  

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 
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Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

5 Rompimento de adutoras 

8-Falta de manutenção na rede 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

12-Manutenção corretiva 

14-Manobra operacional 

16-Implementação de rodízio de abastecimento 

17-Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da companhia 
como de terceiros 

18-Controle da água disponível em reservatórios 

19-Monitoramento da qualidade da água de distribuição 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e 
adutoras 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

  
  
  
  
  

6 Rompimento da rede de distribuição de água 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade 
exigidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 
2011, do Ministério da Saúde 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

9-Ausência de 
funcionário/equipes 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

  

  
  
  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

  

  

  

  

  

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade 
exigidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 
2011, do Ministério da Saúde 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

10-Incêndio 

1-Sinalização da área 2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 3-Paralisação parcial da operação 6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 7-Aquisição de equipamentos reserva 

    6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

    8-Comunicação à operadora de energia elétrica 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

    10-Substituição de equipamento 15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

    

14-Manobra operacional 
17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

    15-Isolamento de área e remoção de pessoas   

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 

11-Falta de conhecimento do 
sistema 

3-Paralisação parcial da operação 4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 11-Substituição de pessoal 13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

4 Esvaziamento dos reservatórios     

5 Rompimento de adutoras     

6 Rompimento da rede de distribuição de água     

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade 
exigidos pela Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 
2011, do Ministério da Saúde 
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Quanto aos 7 cenários apresentados anteriormente, tem-se algumas observações mais 
específicas da concepção atual e futura do sistema de abastecimento de água. 

 Cenário 1 - Interrupção nas unidades de captação de água bruta: 

Avaliar frequentemente o estado das captações. Para a ETA I, avaliar o nível do rio e 
consequentemente do bombeamento flutuante, de forma a avaliar obstruções (galhos, 
sedimentos, sujeira, etc) e estado do mangote de adução dessas bombas evitando 
rompimentos. Para a ETA II, verificações na comporta de adução na barragem e a 
quantidade de sedimentos afluente à tubulação, avaliando uma possível necessidade 
de purga na barragem. Na ETA III, regularmente é feita a remoção de sedimentos da 
barragem através de escavadeira, como descrito no diagnóstico, assim, deve-se com 
frequência analisar o nível de sedimentos da barragem e se é possível reduzir essa 
contribuição de sedimentos com ações à montante da captação. Para a ETA IV, realizar 
diariamente a limpeza de folhas do gradeamento na captação, controle da descarga da 
piscicultura existente à montante e cercar ao redor para evitar acesso dos animais. 

 Cenário 2 - Interrupção nas unidades de tratamento de água 

Atualmente é possível realizar pequenas manobras entre a água distribuída pelas ETAs 
I, II e III. A ETA IV é isolada e não possui possibilidade de manobra em casos de 
emergência. Obrigatoriamente deve-se levantar todos os pontos principais quanto ao 
abastecimento em caso de falta temporária, como hospitais, postos de saúde, escolas, 
etc. Um importante subsídio é a elaboração de um mapa de atendimento em caso de 
interrupção de cada ETA.  

Obviamente a interrupção da ETA II, que abastece cerca de 75% da população, 
causará grande transtorno de atendimento à população, devendo iniciar programas de 
racionamento imediatamente após detectado um grave problema de interrupção. 

Deve conter no Plano de Segurança da Água os contatos de empresas de caminhão-
pipa, locais contendo poços artesianos particulares que podem auxiliar no 
abastecimento emergencial, e consultar a possibilidade de atendimento de caminhões-
pipas dos prestadores de serviço de abastecimento de água dos municípios vizinhos.  

 Cenário 3 - Interrupção nas unidades de bombeamento de água 

O ideal é ao máximo padronizar as bombas e motores do sistema, para que não seja 
necessário adquirir grande quantidade de equipamentos reservas nas unidades. As 
unidades principais devem possuir equipamentos reservas, e onde possível, que ele já 
esteja instalado. Locais críticos a possuírem equipamentos reservas são as captações 
de água bruta, bombeamentos da ETA II e bombeamentos intermediários sucessivos, 
como o caso do extremo da RA-04. 

 Cenário 4 - Esvaziamento dos reservatórios 

Como atualmente existe déficit de volume de reservação, e alguns reservatórios não 
possuem telemetria, a criação do Centro de Controle Operacional com uma equipe 
treinada auxiliaria de maneira substancial em manobras do sistemas de distribuição de 
água, com o ligamento/desligamento de bombas e abertura/fechamento de registros de 
modo a distribuir a água para reabastecer mais rapidamente os reservatórios. 
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 Cenário 5 - Rompimento de adutoras 

A adutora de água bruta da ETA II apresenta vazamentos em bolsas e grande 
possibilidade de rompimento provocado por deslizamentos ou enchentes, como 
ocorrido em ocasiões passadas. Uma verificação dessa tubulação deve ser realizada 
rotineiramente até a execução da nova captação para a ETA II. 

Está previsto no PMSB ampliação de adutoras e também substituição das que possuem 
incrustações, rompimentos frequentes ou possuem idade avançada. Através da 
simulação hidráulica prevista como investimentos, será feita uma avaliação completa 
das adutoras quanto a sua idade e classe da tubulação versus zona de pressão, 
relembrando que a capacidade de suporte futura foi avaliada para as principais 
adutoras até a entrada dos reservatórios principais. 

 Cenário 6 - Rompimento da rede de distribuição de água 

Nesse cenário, a principal contingência é possuir armazenada uma certa quantidade 
de tubulações, de variados diâmetros de distribuição, para atendimento rápido de um 
rompimento, assim como peças de montagem como luvas, tês e curvas. 

 Cenário 7 - Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela Portaria 
Nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011c). 

Uma quantidade pequena de amostras fora do padrão foram levantados no diagnóstico, 
atreladas à problemas nas estações e principalmente devido as alterações do rio 
quanto ao parâmetro turbidez. Melhorias operacionais previstas deverão sanar esses 
problemas. 

 

8.4.1.1. Plano de racionamento e atendimento a demandas temporárias 

Normalmente situações advindas de acidentes nos sistemas, fatores climáticos como períodos 
de seca extensos ou ocupações sazonais, levam à tomada de medidas drásticas como 
racionamento de água. No caso de situações onde haja ampliação do consumo de água per 
capita, as ações são voltadas ao aumento da produção e da reservação para suprir essa 
necessidade, mesmo que ela seja temporária. 

O aumento das demandas de água implica também no aumento das demandas dos serviços 
de esgotamento sanitário e, algumas vezes, de coleta e destinação final de resíduos sólidos, 
mesmo que de maneira temporária. 

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de serviços públicos de 
saneamento básico são situações relevantes e que podem comprometer seriamente a 
qualidade de vida da população. Assim sendo, em situações críticas deve-se estabelecer 
prioridades ao atendimento das áreas de maior concentração populacional, oferecendo 
condições básicas a estas. 

Devem ser priorizados nestes casos: unidades de saúde, como hospitais, clínicas e postos de 
saúde; escolas, creches e universidades; centro de atendimento aos idosos e pessoas com 
necessidades especiais, ou seja, deve-se sempre atender prioritariamente unidades de 
atendimento coletivo e que forneçam serviços considerados essenciais. 
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Racionamento de água 

O fornecimento de água deverá ser racionado, quando os mananciais ou a estrutura de 
produção forem insuficientes para o atendimento da demanda requerida, por queda brusca na 
qualidade de água bruta, ou por motivo de força maior em casos acidentais, como 
exemplificado nos cenários descritos anteriormente. 

A necessidade de racionamento de água deverá ser identificada pelo Prestador de Serviços, 
sendo que este deverá elaborar um Plano de Racionamento, considerando as diretrizes aqui 
estabelecidas. Algumas ações, já listadas anteriormente, se fazem indispensáveis em 
situações de racionamento, sendo elas: 

 Ampla divulgação a comunidade e setores atingidos; 

 Busca de formas alternativas de abastecimento de água potável; 

 Implementação de rodízio de abastecimento de água; 

 Controle de água disponíveis nos reservatórios; 

 Solicitação de apoio a municípios vizinhos; 

 Auxílio de captação de água de poços privados. 

A execução do racionamento de água deverá ser aplicada a seguinte ordem de prioridade: 

1. Consumo supérfluos ou excessivos; 

2. Usos para fins industriais; 

3. Usos para fins comerciais; 

4. Usos para fins sanitários. 

O atendimento de demandas deverá ser aplicado a seguinte ordem de prioridade: 

1. Hospitais, clinicas, prontos atendimentos, ou seja, setor da saúde; 

2. Escolas, universidades, creches, asilos; 

3. Setor residencial; 

4. Setor comercial; 

5. Industrias. 

Poderão ser ainda estabelecidas tarifas diferenciadas, junto ao órgão regulador dos serviços 
do município, para coibir o consumo supérfluo ou excessivo, e, caso haja descumprimento 
das normas estabelecidas no Plano de Racionamento, o prestador de serviços poderá 
suspender o fornecimento de água. Caso haja a necessidade deverá ser publicado um decreto 
de racionamento de água na cidade. 

 

Aumento de demanda temporária 

O aumento de demanda temporariamente pode ser caracterizado por eventos municipais, ou 
épocas festivas tradicionais, ou até mesmo devido à elevação de temperaturas, ou seja, 
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atividades que desencadeiem uma demanda de água maior que a média por um período curto 
de tempo, porém que afete significativamente no abastecimento de água. Nesta situação 
deve-se atentar tanto para os serviços de abastecimento de água, como de esgotamento 
sanitário, resíduos sólidos e em alguns casos drenagem pluvial. 

O Plano de Atendimento a Demandas Temporárias deverá ser discutido juntamente com os 
organizadores dos eventos, prefeituras e os prestadores de serviço. Deverão ser 
estabelecidas ações que supram a demanda dos serviços essenciais, bem como os 
responsáveis por estas. 

As demandas temporárias também podem ser originadas por falhas no sistema, onde a falha 
de um determinado local acarreta na sobrecarga de outro. Para tal devem ser previstas ações 
para atender as demandas, concomitante com as ações de emergência. 

Para o aumento das demandas temporárias pode-se considerar a adoção das mesmas ações 
emergenciais e contingenciais para o caso de racionamento. Sendo ainda possível planejar 
de forma mais previsível este fornecimento, no caso de eventos programados, podendo-se 
adotar as medidas necessárias, como contratação de caminhão pipa, comunicação à 
população para armazenamento domiciliar, controle por rodízio e do consumo per capita. 

Em reuniões com o SAMAE, foi informado que eventos grandes como a Oktoberfest e o 
Festival Brasileiro da Cerveja, não provocam aumento significativo de demanda à ponto de 
prejudicar o sistema de abastecimento da ETA II. 

 

Estabelecimento de mecanismo tarifário de emergência 

A Lei Federal n.º 11.445 de 5 de janeiro de 2007, estabelece os objetivos da Regulação no 
Capítulo V, dentre eles, estão: 

Art. 21. V - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência 
e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade. [...] 

Art. 23. XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento; 
(BRASIL, 2007b) 

Ainda, no Capítulo VII: 

Art. 46. Em situação crítica 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. (BRASIL, 2007b). 

Neste contexto, salienta-se, que o art. 21, do Decreto n.º 7.217 de 21 de junho de 2010 prevê 
que apenas “Parágrafo único. A tarifa de contingência, caso adotada, incidirá, 
preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites definidos no 
racionamento” (BRASIL, 2010b). 

Um exemplo foi o ocorrido na grande São Paulo onde, desde 2014 até 2016 com a crise hídrica 
principalmente do sistema Cantareira, foram estabelecidas redução de tarifa para quem 
economizasse e aumento de tarifa para quem continuasse com o consumo alto.  
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8.4.2. Plano de emergência e contingência para os serviços de esgotamento sanitário 

 
Quadro 46 - Ações de emergência e contingência - sistema de esgotamento sanitário. 

Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 

1-Inundações. 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

9-Comunicação à população 

13-Uso de equipamento reserva 

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15-Manobra operacional 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o 
objetivo de reduzir a contaminação 

19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso 
não seja suficiente, implantar o racionamento 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

  

  

  

  

  

  

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 

    
    

    

    

    

    

    

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

2-Deslizamentos de terra. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15-Manobra operacional 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o 
objetivo de reduzir a contaminação 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com 
caminhão limpa-fossa, encaminhando o resíduo para a estação de 
tratamento de esgoto 

19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso 
não seja suficiente, implantar o racionamento 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

  

  
  
  
  
  

4 Rompimento de linhas de recalques 
5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 
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Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 

3-Períodos prolongados de 
chuva. 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com 
caminhão limpa-fossa, encaminhando o resíduo para a estação de 
tratamento de esgoto 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Realizar manutenção preventiva nos reservatórios 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 

   

   

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 

4-Falta de energia elétrica. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

12-Manutenção corretiva 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 

    

      

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

5-Vandalismo. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

15-Manobra operacional 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

  
  
  
  
  
  

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

   

   

   

    

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

6-Falta de manutenção dos 
equipamentos - falha mecânica. 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

  

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
após ocorrência de sinistros 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes 
poluidores 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 
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Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 

7-Falta de manutenção da 
rede. 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

12-Manutenção corretiva 

15-Manobra operacional 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com 
caminhão limpa-fossa, encaminhando o resíduo para a estação de 
tratamento de esgoto 

18-Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e 
sumidouros ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas 
áreas onde existirá esse sistema 

  

  
  

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

4 Rompimento de linhas de recalques 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 

    

   

   

   

   

   

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

8-Ausência de 
funcionário/equipes 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

  

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 

    

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

9-Incêndio. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos 
e produtos químicos 

  

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 

   

   

    

    

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

10-Falta de conhecimento do 
sistema. 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

  

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de 
maio de 2011, do CONAMA 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 
11-Sistema ultrapassado ou 

não dimensionado 
corretamente 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

12-Manutenção corretiva 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o 
objetivo de reduzir a contaminação 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com 
caminhão limpa-fossa, encaminhando o resíduo para a estação de 
tratamento de esgoto 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e 
adutoras 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e 
sumidouros ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas 
áreas onde existirá esse sistema 
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8.4.3. Plano de emergência e contingência para os serviços de drenagem urbana 

Quadro 47 - Ações de emergência e contingência - sistema de drenagem urbana. 

Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 Interrupção no funcionamento dos pôlderes e comportas 

1-Inundações 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

3-Paralisação completa da operação 

4-Paralisação parcial da operação 

5-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

7-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

11-Substituição de equipamento 

13-Manutenção corretiva 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2-Elabração de Manuais de Equipamentos 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia para pôlderes 
e comportas 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos 

19- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

2 Rompimento da rede de drenagem 

3 Obstrução da rede de drenagem 

4 Erosão nos corpos receptores  

    

    

    

    

    

1 Interrupção no funcionamento dos pôlderes e comportas 

2-Deslizamentos de terra 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

3-Paralisação completa da operação 

4-Paralisação parcial da operação 

5-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

7-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

11-Substituição de equipamento 

13-Manutenção corretiva 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2-Elabração de Manuais de Equipamentos 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia para pôlderes 
e comportas 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos 

19- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

  

2 Rompimento da rede de drenagem 

3 Obstrução da rede de drenagem 

 4 Erosão nos corpos receptores  

    

    

    

    

2 Rompimento da rede de drenagem 

3-Lançamentos irregulares 
de esgoto e resíduos 

sólidos na rede 

5-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

8 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

13-Manutenção corretiva 

 

 

3- Elaboração de Manuais de Operação 

4- Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5- Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade 
da Água após ocorrência de sinistros 

8- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

9- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

12- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

13- Investir em estudos para conhecimento e melhorias do 
sistema existente 

16- Fiscalização de ligações irregulares 

3 Obstrução da rede de drenagem 

 4 Erosão nos corpos receptores  
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Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 Interrupção no funcionamento dos pôlderes e comportas 

4-Falta de energia elétrica 

1-Sinalização da área 

5-Paralisação parcial da operação 

6-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à operadora de energia elétrica 

11-Substituição de equipamento 

13-Manutenção corretiva 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos  

  

  

  

  

  

    

1 Interrupção no funcionamento dos pôlderes e comportas 

5-Vandalismo 

1-Sinalização da área 

4-Paralisação parcial da operação 

5-Comunicação ao responsável técnico 

10-Comunicação à população 

11-Substituição de equipamento 

13-Manutenção corretiva 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

3 Obstrução da rede de drenagem 

  

  

  

  

1 Interrupção no funcionamento dos pôlderes e comportas 

6-Acidente ambiental - 
contaminação da água 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação completa da operação 

5-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

8-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

10-Comunicação à população 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade 
da Água após ocorrência de sinistros 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos 

18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

  

   

   

   

   

   

   

    

1 Interrupção no funcionamento dos pôlderes e comportas 

7-Falta de manutenção dos 
equipamentos - falha 

mecânica 

3-Paralisação completa da operação 

5-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de equipamento 

13-Manutenção corretiva  

  

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos 
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Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

2 Rompimento da rede de drenagem 

8-Falta de manutenção na rede 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

3-Paralisação completa da operação 

4- Paralisação parcial da operação 

5- Comunicação ao responsável técnico 

6- Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

7- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

10- Comunicação à população 

11- Substituição de equipamento 

13- Manutenção corretiva 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

8- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e 
adutoras 

9- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

10- Realizar limpeza periódica nos pôlderes e comportas 

11- Promover cursos de capacitação para funcionários 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

19- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

3 Obstrução da rede de drenagem 

5 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1 
Interrupção no funcionamento dos pôlderes e 
comportas 

9-Ausência de 
funcionário/equipes 

4- Paralisação parcial da operação 

5- Comunicação ao responsável técnico 

12- Substituição de pessoal 

  

  
  
  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

  

  

  

  

  

3 Obstrução da rede de drenagem 

  

  

  

  

  

1 
Interrupção no funcionamento dos pôlderes e 
comportas 

10-Incêndio 

 2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

  

1-Sinalização da área 
3-Paralisação completa da operação 

5- Comunicação ao responsável técnico 

7- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

9- Comunicação à operadora de energia elétrica 

11- Substituição de equipamento 

13- Manutenção corretiva 

6- Aquisição de fontes alternativas de energia para pôlderes e 
comportas 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

8- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

11- Promover cursos de capacitação para funcionários 

15- Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

18- Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes 
poluidores 

19- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

1 
Interrupção no funcionamento dos pôlderes e 
comportas 

11-Falta de conhecimento do 
sistema 

4-Comunicação ao responsável técnico 3- Elaboração de Manuais de Operação 

3 Obstrução da rede de drenagem 11-Substituição de pessoal 11- Promover cursos de capacitação para funcionários 

   
12- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 
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Cenário Origem Ações para emergência Ações para Contingência 

1 
Interrupção no funcionamento dos pôlderes e 
comportas 

12-Sistema ultrapassado ou 
não dimensionado 

corretamente 

4- Paralisação parcial da operação 

5- Comunicação ao responsável técnico 

6- Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

11- Substituição de equipamento 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e adutoras 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

2 Rompimento da rede de drenagem 

3 Obstrução da rede de drenagem 

 4 Erosão nos corpos receptores  

5 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

  

  

  

    

2 Rompimento da rede de drenagem 

13-Assoreamento da rede 

4- Paralisação parcial da operação 

5- Comunicação ao responsável técnico 

8- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

11- Substituição de equipamento 

5- Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

8- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

9- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

10- Realizar limpeza periódica nos pôlderes e comportas 

12- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13- Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

14- Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

3 Obstrução da rede de drenagem 

 4 Erosão nos corpos receptores  

  

  

  

  

2 Rompimento da rede de drenagem 

14-Estruturas de travessias-
estrangulamento do curso 

d’água 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

6- Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

7- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

10- Comunicação à população 

 4- Elaboração de um cadastro do sistema existente 

12- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

14- Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

19- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

5 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

  

  

  

  

  

5 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

15-Ocupação irregular em área 
de risco 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

6- Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

7- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

1- Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

12- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

18- Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes 
poluidores 

19- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

  

  

2 Rompimento da rede de drenagem 

16-Períodos prolongados de 
chuva 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

7- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

10- Comunicação à população 

1- Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5- Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

6- Aquisição de fontes alternativas de energia para pôlderes e comportas 

18- Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes 
poluidores 

19- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

3 Obstrução da rede de drenagem 

5 Deslizamentos, alagamentos e inundações 
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8.4.4. Plano de emergência e contingência para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Quadro 48 - Ações de emergência e contingência - sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

Cenário Origem Ações para Emergências Ações para Contingências 

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

1-Inundações. 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

10-Substituição de equipamento danificado 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

  
  
  

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

    

    

    

    

    

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

2-Deslizamentos de terra. 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

10-Substituição de equipamento danificado 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

  
  

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

    

    

    

    

 4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

3-Períodos prolongados 
de seca - estiagem. 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

16-Mobilização da frota de caminhões coletores tanto da 
companhia como de terceiros 

18-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

12-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

13-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  

  

    

    

    

    

5 
Aumento de casos de doenças de veiculação 
hídrica 

4-Períodos Prolongados 
de chuvas 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

9-Comunicação à população 

16-Elaborar Plano de Controle de Doenças de Veiculação Hídrica 
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Cenário Origem Ações para Emergências Ações para Contingências 

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

5-Falta de energia 
elétrica. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

12-Manutenção corretiva 

14-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

  

  

    

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

6-Vandalismo. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

18-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

10-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

 17 - Implantar um sistema de denúncias 

  
  
  
  
  

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

  

  

  

  

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

7-Acidente ambiental - 
contaminação da água. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão 
responsável 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

17-Monitoramento da qualidade da água de corpos hídricos após 
sinistro 

18-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

10-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

15-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

  

6 Ocorrência de pontos de lixo inadequados 

   

   

   

   

   

   

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

8-Falta de manutenção 
dos equipamentos - falha 

mecânica. 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14-Manobra operacional 

  

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 
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Cenário Origem Ações para Emergências Ações para Contingências 

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

9-Ausência de 
funcionário/equipes - 

paralização 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

11-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

  

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

 

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

10-Incêndio. 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

 14-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

    

    

    

     

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, 
capina e roçagem 

11-Falta de conhecimento 
do sistema. 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

7 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

11-Substituição de pessoal 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

9-Promover cursos de capacitação para funcionários 

10-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

11-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

  

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
de saúde 

4 
Interrupção dos serviços de Disposição Final 
ao Aterro Sanitário 

6 Ocorrência de pontos de lixo inadequados 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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8.5. PEC E OS PLANOS LOCAIS 

8.5.1. Plano de contingência para inundações e deslizamentos 

Segundo a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), instituída pela Lei nº 
12.608 de 10 de abril de 2012, compete aos municípios com áreas suscetíveis à ocorrência 
de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou 
hidrológicos correlatos, cadastrados pelo Governo Federal, elaborar um Plano de 
Contingência de Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2012b). 

A PNPDEC também elenca como diretriz e objetivo: 

Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de 
recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais 
políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável 
(BRASIL, 2012b). 

Correlatados com os princípios da PNPDEC, temos os princípios fundamentais da Lei nº 
11.445, que em seu inciso VI cita: 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; (BRASIL, 2007b). 

Ambas as políticas preveem em suas diretrizes a integração dos planos com outras vertentes 
necessárias ao bem-estar da população e meio ambiente. Com face a esta preocupação, se 
torna indispensável realizar um planejamento integrado, para enfrentar os problemas urbanos, 
com vistas a evitar perdas de vidas humanas e de bens, decorrentes de desastres associados 
a causas naturais, ou originados pela ação do homem. 

Através do planejamento integrado poderá ser promovido a continuidade dos serviços 
essenciais em meio aos desastres. Os órgãos responsáveis pelos serviços públicos de 
abastecimento de água, esgotamento sanitários, drenagem urbana e coleta de resíduos 
sólidos, poderão estar melhor preparados para enfrentar as situações decorrentes das 
catástrofes. 

Segundo a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, a preparação para emergências e 
desastres é o conjunto de ações desenvolvidas pela comunidade, instituições governamentais 
e privadas, para minimizar os efeitos dos desastres, através da difusão de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, da formação e capacitação de recursos humanos e da articulação 
de órgãos e instituições com empresas e comunidades (SANTA CATARINA, 2012). 

O município de Blumenau conta com o Plano de Contingência para Inundações e 
Deslizamentos, elaborado em julho de 2015, que tem como objetivo organizar as ações dos 
órgãos públicos, privados e da comunidade, para fazer frente aos desastres, inundações e 
escorregamentos que ocorrem com frequência na região. 

O Plano é divido em três fases: 

I. Prevenção e preparação: nessa fase são prioritárias as atividades de planejamento, 
previsão, contatos, treinamentos e preparação da comunidade para fazer frente aos 
desastres (BLUMENAU, 2015c); 
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II. Resposta: nesta fase serão desencadeadas ação de socorro, assistência à população 
atingida e reabilitação dos cenários (BLUMENAU, 2015c); 

III. Reconstrução: nessa fase os projetos de reconstrução têm por finalidade restabelecer, 
em sua plenitude: os serviços públicos essenciais, a economia da área afetada, a moral 
social e o bem-estar da pulação afetada. 

No Plano constam os locais de abrigo, seus responsáveis e um descritivo da estrutura do local, 
em caso de inundações e deslizamentos, nestes locais devem ser dados priorização dos 
serviços essenciais.  

Os abrigos devem ser tratados nas situações de catástrofes como locais com demandas 
temporárias de abastecimento. 

Segundo o Plano de Contingência o órgão prestador de serviços de água e esgoto é integrante 
do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC), o qual tem por objetivo discutir as ações a serem 
tomadas em todas as fases do plano. 

Deverão ser eleitos um ou mais representantes do prestador dos serviços de água e esgoto, 
do setor de drenagem urbana e coleta e transporte de resíduos sólidos para fazer parte do 
GRAC. Estes representantes deverão conhecer o sistema e estar a par do PAE-SAN, para 
assim contribuir de maneira eficaz. 

Deverá ser reavaliado, juntamente com a Defesa Civil de Blumenau, o PAE-SAN após cada 
evento catastrófico, com a finalidade melhorar o documento. 

Deverá ser levado em consideração as diretrizes estabelecidas para o racionamento de água. 

 

8.5.2. Plano de recursos hídricos da Bacia do Itajaí 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí também traz como objetivo medidas 
necessárias para o desenvolvimento sustentável na bacia, com enfoque à disponibilidade de 
água e à prevenção de desastres naturais. O Plano de Recursos Hídricos de uma bacia 
hidrográfica é o principal instrumento de trabalho do respectivo Comitê de Bacia, pois 
estabelece a política da água na bacia, em outras palavras, as prioridades de ação para o 
Comitê (COMITE DO ITAJAÍ, 2010). 

Segundo o Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, os planos de saneamento 
básico deverão ser compatíveis com os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas 
em que os Municípios estiverem inseridos, ou seja, se faz necessário alinhar a planejamento 
previsto no Plano de Recursos Hídricos com o PMSB de Blumenau, em todos os níveis de 
planejamento, incluindo o PAE-SAN (BRASIL, 2010b). 

Segundo o Plano de Recursos Hídricos o município de Blumenau, juntamente com Itajaí, 
apresenta o nível mais alto de interação municipal com vistas à construção da gestão 
integrada da água. O critério para o diagnóstico foi estabelecido a partir das políticas setoriais 
ligadas ao desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural e meio ambiente (COMITE DO 
ITAJAÍ, 2010). 

O Quadro 49, adaptado do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, exemplifica a 
interdisciplinaridade que os planos de gestão municipal devem ter. Nele percebesse que a má 
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gestão em um determinado setor afeta significativamente outro. A leitura desta tabela deve 
ser feita de linha para coluna. Por exemplo, o conflito potencial indicado pelo item 1 da linha 
e pelo item 2 da coluna deve ser lido da seguinte forma: “O abastecimento público afeta a 
conservação ambiental devido ao lançamento de lodo das Estações de Tratamento de Água” 
(COMITE DO ITAJAÍ, 2010). 

Quadro 49 - Conflitos de uso da água e correlatos (os usos que causam os conflitos constam nas 
linhas, os usos prejudicados constam nas colunas) 

 Item 1 2 

Item Disciplina Abastecimento Conservação Ambiental 

1 Abastecimento  Lançamento de lodo das ETAs 

2 Mineração  
Provoca escorregamento de margens, 

alterando a dinâmica fluvial 

3 Diluição de esgotos Altera a qualidade Deteriora a qualidade da água 

4 
Drenagem urbana, 
incluindo limpeza de 
ribeirão 

 
Degrada o curso d'água e o entorno, 

altera a dinâmica fluvial e afeta a biota 
aquática 

5 Aterros Sanitários  
Falta de monitoramento dos sistemas 

de controles ambientais ameaçam 
qualidade de água 

6 
Sistema de previsão de 
cheias 

Limpeza da barragem 
dificulta tratamento de água 

para abastecimento 

Destinação dos Entulhos retirados 
periodicamente das barragens 

Fonte: Adaptado COMITÊ DO ITAJAÍ (2010). 

 

É diretriz do Plano de Bacia de Itajaí sua articulação com diversos setores, destacando o grupo 
de esgotamento sanitário: 

41. Apoiar o poder público municipal na universalização do saneamento básico com o 
objetivo de reduzir a carga de esgoto sanitário sem tratamento nos corpos d’água.  

42. Incentivar o fortalecimento da gestão do esgoto no âmbito municipal. 

43. Viabilizar a elaboração dos Planos de Saneamento Básico, que compreendem 
drenagem, abastecimento de água, esgoto e resíduos, tanto nas áreas urbanas quanto 
nas áreas rurais dos municípios 

44. Estimular a busca de soluções alternativas de tratamento de esgoto sanitário. 

45. Promover a melhoria da eficiência dos sistemas individuais de tratamento de 
esgoto. 

46. Considerar as metas progressivas do enquadramento nos Planos Municipais de 
Saneamento Básico. 

47. Propor regras para o licenciamento ambiental de estações de tratamento de 
esgotos e de estações de tratamento de água, que conduzam progressivamente ao 
cumprimento dos padrões estabelecidos na legislação ambiental” (COMITE DO ITAJAÍ, 
2010). 

O plano ainda aponta medidas para o aumento da disponibilidade de água, para a redução da 
carga de resíduos e para a prevenção integrada de desastres. O atendimento de algumas 
destas medidas irá auxiliar nos Planos de Emergência e Contingência, faz-se importante uma 
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integração entre os responsáveis pelo PAE-SAN e o Comitê de bacia, para definir prioridades 
de ambas as partes. 

As intervenções citadas no Plano de Recursos Hídricos de Itajaí e que são de interesse para 
o planejamento do PAE-SAN são: 

Para o aumento da disponibilidade e proteção da água são propostos: 

 Planejamento e construção de reservatórios de água; 

 Revitalização de rios. 

Para a redução da carga de resíduos são propostos: 

 Coleta e tratamento de esgotos domésticos; 

 Controle do uso de agrotóxicos; 

 Tratamento de dejetos animais, inclusive da aquicultura; 

 Monitoramento do lançamento de efluentes industriais; 

 Monitoramento dos aterros sanitários e industriais. 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia vem a proporcionar uma otimização dos Planos de 
Emergência e Contingência, sendo uma ferramenta que irá subsidiar a aplicação das ações, 
proporcionando uma maior amplitude e alternativas para a aplicabilidade das medidas 
emergenciais e até contingenciais. É necessário que os órgãos responsáveis pelos serviços 
essenciais sempre estejam alinhados com o Comitê de Bacias, para que as gestões dos 
recursos sejam aprimoradas. 

Os órgãos responsáveis pelos serviços públicos, principalmente de água e esgoto, deverão 
manter o Comitê de Bacias do Rio Itajaí informados quanto a novas demandas, para que a 
disponibilidade hídrica e qualidade da água sejam mantidas atualizadas, embasando melhor 
as ações propostas pelo comitê. O feedback das informações compiladas pelo comitê para os 
municípios também são importantes para planejamento dos prestadores de serviço. Por 
exemplo, o comitê poderia unificar os ensaios de qualidade da água bruta realizados 
diariamente por cada município, compilar os dados e informar os resultados para cada 
município. 

Representantes dos órgãos também deverão participar das reuniões promovidas pelo Comitê 
de Bacias e proporcionar uma abertura para que representantes do Comitê participem dos 
planejamentos dos serviços. 

Somente com uma comunicação eficiente entre todos os setores, poderá ser promovido um 
melhor planejamento para a cidade, visando sempre o bem-estar populacional e ambiental. 
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8.6. RECOMENDAÇÕES FINAIS PARA A ELABORAÇÃO DO PEC 

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados 
preferencialmente mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir 
ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das 
instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na 
prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, os 
órgãos operadores deverão dispor de estruturas de apoio das áreas de gestão operacional, 
de controle de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de 
informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os sistemas 
de saneamento básico mantenham a continuidade operacional comprometidas ou 
paralisadas. 

As ações de combate e controle às emergências terão prioridade sobre as demais atividades 
do local referente ao PEC, e deverão ser exercidas com dedicação exclusiva enquanto durar 
a ocorrência. 

As ações de prevenção devem envolver medidas de orientação e instrumentalização da 
comunidade para ação no caso de ocorrência de eventos, visando evitar ou diminuir o risco 
da ocorrência e os impactos resultantes desses eventos. 

O PEC deve se concentrar principalmente nos incidentes de maior probabilidade e não nos 
de maior magnitude, que normalmente são menos prováveis de acontecer. 

O PEC para o sistema de drenagem pluvial deve ser consolidado juntamente com o Comitês 
de Bacias Hidrográficas do Rio Itajaí. 

Deverão ser gerados relatórios de análise de acidentes, contendo no mínimo uma descritiva 
do acidente e das ações realizadas, uma análise crítica do processo de instalação da resposta 
inicial e da eficácia das medidas de controle, e uma conclusão com identificação das causas, 
consequências, danos, custos e prazos para a recuperação do sistema e do fornecimento dos 
serviços. Estes relatórios irão auxiliar no processo de melhorias e atualização das ações. 
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9. PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

9.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Plano de Segurança da Água (PSA) é 
uma metodologia de avaliação e gerenciamento de riscos à saúde, associados aos sistemas 
e soluções de abastecimento de água, que aborda desde a captação da água, passando pela 
estação de tratamento e sistema de distribuição até o ponto de consumo, visando estabelecer 
medidas de controle para reduzir ou eliminar os riscos à saúde, garantindo a segurança da 
água para consumo humano. 

O PSA é uma ferramenta eficaz para gerir a oferta de água potável de forma segura pelos 
prestadores de serviço e também uma ferramenta de vigilância por parte das autoridades 
públicas. De acordo com a WHO (2011) seus objetivos principais são controlar as fontes de 
poluição pontuais e difusas dos mananciais de abastecimento, otimizar a remoção ou 
inativação de contaminantes durante o tratamento, e evitar a contaminação durante o 
armazenamento, distribuição e consumo. 

Seu enfoque está relacionado principalmente em: 

 Identificar oportunidades para melhorar o custo operacional e a gestão de boas práticas 
para garantir a segurança da água, melhorando a eficiência e reduzindo as despesas; 

 Melhorar o conhecimento das partes interessadas sobre toda a cadeia de 
abastecimento de água e sua vulnerabilidade; 

 Melhorar a comunicação e colaboração entre os principais grupos de interessados e os 
responsáveis pela operação do sistema de abastecimento da água, como os 
consumidores, as autoridades nacionais que lidam com saneamento, saúde e 
ambiente, bem como do setor privado; 

 Fundamentar e priorizar as necessidades de melhorias de infraestrutura física e 
recursos necessários. 

A Portaria MS n.º 2.914 de 12 de dezembro de 2011 explicita a necessidade de o responsável 
pelo sistema ou pela solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano 
manter uma avaliação sistemática do sistema sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base 
na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos PSA recomendados pela OMS 
ou definidos em diretrizes vigentes no País (BRASIL, 2012c). 

A implantação de um PSA justifica-se pelo reconhecimento das limitações da abordagem 
tradicional de controle da qualidade da água para consumo humano, focada em análises 
laboratoriais, com métodos demorados e de baixa capacidade para o alerta rápido à 
população, em casos de contaminação da água, não garantindo a efetiva segurança da água 
para consumo humano (BRASIL, 2012c). 
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9.2. PRINCÍPIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PSA 

Para se ter sucesso na elaboração do PSA, sua abordagem deve basear-se nos princípios e 
conceitos já adotado nos planos de gerenciamento de risco, em especial: 

 Princípios de Múltiplas Barreiras: constitui-se em prevenir, reduzir, eliminar ou 
minimizar a contaminação em diversas etapas do sistema. A legislação brasileira 
recomenda este princípio por meio do art. 13: 

IV - Manter avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva de 
abastecimento de água, sob a perspectiva dos riscos à saúde, com base nos seguintes 
critérios: 

a) ocupação da bacia contribuinte ao manancial; 

b) histórico das características das águas; 

c) características físicas do sistema; 

d) práticas operacionais;  

 Princípios das Boas Práticas: são procedimentos adotados nas fases de concepção, 
projeto, construção, operação e manutenção de um sistema ou solução alternativa de 
abastecimento de água, que propiciam a minimização dos riscos à saúde humana 
advindos do uso daquela água (BASTOS et al., 2006); 

 Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle (APPCC): APPCC é um enfoque 
sistemático para identificar perigos e estimar os riscos que podem afetar a inocuidade 
da água, a fim de estabelecer as medidas para controlá-los (WHO, 1998), 

Análise de Risco: tem por objetivo hierarquizar e priorizar os riscos para auxiliar na avaliação 
e no gerenciamento. Inclui as etapas de Avaliação, Gestão e Comunicação de Risco (AS/NZS, 
2004 apud BRASIL, 2012c). 
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9.3. DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO PSA 

O PSA deverá ser estruturado de forma sequencial, em módulos, e estes agrupados em 5 
fases fundamentais de desenvolvimento.  

Quadro 50 - Diretrizes para elaboração do PSA. 

Fase I - Preparação 
Módulo I - Ações preliminares, incluindo a formação da equipe do 
PSA 

 

Fase II - Avaliação do 
Sistema 

Módulo II - Descrição do sistema de abastecimento de água 

Módulo III - Identificação de perigos e eventos perigosos e 
caracterização de riscos 

Módulo IV - Determinação e validação de medidas de controle, 
reavaliação e classificação de riscos 

Módulo V - Elaboração, implementação e manutenção de planos 
de melhorias/atualizações 

 

Fase III - Monitoramento 
Operacional 

Módulo VI - Definição do monitoramento das medidas de controle 

Módulo VII - Verificação da eficácia do PSA 

 

Fase IV - Gestão e 
Comunicação 

Módulo VIII - Elaboração de procedimentos de gestão 

Módulo IX - Desenvolvimento de programas complementares 

 

Fase V - Feedback e 
Melhoramento 

Módulo X - Planejamento e realização de análises periódicas do 
PSA 

Módulo XI - Revisão do PSA após um incidente 

Fonte: WHO, 2009. 

 

Fase I - Preparação 

Nesta fase incluem-se diversas tarefas que podem conter uma informação geral sobre a 
entidade gestora, aspectos genéricos dos sistemas de abastecimento e a formação da equipe 
responsável pelo desenvolvimento e implementação do PSA. Esta equipe deve ser 
multidisciplinar e deve conter participantes com diversas funções na empresa, sendo 
aconselhável o envolvimento de pessoas de todos os níveis hierárquicos. 
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Fase II - Avaliação do sistema 

Nesta fase devem ser recolhidas informações para conhecimento do sistema e possível 
análise do mesmo. Deve ser realizado um levantamento de detalhes do sistema de 
abastecimento, para a identificação clara do sistema. Este tem que conter no mínimo: a 
localização do sistema, características da bacia hidrográfica e da origem da água, descrições 
da captação, do tratamento, do sistema de adução, reserva e distribuição, tipologia e hábitos 
das populações abastecidas pelo sistema. A elaboração de um fluxograma do sistema é 
essencial para esta fase. 

É nesta fase também que são identificados os perigos e eventos perigosos que possam estar 
associados a cada um dos componentes do sistema. Uma vez identificados, deve-se analisá-
los em função do seu grau de risco, caracterizando-os e priorizando-os com o emprego das 
técnicas Matriz de Priorização de Risco e APPCC (WHO, 1998). 

 

Matriz de Priorização de Risco 

A caracterização dos riscos pode ser realizada com vários graus de detalhamento e utilizando-
se de técnicas qualitativas, semiqualitativas, semiquantitativas e/ou quantitativas do risco ou 
pela combinação delas (AS/NZS, 2004) apud (BRASIL, 2012c). O documento Plano de 
segurança da água: garantindo a qualidade e promovendo a saúde: um olhar do SUS 
(BRASIL, 2012c), elaborado pelo Ministério da Saúde, recomenda a utilização das técnicas 
qualitativas e semiquantitativas a seguir: 

 Técnica qualitativa: expressa a probabilidade de ocorrência e a intensidade das 
consequências de determinado risco, conforme o Quadro 51. É possível construir a 
Matriz de Priorização Qualitativa de Risco cruzando-se os níveis de probabilidade de 
ocorrência, facilitando, dessa forma, a hierarquização dos riscos. 

 Técnica semiquantitativa: atribui valores numéricos às probabilidades e consequências, 
de forma que de seu cruzamento resulte em um valor numérico. A priorização de riscos 
é determinada após a classificação de cada perigo com base nas escalas (de 1 a 5). 
Essas pontuações são obtidas por meio do cruzamento da escala de probabilidade de 
ocorrência (linhas) com a escala de severidade das consequências (colunas), conforme 
o Quadro 51. 
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Quadro 51 - Probabilidade de ocorrência e de consequência de riscos. 

Consequências Ocorrência 

Nível Classificação 
Descrição das 
consequências 

Nível Classificação 
Descrição das 
consequências 

1 Insignificante 
Sem impacto 

detectável 
16 Quase certo 

Frequência diária ou 
semanal 

2 Baixa 

Pequeno impacto 
sobre a qualidade 

estética ou 
organoléptica da água 

e/ou baixo risco à 
saúde, que pode ser 
minimizado em etapa 

seguinte do sistema de 
abastecimento. 

8 Muito frequente 
Frequência mensal 
ou mais espaçada 

3 Moderada 

Elevado impacto 
estético e/ou com risco 
potencial à saúde, que 
pode ser minimizado 
em etapa seguinte do 

sistema de 
abastecimento. 

4 Frequente 
Frequência anual ou 

mais espaçada 

4 Grave 

Potencial impacto à 
saúde, que não pode 
ser minimizado em 
etapa seguinte do 

sistema de 
abastecimento. 

2 
Pouco 

frequente 
A cada 5-10 anos 

5 Muito grave 

Elevado risco potencial 
à saúde, que não pode 

ser minimizado em 
etapa seguinte do 

sistema de 
abastecimento. 

1 Raro 
Apenas em 

circunstâncias 
excepcionais 

Fonte: Adaptado AS/NZS, 2004 apud Brasil, 2012c. 

 

As Figura 184 e Figura 185 ilustram a Matriz qualitativa de priorização de risco e a Matriz 
semiquantitativa de priorização de risco, respectivamente.  
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Figura 184 - Matriz qualitativa de priorização de risco. 

 
Fonte: Adaptado AS/NZS, 2004 apud Brasil, 2012c. 
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Figura 185 - Matriz semiquantitativa de priorização de risco. 

 
Fonte: Adaptado AS/NZS, 2004 e BARTRAM et al., 2009 apud Brasil, 2012c. 

 

Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 

Essa metodologia tem como fundamento a detecção de Pontos de Controle (PC) e/ou Pontos 
Críticos de Controle (PCC) e/ou Pontos Críticos de Atenção (PCA) para o monitoramento dos 
mesmos e para adoção de ações de intervenção, quando forem detectadas alterações nos 
parâmetros selecionados para avaliação do sistema de abastecimento de água (MOSSEL; 
Struijk, 2004) apud (BRASIL, 2012c). 

A Figura 186 traz um fluxograma básico do mecanismo de identificação dos pontos críticos de 
controle no sistema. 
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Figura 186 - Mecanismos de identificação de pontos críticos de controle. 

 
Fonte: Adaptado WHO, 1998 apud Brasil, 2012c. 

 

Os Pontos Críticos de Controle (PCC) são pontos, ao longo do sistema de 
abastecimento de água, onde há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde. 
Podem ser monitorados de forma sistemática e contínua, com estabelecimento de 
limites críticos e respectivas medidas de controle, mas não existem barreiras que 
previnam, eliminem ou reduzam o perigo a um risco de nível tolerável (AS/NZS, 2004) 
apud Brasil (2012c). 

Os Pontos Críticos de Atenção (PCA) são pontos, ao longo do sistema de 
abastecimento de água, onde há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde, que 
não são passíveis de monitoramento por meio de limites críticos, mas é possível 
estabelecer intervenções físicas e medidas de controle direcionadas a prevenir, reduzir 
ou eliminar o perigo a um nível tolerável (AS/NZS, 2004) apud Brasil (2012c). 

Os Pontos de Atenção (PA) são pontos, ao longo do sistema de abastecimento de 
água, onde há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde, em que as medidas de 
controle não podem ser realizadas de imediato ou são de difícil implementação como, 
por exemplo, a ampliação de estações de tratamento de esgoto ou o controle de fontes 
difusas de contaminação (AS/NZS, 2004) apud Brasil (2012c). 
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Se na etapa anterior é determinado que existem riscos significativos para a segurança da água 
e não se tem medidas de controle ou estas não são eficazes, deverá ser realizado um plano 
de melhoria ou modernização. A avaliação deve ser suficiente para analisar, documentar e 
formalizar práticas que não funcionam e executar melhorias relevantes; em outros casos, pode 
ser necessário aplicar novas medidas de controle ou melhorar as existentes. Planos de 
melhorias ou programas de modernização podem incluir curto, médio ou longo prazo. A 
implementação dos planos de melhorias ou modernização devem ser controlados para 
confirmar que as melhorias foram feitas, que são eficaz e tomaram a atualização do PSA 
necessário. Nota-se que a introdução de novas medidas controle pode introduzir a novos 
riscos no sistema. 

 

Fase III - Monitoramento operacional 

Na Fase III, devem ser desenvolvidos procedimentos de gestão para que as medidas de 
controle estabelecidas sejam eficazes, sendo necessário para isso selecionar parâmetros que 
reflitam a eficácia das medidas de controle de cada componente do sistema avaliado. Devem 
ser estabelecidos limites críticos para cada perigo potencial, procedimentos de 
monitoramento, e ações corretivas para as situações em que os limites críticos sejam 
ultrapassados. O objetivo principal desta fase é controlar os riscos e garantir que as metas de 
qualidade da água sejam atendidas. 

 

Fase IV - Gestão e comunicação 

Gestão e Comunicação, compreende aspectos determinantes para o acompanhamento e 
verificação do PSA. Toda a informação deve estar reunida num só documento que descreva 
a avaliação e monitoramento operacional do sistema de abastecimento, bem como 
procedimentos para a gestão da qualidade da água, tanto em situações excepcionais como 
em condições de rotina. Devem ser designados responsáveis para a gestão de rotina, que 
deverão ser seguidas diariamente, registrando-se todas as medidas paramétricas dos Pontos 
Críticos de Controle, alterações no sistema e ao PSA, incidentes, entre outros. Responsáveis 
também para procedimentos em condições excepcionais, com consequências catastróficas. 
Estes irão trabalhar no sentido de minimizar os impactos e identificar suas fontes causadoras. 
E por último, deverão ser designados responsáveis pela documentação e protocolos de 
comunicação, essenciais para avaliar o sucesso do PSA, facilitando auditorias e manter 
transparência para a comunidade. 

 

Fase V - Feedback e melhoramento 

Incluem tarefas de validação e verificação do PSA após a sua iniciação e funcionamento. 
Estas avaliações podem ser feitas através de mecanismos de auto avaliação e/ou através de 
auditorias externas, tendo sempre como objetivo o aperfeiçoamento do seu desempenho. 

O PMSB busca apresentar diretrizes gerais para a elaboração do Plano de Segurança da 
Água, porém sua elaboração não deve ater-se somente a este produto. Deve-se atentar para 
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as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, 
pela legislação vigente e pelos casos bem-sucedidos de outros municípios. 
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10. MECANISMOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICIÊNCIA, DA 

EFETIVIDADE, DA EFICÁCIA E DO IMPACTO DAS AÇÕES PROGRAMADAS 

Podemos entender avaliação como sendo a prática de atribuir valor a ações. No caso dos 
projetos, programas e políticas do governo, significa uma atividade cujo objetivo é de 
maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na alocação de 
recursos para a consecução dos mesmos (ENAP, 2007).  

Para que a avaliação seja efetivada, são necessárias minimamente as seguintes etapas: 

I. Estabelecimento de padrões ou critérios relacionados ao desempenho do elemento 
avaliado; 

II. Analise do desempenho em função dos padrões e dos critérios estabelecidos; 

III. Diagnóstico do elemento avaliado; 

IV. Aplicação de medidas para corrigir o desvio entre o desempenho atual e o 
desempenho esperado.  

A análise do desempenho pode ser medida tanto em eficiência, como em eficácia. A eficácia 
mede o alcance de resultados, enquanto a eficiência mede a utilização dos recursos 
disponíveis nesse processo. A eficácia se refere à capacidade de satisfazer as necessidades 
da sociedade, enquanto a eficiência mede a relação entre insumos e resultados. 

Chiavenato (1993), afirma que a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual os 
serviços devem ser executados, a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais 
racional possível. A eficiência não se preocupa com os fins, mas com os meios, já a eficácia 
tem foco no alcance do objetivo. A Figura 187 exemplificada a relação entre eficiência e 
eficácia. 

 

Figura 187 - Relação entre Eficiência e Eficácia. 
Fonte: Adaptado CHIAVENATO, 1993. 

 

Quando ambas os critérios têm os seus objetivos alcançados, diz-se que os objetivos foram 
alcançados com efetividade. A Figura 188, apresenta esquematicamente a inter-relação entre 
eficácia, eficiência e efetividade, no âmbito do saneamento básico. 
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Figura 188 - Relação Eficácia, Eficiência e Efetividade. 

Fonte: Marcovitch, 1983. 

 

Resumidamente tem-se: 

 Eficiência: otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados; 

 Eficácia: contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos globais; 

 Efetividade: relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos. 

Sua aplicabilidade após a fixação de metas graduais (curto, médio e longo prazos) é definida 
através de indicadores genéricos: sociais, ambientais, saúde e de acesso aos serviços de 
saneamento básico, os quais possibilitam o estabelecimento da hierarquização das áreas de 
intervenção prioritária. 

Relativamente à avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços de 
saneamento básico prestados à população, os indicadores técnicos, operacionais e 
financeiros são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos, tendo em vista a 
melhoria da qualidade de vida das populações residentes no Município e a preservação 
ambiental e de Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Assim, o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB de Blumenau, dos 
resultados das suas ações no acesso aos serviços de saneamento básico prestados e da 
prestação de serviços, necessariamente, levará em conta a utilização de indicadores. 

 

Indicadores 

O termo “Indicador” vem da palavra latina “indicare” que significa anunciar, apontar ou indicar 
(VON SCHIRNDING, 1998 apud ARIS, 2015). Dentre os usos dos indicadores, pode-se 
destacar: 

I. Assinalar problemáticas; 

II. Identificar tendências; 
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III. Priorizar; 

IV. Formular e implantar políticas; 

V. Avaliar avanços. 

Os indicadores, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para 
Construção de Indicadores (BRASIL, 2009c) tem como objetivo: 

 Mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

 Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão; 

 Contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais; 

 Facilitar o planejamento e o controle do desempenho; 

 Viabilizar a análise comparativa de desempenho da organização e do desempenho de 
diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. 

Segundo a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) (2015), o uso de 
indicadores permite ainda aperfeiçoar e racionalizar as atividades de fiscalização, além de 
poder gerar diagnósticos periódicos, que podem ser utilizados como instrumento de 
informações para a formulação de políticas públicas no setor do saneamento básico. 

Na construção de um sistema de indicadores é importante ter presente que estes são 
estruturados em função dos objetivos do que se quer medir. Isto implica na clareza do sistema 
a ser medido. Logo, as variáveis representam seus componentes e as unidades de medida 
suas dimensões específicas. A relação entre as variáveis, representadas por valores obtidos 
nas avaliações das dimensões em suas unidades de medida, são os índices dos indicadores. 

A seguir, serão apresentados os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e 
monitoramento, para cada setor do saneamento básico, bem como em suas áreas de impacto 
direto e indireto. Novos indicadores poderão ser criados e aplicados ao saneamento básico, 
conforme demanda da Prefeitura Municipal de Blumenau, porém estes devem ser avaliados 
em conjunto com a prefeitura, prestadores de serviços, agência reguladora, comunidade e 
demais atores envolvidos. 

Além dos indicadores a seguir destacados deverão ser efetuados registros de dados 
operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir a geração dos 
indicadores definidos pelo SNIS.  
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10.1. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

ACESSO, DA QUALIDADE, DA REGULARIDADE E DA FREQUÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

10.1.1. Indicador de eficiência na prestação do serviço e no atendimento ao 
público 

A eficiência no atendimento ao público e na prestação dos serviços deverá ser avaliada 
através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público (IESAP). 

O IESAP deverá ser calculado com base na avaliação de fatores indicativos da performance 
do prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos 
usuários. Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um 
peso de forma a compor-se o indicador para a verificação. 

O IESAP será calculado de acordo com a equação apresentada no Quadro 52 e avaliado 
conforme o critério apresentado no mesmo quadro. Este indicador deverá ser avaliado 
anualmente pela média dos valores apurados mensalmente. Os quatro fatores que compõem 
este indicador serão descritos na sequência. 

Quadro 52 - Forma de cálculo e critério de avaliação do IESAP. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑬𝑺𝑨𝑷 =  𝟑 𝒙 𝑭𝟏 +  𝟑 𝒙 𝑭𝟐 +  𝟐 𝒙 𝑭𝟑 +  𝟏 𝒙 𝑭𝟒 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

F 1: Fator 1 (Prazos de atendimento dos serviços de maior frequência) 

F 2: Fator 2 (Disponibilidade de estruturas de atendimento ao público) 

F 3: Fator 3 (Adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador) 

F 4: Fator 4 (Adequação das instalações e logística de atendimento em prédio(s) do operador) 

Valoração do resultado 

Se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco) INADEQUADO 

Se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações: ADEQUADO 

Se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 7 (sete) REGULAR 

Se superior a 7 (sete) e menor ou igual a 9 (nove) SATISFATÓRIO 

Se superior a 9 (nove) ÓTIMO 

 

Para a obtenção das informações necessárias à determinação dos indicadores, o ente 
regulador e/ou fiscalizador deverá fixar os requisitos mínimos do sistema de informações a ser 
implementado pelo operador. O sistema de registro deverá ser organizado adequadamente e 
conter todos os elementos necessários que possibilitem a conferência pelo ente regulador 
e/ou fiscalizador. 

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, serão 
apresentados a seguir. 
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10.1.1.1. Fator 1: Prazos de atendimento dos serviços de maior frequência (F 1) 

Será medido o período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data 
efetiva de conclusão. O Indicador de eficiência dos prazos de atendimento será determinado 
como segue: 

Quadro 53 - Forma de cálculo e valoração do F 1. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒂𝒛𝒐 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍𝒆𝒄𝒊𝒅𝒐

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍. 

Valoração do resultado 

Menor que 75% 0 

Igual ou maior que 75% e menor que 90% 0,5 

Igual ou maior que 90% 1 

 

O quadro padrão dos prazos de atendimento dos serviços conforme as vertentes do 
saneamento são o apresentado em sequência. 

Quadro 54 - Prazo de atendimento das solicitações nos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

SERVIÇO 
PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS 

SOLICITAÇÕES 

Ligação de água e/ou de esgotos 5 dias úteis 

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água 5 dias 

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de esgoto 4 dias 

Falta d'água local ou geral 24 horas 

Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da 
repavimentação envolvendo redes de água e/ou esgoto 

5 dias úteis 

Restabelecimento do fornecimento de água 24 horas 

Ocorrência de extravasamentos de esgotos 24 horas 

Ocorrências de caráter comercial 24 horas 

 

Quadro 55 - Prazo de atendimento das solicitações nos serviços de drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais. 

Drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

SERVIÇO 
PRAZO PARA 

ATENDIMENTO DAS 
SOLICITAÇÕES 

Atendimento a ocorrência de problema pontual 7 dias úteis 

Avaliação de sistema de drenagem existente 30 dias úteis  

Retirar os entulhos, resíduos acumulados e desobstruir as 
vias públicas e redes de drenagem afetadas, após 
ocorrência de inundação  

8 horas 
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Quadro 56 - Prazo de atendimento das solicitações nos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

SERVIÇO 
PRAZO PARA ATENDIMENTO 

DAS SOLICITAÇÕES 

Atendimento a ocorrência de problema pontual 3 dias úteis 

 

10.1.1.2. Fator 2: Disponibilidade de estruturas de atendimento ao público (F 2) 

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

1. Atendimento em escritório do prestador do serviço; 

2. Sistema para todos os tipos de contatos telefônicos que o usuário pretenda, durante 
24 horas, todos os dias do ano; 

3. Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que deverão ser processados 
em rede de computadores do prestador; 

4. Site na internet com informação pertinente acerca dos serviços. 

5. Atendimento in loco. Quando o funcionário do prestador do serviço estiver 
trabalhando, este deverá atuar como representante da administração junto aos 
usuários, prestando informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que 
solicitado. Para tanto o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, 
fornecendo-lhes todas as indicações e informações sobre como proceder nas 
diversas situações que se apresentarão;  

Este fator será avaliado pela disponibilidade ou não das possibilidades elencadas, e será 
valorado conforme segue.  

Quadro 57 - Forma de cálculo e valoração do I 2. 

Valoração do resultado 

Atendimento de 2 (duas) ou menos estruturas 0 

Atendimento de 3 (duas) ou 4 (três) estruturas 0,5 

Atendimento das 5 (cinco) estruturas 1 

 

10.1.1.3. Fator 3: Adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador (F 3) 

A adequação da estrutura de atendimento ao público em cada um dos prédios do prestador 
dos serviços deverá ser avaliada pela oferta ou não das seguintes facilidades: 

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

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

3. Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio; 

4. Facilidade de identificação; 
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5. Conservação e limpeza; 

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

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

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

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

Este fator será avaliado pela disponibilidade ou não das possibilidades elencadas, e será 
valorado conforme segue.  

Quadro 58 - Forma de cálculo e valoração do F 3. 

Valoração do resultado 

Atendimento de 5 (cinco) ou menos itens 0 

Atendimento de 6 (seis) ou 7 (sete) itens 0,5 

Atendimento de mais de 7 (sete) itens 1 

 

10.1.1.4. Fator 4: Adequação das instalações e logística de atendimento em prédio(s) do 
operador (F 4) 

Toda a estrutura física de atendimento deverá ser projetada de forma a proporcionar conforto 
ao usuário e permitir o acesso para pessoas com necessidades especiais. 

Este fator procurará medir a adequação das instalações do prestador ao usuário característico 
da cidade, de forma a propiciar-lhe as melhores condições de atendimento e conforto. Leva 
em consideração os seguintes itens: 

1. Separação dos ambientes de espera e atendimento; 

2. Disponibilidade de banheiros; 

3. Disponibilidade de bebedouros de água; 

4. Iluminação e acústica do local de atendimento; 

5. Existência de normas padronizadas de atendimento ao público; 

6. Preparo dos profissionais de atendimento; 

7. Disponibilização de ar condicionado, ventiladores e outros. 

Este fator será avaliado pela disponibilidade ou não das possibilidades elencadas, e será 
valorado conforme segue.  

  



             

       Página: 686 
 

 

                        
 

Quadro 59 - Forma de cálculo e valoração do F 4. 

Valoração do resultado 

Atendimento de 4 (quatro) ou menos itens 0 

Atendimento de 5 (cinco) ou 6 (seis) itens 0,5 

Atendimento dos 7 (sete) itens 1 

 

10.1.2. Indicador de adequação do sistema de comercialização dos serviços 
para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

A comercialização dos serviços é interface de importância no relacionamento do prestador 
com os usuários dos serviços, ou seja, é importante que o sistema comercial implementado 
possua as características adequadas para garantir um relacionamento justo e vantajoso para 
ambas as partes. 

A metodologia de definição desse indicador segue o mesmo princípio utilizado para o IESAP, 
pois, também neste caso, a importância relativa dos fatores apresentados depende da 
condição, cultura e aspirações dos usuários. 

O Indicador de Adequação do Sistema de Comercialização dos Serviços (IACS) será 
calculado de acordo com a equação apresentada no Quadro 60 e avaliado conforme o critério 
apresentado no mesmo quadro. No caso do Indicador de micromedição foi atribuída forte 
ponderação em face da importância do mesmo como fator de justiça do sistema comercial 
utilizado. 

Quadro 60 - Forma de cálculo e critério de avaliação do IESAP. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑨𝑪𝑺 =   𝟓 𝒙 𝑪𝟏 +  𝟏 𝒙 𝑪𝟐 +  𝟏 𝒙 𝑪𝟑 +  𝟏 𝒙 𝑪𝟒  𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

C 1: Fator 1 (Indicador de eficácia na leitura) 

C 2: Fator 2 (Indicador de eficácia no atendimento sem deslocamento do cliente) 

C 3: Fator 3 (Indicador da eficácia na comunicação de cortes) 

C 4: Fator 4 (Indicador de eficácia do restabelecimento do fornecimento de água) 

Valoração do resultado 

Se o valor do IACS for igual ou inferior a 5 (cinco) INADEQUADO 

Se superior a este valor, com as seguintes gradações: ADEQUADO 

Se superior a 4 (quatro) e igual ou inferior a 6 (seis) REGULAR 

Se superior a 6 (seis) e igual ou inferior a 7 (sete) SATISFATÓRIO 

Se superior a 7 (sete) ÓTIMO 

 

Este indicador deverá ser avaliado anualmente pela média dos valores apurados 
mensalmente. Os critérios que deverão ser considerados na apuração do IACS, mensalmente, 
serão apresentados a seguir. 
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10.1.2.1. Critério 1: Indicador de eficácia na leitura (C 1) 

Este Indicador demonstra a eficácia da leitura, ou seja, a quantidade de leituras corretas e 
realizadas. O Indicador C 1 será determinado como segue: 

Quadro 61 - Forma de cálculo e valoração do C 1. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒊𝒕𝒖𝒓𝒂𝒔 𝒆𝒇𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒉𝒊𝒅𝒓ô𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍. 

Valoração do resultado 

Menor que 98% 0 

Igual ou Maior que 98% 1 

 

10.1.2.2. Critério 2: Indicador de eficácia no atendimento sem deslocamento do cliente (C 
2) 

O sistema de comercialização adotado pelo prestador deverá favorecer a fácil interação com 
o usuário, evitando ao máximo possível o seu deslocamento até o escritório para informações 
ou reclamações. Este serviço deverá ser realizado preferencialmente por telefone ou internet. 
O Indicador C 2 será determinado como segue: 

Quadro 62 - Forma de cálculo e valoração do C 2. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒇𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒏𝒐 𝒃𝒂𝒍𝒄ã𝒐 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔

𝑵º 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔
(𝒃𝒂𝒍𝒄ã𝒐, 𝒕𝒆𝒍𝒆𝒇𝒐𝒏𝒆, 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒆𝒕)

 𝑿 𝟏𝟎𝟎 
𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍. 

Valoração do resultado 

Menor que 20% 1 

Entre 20% e 30% 0,5 

Maior que 30% 0 

 

10.1.2.3. Critério 3: Indicador da eficácia na comunicação de cortes (C 3) 

Para as contas não pagas sem registro de débito anterior, vencidas há trinta dias, com valor 
somado superior a R$ 300,00, o operador deverá manter um sistema de comunicação por 
escrito com os usuários, notificação, informando-os da existência do débito, com definição de 
data-limite para regularização da situação antes da efetivação do corte, de acordo com a 
legislação vigente. O Indicador C 3 será determinado como segue: 
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Quadro 63 - Forma de cálculo e valoração do C 3. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂çõ𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂𝒔𝒏𝒐 𝒎ê𝒔

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒔𝒖𝒋𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒏𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍. 

Valoração do resultado 

Maior que 98% 1 

Entre 95% e 98% 0,5 

Menor que 95% 0 

 

10.1.2.4. Critério 4: Indicador de eficácia do restabelecimento do fornecimento de água (C 
4) 

O prestador de serviço deverá garantir o restabelecimento do fornecimento de água ao 
usuário, em casos de corte no cavalete, em até três dias da solicitação, mediante a 
apresentação do comprovante de pagamento de seus débitos O Indicador C 4 será 
determinado como segue: 

Quadro 64 - Forma de cálculo e valoração do C 4. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂çõ𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒕𝒊𝒅𝒂𝒔𝒏𝒐 𝒎ê𝒔

𝑵º 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒔𝒖𝒋𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒏𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍. 

Valoração do resultado 

Maior que 98% 1 

Entre 95% e 98% 0,5 

Menor que 95% 0 

 

10.1.3. Indicador de adequação do sistema de comercialização dos serviços 
de Resíduos Sólidos 

Atualmente, não há informações existentes quanto aos indicadores de adequação do sistema 
de comercialização dos serviços de Resíduos Sólidos. 

 

10.1.4. Indicador de adequação do sistema de comercialização dos serviços 
de Drenagem 

Para a definição dos indicadores a serem utilizados no serviço de drenagem urbana, foram 
utilizados como referência os indicadores do Plano de Drenagem Urbana de São Paulo (SÃO 
PAULO, 2012). 

A seguir são detalhados os indicadores relacionados à comercialização do serviço. Apesar de 
não ser um sistema com cobrança específica atualmente, os valores servirão para avaliar 
futuramente o serviço, quando houver uma taxa ou tarifa para drenagem. 
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Diferente dos demais sistemas, ainda não há um indicador nacional definido para o sistema 
de drenagem (SNIS), portanto não há como definir a valoração dos indicadores. 

 

 IMAP1 - Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais 

Quadro 65 - Forma de cálculo do IMAP1 

Forma de cálculo Unidade 

𝒓𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝒂𝒓𝒓𝒆𝒄𝒂𝒅𝒂𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒊𝒔

𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒊𝒔 
 𝑹$/𝒂𝒏𝒐 

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2012 

 

 IMAP2 - Índice de produtividade da força de trabalho para a coleta de esgotos pluviais 

Quadro 66 - Forma de cálculo do IMAP1 

Forma de cálculo Unidade 

𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒊𝒔 
 

𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔

𝒉𝒂𝒃
. 

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2012 

 

 IMAP3 - Índice de atendimento urbano de águas pluviais 

Quadro 67 - Forma de cálculo do IMAP3 

Forma de cálculo Unidade 

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒊𝒔

𝒑𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒍𝒖𝒗𝒊𝒂𝒊𝒔 
 % 

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2012 

 

 IMAP9 - Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de drenagem 

Quadro 68 - Forma de cálculo do IMAP9 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒍𝒂𝒎𝒂çõ𝒆𝒔

𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒂𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒅𝒐 
 𝒐𝒄𝒐𝒓𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔/𝒂𝒏𝒐 

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2012 
 
 

10.1.5. Indicador do nível de cortesia e de qualidade percebida pelos 
usuários na prestação dos serviços 

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao público deverão contar com treinamento 
especial de relações humanas e técnicas de comunicação, além de normas e procedimentos 
que deverão ser adotados, visando à obtenção de um padrão de comportamento e tratamento 
para todos os usuários indistintamente, de forma a não ocorrer qualquer tipo de diferenciação. 
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As normas de atendimento deverão fixar, entre outros pontos, a forma como o usuário deverá 
ser tratado e a forma de como o profissional deverá se portar, englobando diversas situações. 
Para tal objetivo deverão ser realizados treinamento periódicos, esses treinamentos deverão 
ser realizados com pessoal terceirizado que venham a ter contato com o público em nome das 
prestadoras. 

Deverá ser providenciado uniformes, crachás de identificação padronizados, ou qualquer outro 
elemento que identifique facilmente os funcionários que estejam diretamente em contato com 
o público. 

Os prestadores dos serviços deverão implementar mecanismos de controle e verificação 
permanente das condições de atendimento aos usuários, procurando identificar e corrigir 
possíveis desvios. 

A aferição dos resultados obtidos pelo pelos prestadores de serviços deverá ser realizada 
anualmente, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, 
capacitada para a execução do serviço. A empresa será contratada pelo ente regulador e/ou 
fiscalizador, mediante licitação. 

A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que 
tenham tido contato devidamente registrado com o prestador, no período de três meses que 
antecederem a realização da pesquisa. Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, 
devendo, no entanto, ser incluído no universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis: 

1. Atendimento via telefone; 

2. Atendimento personalizado; 

3. Atendimento na ligação para execução de serviços diversos; 

4. Atendimento via internet; 

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente 
o seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados e ao atendimento realizado. 
Assim, entre outras, o usuário deverá ser questionado: 

1. Sobre a educação do funcionário; 

2. Sobre o nível de entendimento do funcionário; 

3. Se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações; 

4.  Se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado; 

5. Se o local onde foi realizado o serviço posteriormente ficou a contento do cliente; 

Outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive, 
atender condições peculiares. 

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 níveis de satisfação 
do usuário: 

1. Ótimo; 

2. Bom; 

3. Regular; 
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4. Ruim; 

5. Péssimo. 

A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerado o mesmo valor 
relativo para cada pergunta, independentemente da natureza da questão ou do usuário 
pesquisado, deverá resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de 
amostragem em cada um dos conceitos acima referidos. 

Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos conceitos: 
ótimo e bom corresponderem a 80% (oitenta por cento) ou mais do total, onde este resultado 
representa o indicador ISC (Índice de Satisfação do Cliente). 

 

10.2. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.2.1. Sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

10.2.1.1.  Identificação dos Indicadores 

Quanto ao sistema de abastecimento de água, como instrumentos de avaliação do PMSB de 
Blumenau, será adotado a Metodologia para Avaliação dos Indicadores de Desempenho dos 
Serviços Prestados, normatizada pela ARIS dos municípios de Santa Catarina. 

Os indicadores deverão ser avaliados em 5 temas; segundo a ARIS (2015) estes temas 
cobrem as dimensões mais relevantes da prestação dos serviços de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, e tem como objetivo garantir que as informações mais significativas 
para a regulação sejam contempladas. A descrição das 5 dimensões pode ser observada no 
quadro a seguir. 

Quadro 69 - Dimensões e descrição dos Temas de Desempenho. 

Código Dimensões Descrição 

C Contexto 
Itens que explicam o contexto do município, mas que fogem da gerência do 
Prestador de serviços. Apontam fatores que podem influenciar as variáveis e 
indicadores avaliados nas outras dimensões. 

E Eficiência 
Permitem a avaliação da eficiência dos operadores em cada um dos municípios. 
Importantes instrumentos para introdução de padrões de desempenho. 

F 
Econômico-
financeiro 

Se propõem a analisar a situação econômico-financeira da prestação dos 
serviços nos Municípios. 

Q Qualidade 
Possibilitam verificar se os padrões de qualidade mínima estabelecida pela 
normatização são atendidos em cada um dos municípios. 

U Universalização 
Demonstram a abrangência dos serviços. Instrumentos para a introdução e 
avaliação de políticas públicas no sentido da universalização. 

Fonte: Adaptado ARIS, 2015. 

 

Nesse sentido, os indicadores foram agrupados em cinco conjuntos distintos. A metodologia 
desenvolvida pela ARIS utilizou os indicadores recomendados pela Associação Brasileira de 
Agências de Regulação (ABAR) e do SNIS. Os indicadores adotados, conforme os temas e 
recomendados pela agência reguladora, estão apresentados a seguir: 
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1. Contexto: 

 Indicador: Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020); 

 Indicador: Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001); 

 Indicador: Consumo Médio de Água por Economia (IN053); 

 Indicador: Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias 
de água (IN043). 

2. Eficiência: 

 Indicador: Índice de Perdas na Distribuição (IN049); 

 Indicador: Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102); 

 Indicador: Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água 
e Esgotos (IN060); 

 Indicador: Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026); 

 Indicador: Despesa Média Anual por Empregado (IN008). 

3. Econômico-Financeiro: 

 Indicador: Tarifa Média de água (IN005); 

 Indicador: Margem de Despesa de Exploração (IN030); 

 Indicador: Índice de Evasão de Receitas (IN029). 

4. Qualidade: 

 Indicador: Índice de Hidrometração (IN009); 

 Indicador: Índice de Macromedição (IN011); 

 Indicador: Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084); 

 Indicador: Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082). 

5. Universalização: 

 Indicador: Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023); 

 Indicador: Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com 
Abastecimento de Água (IN024); 

 Indicador: Índice de Tratamento de Esgoto (IN016). 

Mais uma vez vale ressaltar que havendo a necessidade de se adotar novos indicadores, 
estes poderão ser feitos em comum acordo entre a prefeitura, o prestador de serviço e o órgão 
regulador. 
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10.2.1.2. Metodologia de avaliação dos indicadores 

Para compor a classificação dos indicadores, deverão ser estabelecidos parâmetros que têm 
como principais referências, a Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde e as metas 
apresentadas no Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) (ARIS, 2015). 

A parametrização dos indicadores de desempenho, deverá ser a mesma proposta pela 
agência reguladora, a qual propõe a classificar os indicadores por escala de cores devido a 
facilidade em que o receptor terá de entender a informação fornecida, despertando o lado 
crítico e reflexivo de quem a está recebendo. 

A ARIS, como parte de sua metodologia de avaliação, indicou intervalos e limites quantitativos 
para cada um dos indicadores, os quais foram divididos em níveis distintos: “Ideal”, 
“Satisfatório”, “Insatisfatório” e “Não Informado”, representados por diferentes cores. A Quadro 
70 traz a escala de cores e a definição de cada conceito. 

Quadro 70 - Níveis e definições dos intervalos parametrizados. 

 IDEAL 

 

 Conjunto imaginário de perfeições que não podem ter realização completa. 

 A mais almejada das aspirações. 

 Quimérico, fantástico, imaginário. 

 Modelo, padrão. 

 Cenário Normativo /PLANSAB/ Região Sul. 
 

 SATISFEITO 

 

 Que satisfaz. Regular; sofrível 

 Que corresponde ao que se espera: um resultado satisfatório. 

 Suficiente, aceitável, agradável e lisonjeiro. 

 Cenário superior ao referenciado no SNIS 2010 para o Estado de Santa Catarina. 
 

 INSATISFEITO 

 

 Que não satisfaz, que deixa a desejar. 

 Insuficiente, ruim, fraco. 

 Cenário inferior ao referenciado no SNIS 2010 para o Estado de Santa Catarina. 
 

  X NÃO INFORMADO 

 

 Que não satisfaz, que deixa a desejar. 

 Insuficiente, ruim, fraco. 

 Cenário inferior ao referenciado no SNIS 2010 para o Estado de Santa Catarina. 
 

Fonte: Adaptado ARIS, 2015. 

 

10.2.1.3. Descrição dos indicadores, metodologia de cálculo e critério de avaliação 

Este tópico foi baseado nos seguintes documentos: 
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 Metodologia para Avaliação dos Indicadores de Desempenho (ARIS, 2015); 

 Glossário de Indicadores - Água e Esgotos (SNIS, 2015b); 

 Glossário de Informações - Água e Esgotos (SNIS, 2015a). 

 

Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020) 

Este indicador mede o adensamento horizontal, ou a distância média entre ligações de água. 
É extremamente relevante para contextualizar o sistema, pois baixo adensamento horizontal 
exige maiores investimentos para disponibilizar rede de abastecimento de água (e de coleta 
de esgoto) à população. O indicador IN020 será determinado como segue: 

Quadro 71 - Forma de cálculo e valoração do IN020. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟓

𝑨𝑮𝟎𝟐𝟏
 𝑿 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒎/𝒍𝒊𝒈. 

AG005: Extensão da rede de água (Comprimento total da malha de distribuição de água, incluindo adutoras, 
subadutoras e redes distribuidoras e excluindo ramais prediais, operada pelo prestador de serviços, no último 
dia do ano de referência. Unidade: km) 

AG021: Quantidade de ligações totais de água (Quantidade de ligações totais (ativas e inativas) de água à 
rede pública, providas ou não de hidrômetro, existente no último dia do ano de referência. Unidade: ligações) 

Comentários: AG005* e AG021*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 
anterior ao mesmo. 

Categoria do indicador: contexto. 

 

Tabela 274 - Cálculo do IN020 para o município de Blumenau. 

Ano 
AG005 - Extensão 
da rede de água 

 (km) 

AG021 - Quantidade de 
ligações totais de água 

(Ligações) 

IN020_AE - Extensão da rede 
de água por ligação 

 (m/lig.) 

2010 1.498,00 86.583 17,4 

2011 1.518,00 91.850 16,9 

2012 1.531,83 93.040 16,5 

2013 1.535,30 94.427 16,4 

2014 1.559,00 97.435 16,1 

2015 1.564,50 98.699 15,8 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001) 

Normalmente cada imóvel é conectado à rede de abastecimento de água através de uma 
ligação (ramal predial conectado à rede). Quando se trata de prédios residenciais ou 
comerciais, a ligação atende a várias unidades independentes de consumo, chamadas de 
economias. O indicador IN001 será determinado como segue: 
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Quadro 72 - Forma de cálculo e valoração do IN001. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟑

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟐
 𝒆𝒄𝒐𝒏./𝒍𝒊𝒈. 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água (Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, 
providas ou não de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 
Unidade: Ligações) 

AG003: Quantidade de economias ativas de água (Quantidade de economias ativas de água, que estavam 
em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: Economias) 

Comentários: AG003* e AG002*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 
anterior ao mesmo. 

Categoria do indicador: contexto. 

 

Tabela 275 -  Cálculo do IN001 para o município de Blumenau. 

Ano 
AG002 - Quantidade 
de ligações ativas 
de água (Ligações) 

AG003 - Quantidade de 
economias ativas de 

água (Economias) 

IN001_AE - Densidade de 
economias de água por 

ligação (econ./lig.) 

2010 77.410 103.684 1,33 

2011 81.157 114.410 1,38 

2012 82.097 119.879 1,44 

2013 83.165 123.631 1,47 

2014 86.740 127.969 1,48 

2015 86.060 132.547 1,54 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Consumo Médio de Água por Economia (IN053) 

Este indicador mede a média de consumo de água por economia nos municípios. Na análise 
do comportamento da população e perfil dos usuários, deve-se correlacionar o resultado do 
IN053 com a média dos resultados da Bacia Hidrográfica, Associação dos Municípios, Estado 
e demais históricos ou definido em procedimento regulatório. O indicador IN053 será 
determinado como segue: 
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Quadro 73 - Forma de cálculo e valoração do IN053. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟏𝟎 − 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟗

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟑
𝑿

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟐
 𝒎𝟑/𝒎ê𝒔/𝒆𝒄𝒐𝒏. 

AG003: Quantidade de economias ativas de água (Quantidade de economias ativas de água, que estavam 
em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: Economias) 

AG010: Volume de água consumido (Volume anual de água consumido por todos os usuários, 
compreendendo o volume micromedido (AG008), o volume de consumo estimado para as ligações 
desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado 
(AG019) para outro prestador de serviços. Não deve ser confundido com o volume de água faturado, 
identificado pelo código AG011, pois para o cálculo deste último, os prestadores de serviços adotam 
parâmetros de consumo mínimo ou médio, que podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. 
O volume da informação AG011 normalmente é maior ou igual ao volume da informação AG010. Para 
prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e microrregional (X003), nos formulários de dados 
municipais (informações desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de 
água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

AG019: Volume de água tratada exportado (Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) 
- AG007 ou em UTS(s) - AG015), transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos 
volumes de água consumido (AG010) e faturado (AG011), nesse último caso se efetivamente ocorreu 
faturamento. A receita com a exportação de água deve estar computada em receita operacional direta de água 
exportada (bruta ou tratada), informação FN007. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) 
e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água 
tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro 
município do próprio prestador. Unidade: Unidade: 1.000 m³/ano.) 

Comentários: AG003*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

Categoria do indicador: contexto. 

 

Tabela 276 -  Cálculo do IN053 para o município de Blumenau. 

Ano 

AG003 - 
Quantidade de 

economias ativas 
de água 

(Economias) 

AG010 - Volume de 
água consumido 

(1.000 m³/ano) 
 

AG019 - Volume de 
água tratada exportado  

(1.000 m³/ano) 
 

IN053_AE - Consumo 
médio de água por 

economia (m³/mês/econ.) 
 

2010 103.684 16.972,00 0 13,8 

2011 114.410 17.438,93 0 13,3 

2012 119.879 18.187,30 0 12,9 

2013 123.631 18.129,06 0 12,4 

2014 127.969 18.335,31 0 12,2 

2015 132.547 17.064,11 0 10,7 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de água 

(IN043) 

Este indicador avalia relação da quantidade de Economias Residenciais de água no total de 
economias de água. O indicador IN043 será determinado como segue: 
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Quadro 74 - Forma de cálculo e valoração do IN043. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟏𝟑

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟑
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

AG003: Quantidade de economias ativas de água (Quantidade de economias ativas de água, que estavam 
em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: Economias) 

AG013: Quantidade de economias residenciais ativas de água (Quantidade de economias residenciais ativas 
de água, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: Economias) 

Comentários: AG013* e AG003*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 
anterior ao mesmo. 

Categoria do indicador: contexto. 

 

Tabela 277 -  Cálculo do IN043 para o município de Blumenau. 

Ano 

AG003 - Quantidade 
de economias ativas 

de água 
(Economias) 

AG013 - Quantidade de 
economias residenciais 

ativas de água 
(Economias) 

IN043_AE - Participação das 
economias residenciais de 

água no total das economias 
de água (percentual) 

2010 103.684 94.367 90,93 

2011 114.410 102.972 90,48 

2012 119.879 108.833 90,40 

2013 123.631 111.853 90,63 

2014 127.969 116.418 90,73 

2015 132.547 121.707 91,82 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Índice de Perdas na Distribuição (IN049) 

Este indicador informa o percentual do volume de água distribuído que é perdido até a 
apuração do volume consumido pelos usuários, seja por questões técnicas (vazamentos) ou 
comerciais (fraudes, hidrometração deficiente etc.). O indicador IN049 será determinado como 
segue: 
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Quadro 75 - Forma de cálculo e valoração do IN049. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟔 + 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟖 − 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟎 − 𝑨𝑮𝟎𝟐𝟒

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟔 + 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟖 − 𝑨𝑮𝟎𝟐𝟒
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

AG006: Volume de água produzido (Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 
captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada (AG016), ambas tratadas na(s) unidade(s) de 
tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui 
também os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada (AG016), que 
sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de 
distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) ou microrregional (X003), nos 
formulários de dados municipais (informações desagregadas), esse campo deve ser preenchido com os 
volumes produzidos DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUESTÃO. Esse volume pode ter parte 
dele exportada para outro(s) municípios(s) atendido(s) ou não pelo mesmo prestador de serviços. Unidade: 
1.000 m³/ano) 

AG010: Volume de água consumido (Volume anual de água consumido por todos os usuários, 
compreendendo o volume micromedido (AG008), o volume de consumo estimado para as ligações 
desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado 
(AG019) para outro prestador de serviços. Não deve ser confundido com o volume de água faturado, 
identificado pelo código AG011, pois para o cálculo deste último, os prestadores de serviços adotam 
parâmetros de consumo mínimo ou médio, que podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. 
O volume da informação AG011 normalmente é maior ou igual ao volume da informação AG010. Para 
prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e microrregional (X003), nos formulários de dados 
municipais (informações desagregadas), o volume de água tratada exportado deve corresponder ao envio de 
água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano) 

AG018: Volume de água tratada importado (Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) 
ou em UTS(s)), recebido de outros agentes fornecedores. Deve estar computado no volume de água 
macromedido (AG012), quando efetivamente medido. Não deve ser computado nos volumes de água 
produzido (AG006), tratado em ETA(s) (AG007) ou tratado por simples desinfecção (AG015). A despesa com 
a importação de água deve estar computada na informação FN020. Para prestadores de serviços de 
abrangência regional (X004) e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações 
desagregadas), o volume de água tratada importado deve corresponder ao recebimento de água de outro 
prestador de serviços ou de outro município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano) 

AG024: Volume de serviço (Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais 
e especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem 
ser consideradas. A receita com água recuperada deve estar computada na informação FN005. Unidade: 
1.000 m³/ano) 

Categoria do indicador: eficiência. 

Intervalos de referência: 
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Tabela 278 -  Cálculo do IN049 para o município de Blumenau. 

Ano 

AG006 - Volume 
de água 

produzido 
 (1.000 m³/ano) 

AG010 - 
Volume de 

água 
consumido 

(1.000 m³/ano) 

AG018 - Volume 
de água tratada 

importado  
(1.000 m³/ano) 

AG024 - Volume 
de serviço  

(1.000 m³/ano) 

IN049_AE - 
Índice de perdas 
na distribuição 

(percentual) 

2010 27.179,00 16.972,00 0 3.286,00 28,97 

2011 27.518,72 17.438,93 0 3.505,91 27,38 

2012 27.943,78 18.187,30 0 3.606,70 25,27 

2013 27.957,62 18.129,06 0 3.578,34 25,64 

2014 28.901,10 18.335,31 0 3.614,96 27,49 

2015 28.688,39 17.064,11 0 3.868,15 31,25 

Fonte: SNIS, 2016. 

 
Tabela 279 - Índices de perdas calculados para Blumenau 

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IN013 - Índice de perdas faturamento (percentual) 27,20 16,91 15,05 14,00 14,65 11,10 

IN049 - Índice de perdas na distribuição (percentual) 28,96 27,38 25,27 25,64 27,49 31,25 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares (m³/dia/Km) 12,69 11,94 11,05 11,17 12,31 13,61 

IN051 - Índice de perdas por ligação (l/dia/lig.) 247,10 227,17 206,41 207,23 224,16 245,95 

Fonte: SNIS e SAMAE, 2016. 
 
 

Tabela 280 - Redução do índice de perdas - metas. 

Ano 
Perdas (%)  

IN049 

-2 2.015 31,5% 

-1 2.016 31,5% 

0 2.017 31,5% 

1 2.018 31,5% 

2 2.019 31,0% 

3 2.020 30,5% 

4 2.021 30,0% 

5 2.022 29,5% 

6 2.023 29,0% 

7 2.024 28,5% 

8 2.025 28,0% 
 

Ano 
Perdas (%)  

IN049 

9 2.026 27,5% 

10 2.027 27,0% 

11 2.028 26,8% 

12 2.029 26,6% 

13 2.030 26,4% 

14 2.031 26,2% 

15 2.032 26,0% 

16 2.033 25,8% 

17 2.034 25,6% 

18 2.035 25,4% 

19 2.036 25,2% 

20 2.037 25,0% 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102) 

Este indicador expressa a quantidade de ligações de água e de esgoto atendidas, em média, 
por cada empregado, considerando não apenas os empregados próprios, mas também os 
terceirizados. O indicador IN0102 será determinado como segue: 

Quadro 76 - Forma de cálculo e valoração do IN102. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟐 + 𝑬𝑺𝟎𝟎𝟐

𝑰𝑵𝟎𝟏𝟖
 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔/𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água (Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, 
providas ou não de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 
Unidade: Ligações) 

ES002: Quantidade de ligações ativas de esgotos (Quantidade de ligações ativas de esgotos à rede pública 
que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: Ligações.) 

Comentários: AG002* e ES002*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 
anterior ao mesmo. 

IN018: Quantidade equivalente de pessoal total 

Forma de cálculo Unidade 

𝑭𝑵𝟎𝟐𝟔 +
𝑭𝑵𝟎𝟏𝟒 𝑿 𝑭𝑵𝟎𝟐𝟔

𝑭𝑵𝟎𝟏𝟎
 𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 

FN010: Despesa com pessoal próprio (Valor anual das despesas realizadas com empregados (inclusive 
diretores, mandatários, entre outros), correspondendo à soma de ordenados e salários, gratificações, encargos 
sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como 
auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e previdência privada. Unidade: R$/ano.) 

FN014: Despesa com serviços de terceiros (Valor anual das despesas realizadas com serviços executados 
por terceiros. Deve-se levar em consideração somente despesas com mão-de-obra. Não se incluem as 
despesas com energia elétrica e com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (estas últimas devem 
ser consideradas no item Outras Despesas de Exploração). Unidade: R$/ano.) 

FN026: Quantidade total de empregados próprios (Quantidade de empregados, sejam funcionários do 
prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos permanentemente - e com ônus - à disposição do prestador 
de serviços, ao final do ano de referência. Unidade: Empregados.) 

Comentários: FN026*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

Categoria do indicador: eficiência. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

Devido ao modelo institucional existente, com os sistemas de água e esgoto sendo operados 
separadamente, a Tabela 281 diz respeito somente aos dados do SAMAE referente ao 
sistema de água. 
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Tabela 281 - Cálculo do IN0102 para o município de Blumenau (ref. ao sistema de água). 

Ano 

AG002 - 
Quantidade de 

ligações ativas de 
água (Ligações) 

ES002 - Quantidade 
de ligações ativas 

de esgotos 
(Ligações) 

IN018_AE - 
Quantidade 

equivalente de 
pessoal total 
(empregado) 

IN102_AE - Índice de 
produtividade de 

pessoal total 
(equivalente) 

(ligações/empregados) 

2010 77.410 1.813 562 139,82 

2011 81.157 0 394 201,15 

2012 82.097 0 389 209,76 

2013 83.165 0 360,57 229,17 

2014 86.740 0 405,79 209,35 

2015 86.060 0 628,03 137,57 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Este indicador foi previsto para os anos seguintes conforme premissas descritas no Produto 
7.2. A Tabela 282 representa os gastos anuais com funcionários próprios ao longo do período 
de estudo, sendo que os terceirizados terão seus custos incluídos no grupo “despesas com 
serviços de terceiros”. 

Tabela 282 - Gastos anuais com funcionários próprios - Água. 

Ano 
Ligações 
água (ud) 

Nº funcionários 
próprios 

Nº funcionários 
totais 

IN102 
Ligações/empregado 

Gasto anual 
com RH (R$) 

0 91.183 318 455 200,30 27.619.873 

1 92.762 324 463 200,30 28.141.003 

2 94.342 329 471 200,30 28.575.278 

3 95.924 334 478 200,30 29.009.552 

4 97.509 340 486 200,30 29.530.682 

5 99.096 345 494 200,30 29.964.957 

6 100.685 351 502 200,30 30.486.086 

7 102.278 357 510 200,30 31.007.216 

8 103.872 362 518 200,30 31.441.491 

9 105.471 368 526 200,30 31.962.620 

10 107.071 373 534 200,30 32.396.895 

11 108.676 379 542 200,30 32.918.025 

12 110.283 385 550 200,30 33.439.155 

13 111.894 390 558 200,30 33.873.429 

14 113.509 396 566 200,30 34.394.559 

15 115.127 401 574 200,30 34.828.834 

16 116.748 407 582 200,30 35.349.963 

17 118.374 413 590 200,30 35.871.093 

18 120.004 419 599 200,30 36.392.223 

19 121.637 424 607 200,30 36.826.498 

20 123.274 430 615 200,30 37.347.627 

     681.377.059,22 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos 

(IN060) 

Este indicador expressa despesa com energia elétrica em relação ao consumo total de energia 
elétrica consumida nos sistemas de água e de esgoto. 

Importante considerar na avaliação do indicador a referência aos índices de reajuste de 
energia definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

O indicador IN060 será determinado como segue: 

Quadro 77 - Forma de cálculo e valoração do IN060. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑭𝑵𝟎𝟏𝟑

𝑨𝑮𝟎𝟐𝟖 + 𝑬𝑺𝟎𝟐𝟖
𝑿

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝑹$/𝒌𝑾𝒉 

AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água (Quantidade anual de energia elétrica 
consumida nos sistemas de abastecimento de água, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, 
desde as operacionais até as administrativas. A despesa com energia elétrica deve estar computada na 
informação FN013. Unidade: 1.000 kWh/ano.) 

ES028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos (Quantidade anual de energia elétrica 
consumida nos sistemas de esgotamento sanitário, incluindo todas as unidades que compõem os sistemas, 
desde as operacionais até as administrativas. A despesa com energia elétrica deve estar computada na 
informação FN013. Unidade: 1.000 kWh/ano.) 

FN013: Despesa com energia elétrica (Valor anual das despesas realizadas com energia elétrica (força e luz) 
nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, incluindo todas as unidades do prestador 
de serviços, desde as operacionais até as administrativas. Unidade: R$/ano.) 

Categoria do indicador: eficiência. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

Devido ao modelo institucional existente, com os sistemas de água e esgoto sendo operados 
separadamente, a Tabela 283 diz respeito somente aos dados do SAMAE referente ao 
sistema de água. 
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Tabela 283 -  Cálculo do IN060 para o município de Blumenau (ref. ao sistema de água). 

Ano 

AG028 - Consumo 
total de energia 

elétrica nos 
sistemas de água 
(1.000 kWh/ano) 

ES028 - Consumo 
total de energia 

elétrica nos sistemas 
de esgotos 

 (1.000 kWh/ano) 

FN013 - Despesa 
com energia 

elétrica (R$/ano) 

 

IN060_AE - Índice de 
despesas por 

consumo de energia 
elétrica nos 

sistemas de água e 
esgotos (R$/kWh) 

2010 25.389,54 114,27 5.561.825,11 0,22 

2011 26.559,22 0 6.015.380,31 0,22 

2012 28.350,92 0 6.211.620,14 0,22 

2013 29.768,47 0 6.272.824,43 0,20 

2014 26.045,08 0 6.687.299,73 0,23 

2015 28.376,94 0 10.202.417,94 0,36 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026); 

Este indicador avalia a despesa média de exploração por unidade de produto dos prestadores, 
levando em conta apenas os custos de exploração, sem considerar os custos associados à 

implantação de infra‐ estrutura (investimentos), por volume de água e esgoto faturado. O 
indicador IN026 será determinado como segue: 
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Quadro 78 - Forma de cálculo e valoração do IN026. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑭𝑵𝟎𝟏𝟓

𝑨𝑮𝟎𝟏𝟏 + 𝑬𝑺𝟎𝟎𝟕
𝑿

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝑹$/𝒎³ 

AG011: Volume de água faturado (Volume anual de água debitado ao total de economias (medidas e não 
medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de água tratada exportado (AG019) para outro prestador 
de serviços. As receitas operacionais correspondentes devem estar computadas nas informações FN002 
(debitadas em economias na área de atendimento pelo prestador de serviços) e FN007 (para o volume anual 
fornecido a outro prestador de serviços). Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e 
microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água 
tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro 
município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

ES007: Volume de esgotos faturado (Volume anual de esgoto debitado ao total de economias, para fins de 
faturamento. Em geral é considerado como sendo um percentual do volume de água faturado na mesma 
economia. Inclui o volume anual faturado decorrente da importação de esgotos (ES013). As receitas 
operacionais correspondentes devem estar computadas nas informações FN003 (debitadas em economias na 
área de atendimento 
pelo prestador de serviços) e FN038 (para o volume anual de esgotos recebido de outro prestador de 
serviços).Unidade: 1.000 m³/ano.) 

FN015: Despesas de Exploração (DEX) (Valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, 
compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água 
Importada, Esgoto Exportado, Despesas Fiscais ou Tributárias computadas na DEX, além de Outras Despesas 
de Exploração (FN027). O encarregado da informação deve atentar para o fato de que o campo FN027 é 
preenchido automaticamente pelo sistema online de coleta de dados e inclui despesas com materiais, tubos, 
combustível, impressora, papel, etc. Assim, como se trata de valor preenchido automaticamente pelo sistema 
online de coleta de dados, o encarregado da informação deve acrescentá-lo no campo FN015. Logo, as 
Despesas de Exploração (FN015) deverão ser iguais ou superiores aos somatórios dos valores descritos 
anteriormente. Ou seja: FN 015 ≥ FN 010 + FN 011 + FN 013 + FN 014 + FN 020 + FN 039 + FN 021 + FN 
027. Unidade: R$/ano.) 

Categoria do indicador: eficiência. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

Devido ao modelo institucional existente, com os sistemas de água e esgoto sendo operados 
separadamente, a Tabela 284 diz respeito somente aos dados do SAMAE referente ao 
sistema de água. 
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Tabela 284 -  Cálculo do IN026 para o município de Blumenau. 

Ano 
AG011 - Volume de 

água faturado 
(1.000 m³/ano) 

ES007 - Volume de 
esgotos faturado 

(1.000 m³/ano) 

FN015 - Despesas de 
Exploração (DEX) 

(R$/ano) 

IN026_AE - Despesa 
de exploração por 

m3 faturado (R$/m³) 

2010 17.392,00 624 34.136.828,19 1,89 

2011 19.951,10 0 39.756.329,27 1,49 

2012 20.673,88 0 37.155.548,03 1,70 

2013 20.967,01 0 36.480.501,08 1,59 

2014 21.581,66 0 58.714.078,16 2,01 

2015 22.065,50 0 79.254.343,08 3,59 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Despesa Média Anual por Empregado (IN008). 

Este indicador expressa despesa média anual por empregado próprio, pela quantidade total 
de empregados próprios, que permitirá análises complementares ao Índice de Produtividade 
de Pessoal Total. O indicador IN008 será determinado como segue: 

Quadro 79 - Forma de cálculo e valoração do IN008. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑭𝑵𝟎𝟏𝟎

𝑭𝑵𝟎𝟐𝟔
 𝑹$/𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈. 

FN010: Despesa com pessoal próprio (Valor anual das despesas realizadas com empregados (inclusive 
diretores, mandatários, entre outros), correspondendo à soma de ordenados e salários, gratificações, encargos 
sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como 
auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e previdência privada. Unidade: R$/ano.) 

FN026: Quantidade total de empregados próprios (Quantidade de empregados, sejam funcionários do 
prestador de serviços, dirigentes ou outros, postos permanentemente - e com ônus - à disposição do prestador 
de serviços, ao final do ano de referência. Unidade: Empregados.) 

Comentários: FN026*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

Categoria do indicador: eficiência. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

Devido ao modelo institucional existente, com os sistemas de água e esgoto sendo operados 
separadamente, a Tabela 285 diz respeito somente aos dados do SAMAE referente ao 
sistema de água. 
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Tabela 285 - Cálculo do IN008 para o município de Blumenau. 

Ano 
FN010 - Despesa 

com pessoal 
próprio (R$/ano) 

FN026 - Quantidade 
total de empregados 

próprios 
(Empregados) 

IN008_AE - Despesa 
média anual por 

empregado 
(R$/empreg.) 

2010 17.205.850,13 321 47.333,83 

2011 24.626.113,32 312 54.438,97 

2012 20.844.430,04 261 68.549,31 

2013 19.834.158,82 266 69.708,11 

2014 28.459.504,63 295 76.188,55 

2015 25.105.563,40 309 83.131,00 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tarifa Média de Água (IN005) 

Este indicador avalia a relação entre a receita operacional direta de água e o volume total 
faturado de água. Para o indicador de Tarifa Média Praticada, a análise deve ser realizada 
sempre em conjunto com outros indicadores, em relação às metas estabelecidas no PMSB, 
Contrato de Concessão, Procedimentos Regulatórios e índices oficiais de preços. O indicador 
IN005 será determinado como segue:  
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Quadro 80 - Forma de cálculo e valoração do IN005. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑭𝑵𝟎𝟎𝟐

𝑨𝑮𝟎𝟏𝟏 − 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟕 − 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟗
𝑿

𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝑹$/𝒎³ 

FN002: Receita operacional direta de água (Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de 
abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas e/ou taxas, excluídos os valores 
decorrentes da venda de água exportada no atacado (bruta ou tratada) (FN007)). Unidade: R$/ano. 

AG011: Volume de água faturado (Volume anual de água debitado ao total de economias (medidas e não 
medidas), para fins de faturamento. Inclui o volume de água tratada exportado (AG019) para outro prestador 
de serviços. As receitas operacionais correspondentes devem estar computadas nas informações FN002 
(debitadas em economias na área de atendimento pelo prestador de serviços) e FN007 (para o volume anual 
fornecido a outro prestador de serviços). Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e 
microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água 
tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro 
município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

AG017: Volume de água bruta exportado (Volume anual de água bruta transferido para outros agentes 
distribuidores, sem qualquer tratamento. A receita com a exportação de água deve estar computada na 
informação FN007. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e microrregional (X003), nos 
formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água bruta exportado deve 
corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador. 
Unidade: 1.000 m³/ano.) 

AG019: Volume de água tratada exportado (Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) 
- AG007 ou em UTS(s) - AG015), transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos 
volumes de água consumido (AG010) e faturado (AG011), nesse último caso se efetivamente ocorreu 
faturamento. A receita com a exportação de água deve estar computada em receita operacional direta de água 
exportada (bruta ou tratada), informação FN007. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) 
e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água 
tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro 
município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

Categoria do indicador: Econômico-Financeiro. 
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Tabela 286 -  Cálculo do IN005 para o município de Blumenau. 

Ano 

FN002 - Receita 
operacional 

direta de água 
(R$/ano) 

AG011 - Volume 
de água faturado 

(1.000 m³/ano) 

AG017 - Volume 
de água bruta 

exportado (1.000 
m³/ano) 

AG019 - 
Volume de 

água tratada 
exportado 

(1.000 m³/ano) 

IN005_AE - Tarifa 
média de água 

(R$/m³) 

2010 44.428.693,18 17.392,00 0 0 2,55 

2011 52.504.670,41 19.951,10 0 0 2,63 

2012 56.196.222,53 20.673,88 0 0 2,72 

2013 59.644.926,17 20.967,01 0 0 2,84 

2014 64.727.651,53 21.581,66 0 0 3,00 

2015 66.922.817,07 22.065,50 0 0 3,03 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Margem de Despesa de Exploração (IN030) 

Este indicador avalia relação dos valores faturados em relação aos serviços prestados, sobre 
os valores referentes às despesas de exploração. O indicador IN030 será determinado como 
segue: 

Devido ao modelo institucional existente, com os sistemas de água e esgoto sendo operados 
separadamente, a Tabela 287 diz respeito somente aos dados do SAMAE referente ao 
sistema de água. 
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Quadro 81 - Forma de cálculo e valoração do IN030. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑭𝑵𝟎𝟏𝟓

𝑭𝑵𝟎𝟎𝟏
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

FN001: Receita operacional direta total (Valor faturado anual decorrente das atividades-fim do prestador de 
serviços, resultante da exclusiva aplicação de tarifas e/ou taxas. Resultado da soma da Receita Operacional 
Direta de Água (FN002), Receita Operacional Direta de Esgoto (FN003), Receita Operacional Direta de Água 
Exportada (FN007) e Receita Operacional Direta de Esgoto Bruto Importado (FN038). Unidade: R$/ano.) 

FN015: Despesas de exploração (DEX) (Valor anual das despesas realizadas para a exploração dos serviços, 
compreendendo Despesas com Pessoal, Produtos Químicos, Energia Elétrica, Serviços de Terceiros, Água 
Importada, Esgoto Exportado, Despesas Fiscais ou Tributárias computadas na DEX, além de Outras Despesas 
de Exploração (FN027). O encarregado da informação deve atentar para o fato de que o campo FN027 é 
preenchido automaticamente pelo sistema online de coleta de dados e inclui despesas com materiais, tubos, 
combustível, impressora, papel, etc. Assim, como se trata de valor preenchido automaticamente pelo sistema 
online de coleta de dados, o encarregado da informação deve acrescentá-lo no campo FN015. Logo, as 
Despesas de Exploração (FN015) deverão ser iguais ou superiores aos somatórios dos valores descritos 
anteriormente. Ou seja: FN 015 ≥ FN 010 + FN 011 + FN 013 + FN 014 + FN 020 + FN 039 + FN 021 + FN 
027. Unidade: R$/ano.) 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

FN002: Receita operacional direta de água (Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de 
abastecimento de água, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas e/ou taxas, excluídos os valores 
decorrentes da venda de água exportada no atacado (bruta ou tratada) (FN007). Unidade: R$/ano.) 

FN003: Receita operacional direta de esgoto (Valor faturado anual decorrente da prestação do serviço de 
esgotamento sanitário, resultante exclusivamente da aplicação de tarifas e/ou taxas, excluídos os valores 
decorrentes da importação de esgotos (FN038). Unidade: R$/ano.) 

FN007: Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada) (Valor faturado anual decorrente da 
venda de água, bruta ou tratada, exportada no atacado para outros agentes distribuidores. Corresponde à 
receita resultante da aplicação de tarifas e/ou taxas especiais ou valores estabelecidos em contratos especiais. 
Unidade: R$/ano.) 

FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado (Valor faturado anual decorrente do recebimento 
de esgoto bruto de outro(s) agente(s). Corresponde à receita resultante da aplicação de tarifas especiais ou 
valores estabelecidos em contratos especiais. Unidade: R$/ano.) 

Categoria do indicador: Econômico-Financeiro. 

Intervalos de referência: 
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Tabela 287 - Cálculo do IN030 para o município de Blumenau (ref. ao sistema de água). 

Ano 
FN001 - Receita 

operacional direta 
total (R$/ano) 

FN015 - Despesas 
de Exploração (DEX) 

(R$/ano) 

IN030_AE - Margem 
da despesa de 

exploração 
(percentual) 

2010 46.020.008,23 34.136.828,19 74,18 

2011 52.504.670,41 29.756.129,23 56,67 

2012 56.196.222,53 35.129.770,75 62,51 

2013 59.644.926,17 33.431.932,61 56,05 

2014 64.727.651,73 43.428.775,13 67,09 

2015 66.922.817,07 79.254.343,08 118,43 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Índice de Evasão de Receitas (IN029) 

Este indicador avalia relação entre a Arrecadação Total e a Receita Operacional Total (direta 
e indireta). O indicador IN029 será determinado como segue: 

Quadro 82 - Forma de cálculo e valoração do IN029. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑭𝑵𝟎𝟎𝟓 − 𝑭𝑵𝟎𝟎𝟔

𝑭𝑵𝟎𝟎𝟓
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

FN005: Receita operacional total (direta + indireta) (Valor faturado anual decorrente das atividades-fim do 
prestador de serviços. Resultado da soma da Receita Operacional Direta (Água (FN002), Esgoto (FN003), 
Água Exportada (FN007) e Esgoto Importado (FN038)) e da Receita Operacional Indireta (FN004). Unidade: 
R$/ano.) 

FN006: Arrecadação total (Valor anual efetivamente arrecadado de todas as receitas operacionais, 
diretamente nos caixas do prestador de serviços ou por meio de terceiros autorizados (bancos e outros). 
Unidade: R$/ano.) 

Categoria do indicador: Econômico-Financeiro. 

 

Tabela 288 -  Cálculo do IN029 para o município de Blumenau. 

Ano 

FN005 - Receita 
operacional total 
(direta + indireta) 

(R$/ano) 

FN006 - 
Arrecadação total 

(R$/ano) 

IN029_AE - Índice 
de evasão de 

receitas 
(percentual) 

2010 48.809.921 49.197.621 - 0,79 

2011 58.728.703 56.912.518 3,09 

2012 61.216.063 57.877.251 5,45 

2013 67.600.123 62.435.437 7,64 

2014 81.458.613 72.308.730 11,23 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Índice de Hidrometração (IN009) 

Este indicador avalia relação das ligações de água ativas e hidrometradas por ligações ativas 
de água. Ausência de micromedição costumam ser adotados faturamentos com altos 
consumos mínimos em que muitas vezes a conta de água e esgoto não tem relação com o 
volume consumido. O indicador IN009 será determinado como segue: 

Quadro 83 - Forma de cálculo e valoração do IN009. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟒

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água (Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, 
providas ou não de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 
Unidade: Ligações.) 

AG004: Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (Quantidade de ligações ativas de água, 
providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: 
Ligações.) 

Comentários: AG004* e AG002*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 
anterior ao mesmo. 

Categoria do indicador: qualidade. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

Tabela 289 - Cálculo do IN009 para o município de Blumenau. 

Ano 

AG002 - 
Quantidade de 

ligações ativas de 
água (Ligações) 

AG004 - Quantidade de 
ligações ativas de água 

micromedidas 
(Ligações) 

IN009_AE - 
Índice de 

hidrometração 
(percentual) 

2010 77.410 77.293 99,85 

2011 81.157 80.870 99,75 

2012 82.097 81.277 99,32 

2013 83.165 83.092 99,46 

2014 86.740 85.238 99,07 

2015 86.060 85.991 99,92 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Índice de Macromedição (IN011) 

O índice de macromedição mede o percentual do volume distribuído que é macromedido, 

considerando‐se exportações e importações de água tratada entre municípios dos sistemas 
produtores. O indicador IN011 será determinado como segue: 
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Quadro 84 - Forma de cálculo e valoração do IN011. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟏𝟐 − 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟗

𝑨𝑮𝟎𝟎𝟔 + 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟖 − 𝑨𝑮𝟎𝟏𝟗
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

AG006: Volume de água produzido (Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 
captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada (AG016), ambas tratadas na(s) unidade(s) de 
tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui 
também os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada (AG016), que 
sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de 
distribuição. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) ou microrregional (X003), nos 
formulários de dados municipais (informações desagregadas), esse campo deve ser preenchido com os 
volumes produzidos DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO EM QUESTÃO. Esse volume pode ter parte 
dele exportada para outro(s) municípios(s) atendido(s) ou não pelo mesmo prestador de serviços. Unidade: 
1.000 m³/ano.) 

AG012: Volume de água macromedido (Valor da soma dos volumes anuais de água medidos por meio de 
macromedidores permanentes: na(s) saída(s) da(s) ETA(s), da(s) UTS(s) e do(s) poço(s), bem como no(s) 
ponto(s) de entrada de água tratada importada (AG018), se existirem. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

AG018: Volume de água tratada importado (Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) 
ou em UTS(s)), recebido de outros agentes fornecedores. Deve estar computado no volume de água 
macromedido (AG012), quando efetivamente medido. Não deve ser computado nos volumes de água 
produzido (AG006), tratado em ETA(s) (AG007) ou tratado por simples desinfecção (AG015). A despesa com 
a importação de água deve estar computada na informação FN020. Para prestadores de serviços de 
abrangência regional (X004) e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações 
desagregadas), o volume de água tratada importado deve corresponder ao recebimento de água de outro 
prestador de serviços ou de outro município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

AG019: Volume de água tratada exportado (Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) 
- AG007 ou em UTS(s) - AG015), transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos 
volumes de água consumido (AG010) e faturado (AG011), nesse último caso se efetivamente ocorreu 
faturamento. A receita com a exportação de água deve estar computada em receita operacional direta de água 
exportada (bruta ou tratada), informação FN007. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) 
e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de água 
tratada exportado deve corresponder ao envio de água para outro prestador de serviços ou para outro 
município do próprio prestador. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

Categoria do indicador: qualidade. 

Intervalos de referência: 
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Tabela 290 -  Cálculo do IN011 para o município de Blumenau. 

Ano 

AG006 - Volume 
de água 

produzido 
 (1.000 m³/ano) 

AG012 - Volume 
de água 

macromedido  
(1.000 m³/ano) 

AG018 - Volume 
de água tratada 

importado  
(1.000 m³/ano) 

AG019 - Volume 
de água tratada 

exportado 
(1.000 m³/ano) 

IN011_AE - 
Índice de 

macromedição 
(percentual) 

2010 27.179,00 23.892,60 0 0 87,91 

2011 27.518,72 24.012,80 0 0 87,26 

2012 27.943,78 24.337,07 0 0 87,09 

2013 27.957,62 24.379,29 0 0 87,20 

2014 28.901,10 25.286,14 0 0 87,49 

2015 28.688,39 24.820,24 0 0 86,52 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084) 

Este indicador avalia a qualidade da água distribuída para consumo humano com relação à 
presença de coliformes fecais, pelo atendimento da Portaria 2.914/2011 do Ministério da 
Saúde. O indicador IN084 será determinado como segue: 

Quadro 85 - Forma de cálculo e valoração do IN084. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑸𝑫𝟎𝟐𝟕

𝑸𝑫𝟎𝟐𝟔
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

QD026: Quantidade de amostras para coliformes totais (analisadas) (Quantidade total anual de amostras 
coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e no sistema de distribuição de água (reservatórios e 
redes), para aferição do teor de coliformes totais. No caso de município atendido por mais de um sistema, as 
informações dos diversos sistemas devem ser somadas. Unidade: Amostras/ano.) 

QD027: Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão (Quantidade total anual 
de amostras coletadas na(s) saída(s) da(s) unidade(s) de tratamento e na rede de distribuição de água, para 
aferição do teor de coliformes totais, cujo resultado da análise ficou fora do padrão determinado pela Portaria 
2.914/2011 do Ministério da Saúde. No caso de município atendido por mais de um sistema, as informações 
dos diversos sistemas devem ser somadas. Unidade: Amostras/ano.) 

Categoria do indicador: qualidade. 

Intervalos de referência: 
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Tabela 291 -  Cálculo do IN084 para o município de Blumenau. 

Ano 

QD026 - Quantidade de 
amostras para 

coliformes totais 
(analisadas) 

(Amostras/ano) 

QD027 - Quantidade de 
amostras para 

coliformes totais com 
resultados fora do 

padrão (Amostras/ano) 

IN084_AE - Incidência 
das análises de 

coliformes totais fora 
do padrão 

(percentual) 

2010 1.853,00 0 0 

2011 2.027,00 1 0,05 

2012 1.858,00 8 0,43 

2013 2.160,00 4 0,19 

2014 2.563,00 17 0,66 

2015 2589,00 10 0,39 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082) 

Este indicador avalia o extravasamento de esgoto como fluxo indevido de esgotos ocorrido 
nas vias públicas, nos domicílios ou nas galerias de águas pluviais, como resultado do 
rompimento ou obstrução de redes coletoras, interceptores ou emissários de esgotos. O 
indicador IN082 será determinado como segue: 

Quadro 86 - Forma de cálculo e valoração do IN082. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑸𝑫𝟎𝟏𝟏

𝑬𝑺𝟎𝟎𝟒
 𝒆𝒙𝒕𝒓𝒂𝒗./𝑲𝒎 

ES004: Extensão da rede de esgotos (Comprimento total da malha de coleta de esgoto, incluindo redes de 
coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de recalque, operada pelo 
prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Unidade: km.) 

QD011: Quantidades de extravasamentos de esgotos registrados (Quantidade de vezes no ano, inclusive 
repetições, em que foram registrados extravasamentos na rede de coleta de esgotos. No caso de município 
atendido por mais de um sistema, as informações dos diversos sistemas devem ser somadas. Unidade: 
Extravasamentos/ano.) 

Categoria do indicador: qualidade. 

Intervalos de referência: 
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Tabela 292 -  Cálculo do IN082 para o município de Blumenau. 

Ano 

QD011 - Quantidades de 
extravasamentos de 
esgotos registrados 

(Extravasamentos/ano) 

ES004 - Extensão 
da rede de 

esgotos (km) 

IN082_AE - 
Extravasamentos de 

esgotos por 
extensão de rede 

(extrav./Km) 

2011 47 127 0,37 

2012 32 193 0,17 

2013 42 284 0,15 

2014 42 288 0,15 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023) 

O Índice de Atendimento Urbano de Água monitora o percentual da população da zona urbana 
do município que se beneficia dos serviços públicos de abastecimento de água potável. O 
indicador IN023 será determinado como segue:  
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Quadro 87 - Forma de cálculo e valoração do IN023. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑮𝟎𝟐𝟔

𝑮𝑬𝟎𝟔𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

AG026: População urbana atendida com abastecimento de água (Valor da população urbana atendida com 
abastecimento de água pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha 
de procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, o mesmo poderá estimá-la 
utilizando o produto da quantidade de economias residenciais ativas de água (AG013), na zona urbana, 
multiplicada pela taxa média de habitantes por domicílio do respectivo município, obtida no último Censo ou 
Contagem de População do IBGE. Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da quantidade 
de economias residenciais ativas de água, existentes na zona urbana, o quantitativo correspondente aos 
domicílios atendidos e que não contam com população residente. Como, por exemplo, domicílios utilizados 
para veraneio, domicílios utilizados somente em finais de semana, imóveis desocupados, dentre outros. Assim 
o quantitativo de economias residenciais ativas a ser considerado na estimativa populacional normalmente 
será inferior ao valor informado em AG013, considerando a área urbana. AG026 não deve ser confundida com 
a população urbana residente nos municípios com abastecimento de água, identificada pelo código G06a. A 
população AG026 deve ser menor ou igual à população da informação G06a. Unidade: Habitantes.) 

GE06a: População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água (Valor da soma das 
populações urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de 
abastecimento de água (aplica-se aos dados agregados da amostra de prestadores de serviços). Inclui tanto 
a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Para cada município é adotada no 
SNIS uma estimativa usando a respectiva taxa de urbanização do último Censo ou Contagem de População 
do IBGE, multiplicada pela população total estimada anualmente pelo IBGE. Quando da existência de dados 
de Censos ou Contagens populacionais do IBGE, essas informações são utilizadas. Quando o prestador de 
serviços é de abrangência local, o valor deste campo corresponde à população urbana residente no município. 
Não deve ser confundida com a população urbana atendida com abastecimento de água, identificada pelo 
código AG026. Unidade: Habitantes). 

Categoria do indicador: universalização. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

Tabela 293 -  Cálculo do IN023 para o município de Blumenau. 

Ano 

AG026 - População 
urbana atendida 

com abastecimento 
de água (Habitantes) 

G06A - População 
urbana residente 

do(s) município(s) 
com abastecimento 
de água (Habitantes) 

IN023_AE - Índice de 
atendimento urbano 
de água (percentual) 

2010 294.773 294.773 100,0 

2011 297.003 298.230 99,6 

2012 300.006 301.573 99,5 

2013 312.906 313.919 99,7 

2014 314.407 318.613 98,7 

2015 319.674 323.262 98,9 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Como a cobertura de atendimento atual da área urbana é próximo de 100%, as metas de 
atendimento propostas nos cenários previsível e normativo são as mesmas, ou seja, 
manutenção da universalização ao longo dos anos. 

Tabela 294 - Metas de atendimento para a população urbana. 

Ano 

População 
residente 
Urbana 
Sede 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SAA 

População 
Atendida 

SAA 
(hab.) 

-2 2.015 329.082 100% 329.082 

-1 2.016 334.971 100% 334.971 

0 2.017 340.865 100% 340.865 

1 2.018 346.766 100% 346.766 

2 2.019 352.672 100% 352.672 

3 2.020 358.587 100% 358.587 

4 2.021 364.509 100% 364.509 

5 2.022 370.442 100% 370.442 

6 2.023 376.383 100% 376.383 

7 2.024 382.335 100% 382.335 

8 2.025 388.298 100% 388.298 

9 2.026 394.272 100% 394.272 

10 2.027 400.256 100% 400.256 

11 2.028 406.254 100% 406.254 

12 2.029 412.263 100% 412.263 

13 2.030 418.286 100% 418.286 

14 2.031 424.321 100% 424.321 

15 2.032 430.370 100% 430.370 

16 2.033 436.432 100% 436.432 

17 2.034 442.509 100% 442.509 

18 2.035 448.599 100% 448.599 

19 2.036 454.705 100% 454.705 

20 2.037 460.825 100% 460.825 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atendimento com 

Abastecimento de Água (IN024) 

Este Índice monitora o percentual da população urbana do município que se beneficia dos 
serviços públicos de esgotamento sanitário, isto é, que está conectada a redes de coleta de 
esgoto com relação a população urbana que é atendida com abastecimento de água. O 
indicador IN024 será determinado como segue: 
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Quadro 88 - Forma de cálculo e valoração do IN024. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑬𝑺𝟎𝟐𝟔

𝑮𝑬𝟎𝟔𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário (Valor da população urbana beneficiada com 
esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. Caso o prestador de serviços não disponha 
de procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, o mesmo poderá estimá-la 
utilizando o produto da quantidade de economias residenciais ativas de esgoto (ES008), na zona urbana, 
multiplicada pela taxa média de habitantes por domicílio do respectivo município, obtida no último Censo ou 
Contagem de População do IBGE. Quando isso ocorrer, o prestador de serviços deverá abater da quantidade 
de economias residenciais ativas de esgoto, existentes na zona urbana, o quantitativo correspondente aos 
domicílios atendidos e que não contam com população residente. Como, por exemplo, domicílios utilizados 
para veraneio, domicílios utilizados somente em finais de semana, imóveis desocupados, dentre outros. Assim 
o quantitativo de economias residenciais ativas a ser considerado na estimativa populacional normalmente 
será inferior ao valor informado em ES008, considerando a área urbana. ES026 não deve ser confundida com 
a população urbana residente dos municípios com esgotamento sanitário, identificada pelo código G06b. A 
população ES026 deve ser menor ou igual à população da informação G06b. Unidade: Habitantes. 

GE06a: População urbana residente do(s) município(s) com abastecimento de água (Valor da soma das 
populações urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de 
abastecimento de água (aplica-se aos dados agregados da amostra de prestadores de serviços). Inclui tanto 
a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Para cada município é adotada no 
SNIS uma estimativa usando a respectiva taxa de urbanização do último Censo ou Contagem de População 
do IBGE, multiplicada pela população total estimada anualmente pelo IBGE. Quando da existência de dados 
de Censos ou Contagens populacionais do IBGE, essas informações são utilizadas. Quando o prestador de 
serviços é de abrangência local, o valor deste campo corresponde à população urbana residente no município. 
Não deve ser confundida com a população urbana atendida com abastecimento de água, identificada pelo 
código AG026. Unidade: Habitantes). 

Categoria do indicador: universalização. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

Tabela 295 -  Cálculo do IN024 para o município de Blumenau. 

Ano 

ES026 - População 
urbana atendida 

com esgotamento 
sanitário 

(Habitantes) 

G06A - População 
urbana residente 

do(s) município(s) 
com abastecimento 
de água (Habitantes) 

IN024 - Índice de 
atendimento urbano 
de esgoto referido 

aos municípios 
atendidos com água 

(percentual) 

2010 10.166 294.773 3,45 

2011 15.450 298.230 5,18 

2012 22.818 301.573 7,57 

2013 87.139 313.919 27,76 

2014 97.496 318.613 30,60 

Fonte: SNIS, 2016. 



             

       Página: 719 
 

 

                        
 

Quanto aos níveis de atendimento futuros, estes foram definidos nos Termos Aditivos ao 
Contrato de Concessão e estão descritos na Tabela 296 junto com a população adotada no 
Contrato.  

 Tabela 296 - Níveis de atendimento previstos. 

Ano 
% Atendimento 

SES  

População 
Urbana Atendida 
SES - tratamento 

(hab.) pelo 
Contrato 

-1 2016 37% 113.248 

0 2017 39% 121.256 

1 2018 44% 138.963 

2 2019 49% 157.199 

3 2020 67% 218.342 

4 2021 72% 238.343 

5 2022 77% 258.922 

6 2023 82% 280.092 

7 2024 84% 291.456 

8 2025 85% 299.586 

9 2026 86% 308.974 

10 2027* UNIVERSALIZAÇÃO 363.680 

*“De acordo com o Contrato de Concessão e sua projeção de metas, a “Universalização” do Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário de Blumenau está prevista para ser alcançada no ano 2027, considerando-se um déficit 
técnico de atendimento em função de dificuldades, inviabilidade ou necessidade de obras complementares para 
as instalações físicas”. 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Índice de Tratamento de Esgoto (IN016) 

O Índice de Tratamento de Esgoto monitora o percentual de esgoto coletado que é tratado 
antes da disposição final. O indicador IN016 será determinado como segue: 
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Quadro 89 - Forma de cálculo e valoração do IN016. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑬𝑺𝟎𝟎𝟔 + 𝑬𝑺𝟎𝟏𝟒 + 𝑬𝑺𝟎𝟏𝟓

𝑬𝑺𝟎𝟎𝟓 + 𝑬𝑺𝟎𝟏𝟑
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

ES005: Volume de esgotos coletado (Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é 
considerado como sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. Não inclui 
volume de esgoto bruto importado ES013). Unidade: 1.000 m³/ano.) 

ES006: Volume de esgotos tratado (Volume anual de esgoto coletado na área de atuação do prestador de 
serviços e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). Não inclui o 
volume de esgoto bruto importado que foi tratado nas instalações do importador (informação ES014), nem o 
volume de esgoto bruto exportado que foi tratado nas instalações do importador (ES015). O volume informado 
para este campo deve ser igual ou inferior ao informado em ES005. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

ES013: Volume de esgotos bruto importado (Volume de esgoto bruto recebido de outro(s) agente(s). A receita 
com a importação do esgoto deve estar computada na informação FN038.Para prestadores de serviços de 
abrangência regional (X004) e microrregional (X003), nos formulários de dados municipais (informações 
desagregadas), o volume de esgoto bruto importado deve corresponder ao recebimento de esgoto de outro 
prestador de serviços 
ou de outro município do próprio prestador. Unidade: 1.000m³/ano.) 

ES014: Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador (Volume de esgoto recebido de 
outro(s) agente(s) e submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). Esse volume 
se refere à parcela do volume de esgoto bruto importado informado em ES013 que foi tratado. Para 
prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e microrregional (X003), nos formulários de dados 
municipais (informações desagregadas), o volume de esgoto bruto importado tratado nas instalações do 
importador deve corresponder à parcela do volume de esgoto bruto recebido de outro prestador de serviços 
ou de outro município do próprio prestador e que efetivamente foi submetido a tratamento. Unidade: 1.000 
m³/ano.) 

ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador (Volume de esgoto bruto 
transferido para outro(s) agente(s) e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) 
da(s) ETE(s). Esse volume se refere à parcela do volume de esgoto bruto exportado informado em ES012 que 
foi efetivamente tratada. Para prestadores de serviços de abrangência regional (X004) e microrregional (X003), 
nos formulários de dados municipais (informações desagregadas), o volume de esgoto bruto exportado tratado 
nas instalações do importador deve corresponder à parcela do volume de esgoto bruto exportado para outro 
prestador de serviços ou para outro município do próprio prestador e que efetivamente foi submetido a 
tratamento. Unidade: 1.000 m³/ano.) 

Categoria do indicador: universalização. 

Intervalos de referência: 

 
 

 

  



             

       Página: 721 
 

 

                        
 

Tabela 297 -  Cálculo do IN016 para o município de Blumenau. 

Ano 

ES005 - 
Volume de 

esgotos 
coletado 

(1.000 
m³/ano) 

ES006 - 
Volume de 

esgotos 
tratado  
(1.000 

m³/ano) 

ES013 - 
Volume de 

esgotos bruto 
importado 

(1.000m³/ano) 

ES014 - Volume 
de esgoto 
importado 
tratado nas 

instalações do 
importador 

(1.000 m³/ano) 

ES015 - Volume de 
esgoto bruto 

exportado tratado 
nas instalações do 

importador 
 (1.000 m³/ano) 

IN016_AE - 
Índice de 

tratamento 
de esgoto 

(percentual) 

2010 948 822 0 0 0 86,71 

2011 1.157,76 832,15 0 0 0 71,88 

2012 1.148,00 996,90 0 0 0 86,84 

2013 1.771,00 1.608,00 0 0 0 90,80 

2014 3.437,00 3.259,00 0 0 0 94,82 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Quadro 90 - Resumo da planilha de monitoramento e a avaliação dos indicadores das prestações de serviços do PMSB 2010-2014. 

MUNICÍPIO: BLUMENAU ANO 2010 ANO 2011 ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014 ANO 2015 

1.     CONTEXTO  

Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020)            

Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001)            

Consumo Médio de Água por Economia (IN053)            

Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de água (IN043)            

2.     EFICIÊNCIA 

Índice de Perdas na Distribuição (IN049)            

Índice de Produtividade de Pessoal Total (IN102)            

Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos (IN060)            

Despesa de Exploração por m³ Faturado (IN026)            

Despesa Média Anual por Empregado (IN008)            

3.     ECONOMICO-FINANCEIRO 

Tarifa Média de água (IN005)            

Margem de Despesa de Exploração (IN030)            

Índice de Evasão de Receitas (IN029)            

4.     QUALIDADE 

Índice de Hidrometração (IN009)            

Índice de Macromedição (IN011)            

Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084)            

Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (IN082)           - 

5.     UNIVERSALIZAÇÃO 

Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023)            

Índ. Atendimento Urbano de Esgoto em Relação ao Atend. com Abast. de Água (IN024)           - 

Índice de Tratamento de Esgoto (IN016)           - 

Fonte: SNIS, 2016. 

LEGENDA: 

 INSATISFATÓRIO  IDEAL 

 SATISFATÓRIO X NÃO INFORMADO 
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10.2.1.4. Compilação dos resultados 

Mesmo alguns indicadores já possuindo metas ao longo do período do PMSB, como por 
exemplo, o indicador IN49 (Índice de Perdas na Distribuição), a avaliação de cada indicador 
será compilada em uma única planilha pela AGIR, após o envio, pelos prestadores de serviços, 
dos indicadores anuais, sendo o acompanhamento da evolução histórica, definido pelas 
seguintes categorias: 

 MELHOROU (M): variação positiva no desempenho do indicador; 

 DIMINUIR (D): variação negativa no desempenho do indicador; 

 CONSTANTE (C): sem ocorrência de variação no desempenho do indicador. 

Para o acompanhamento da evolução num determinado período, ficou definido pela AGIR as 
seguintes classificações distintas: 

 SUPERIOR (S): desempenho do indicador é maior que o comparado; 

 INFERIOR (I) desempenho do indicador é menor que o comparado; 

 SEMELHANTE (SE) desempenho do indicador permaneceu igual ao comparado. 

Ao se concluir a análise dos indicadores, será possível construir uma matriz de resultados na 
qual estarão apresentados os resultados das comparações e evolução dos indicadores, 
permitindo assim a avaliação do desempenho da Prestação dos Serviços, conforme 
exemplificado no Quadro 91. 
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Quadro 91 - Modelo de Matriz de Resultados. 

 

Fonte: AGIR, 2015. 
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10.2.1.5. Mecanismos/Procedimentos realizados pela prestadora do serviço de 
esgotamento sanitário 

Como forma de aferir a prestação do serviço de esgotamento sanitário feito pela 
Concessionária Odebrecht Ambiental - Blumenau S.A., o Quarto Termo Aditivo ao Contrato 
de Concessão estabeleceu alguns indicadores, como forma do Poder Concedente fazer esta 
avaliação. 

A seguir são apresentados os dados relativos aos indicadores relativos ao período de outubro 
a dezembro de 2015, retirados do 16º Relatório de Atividades.  

 

Entupimentos na rede coletora 

Este indicador é definido pela fórmula:   

I7= 
Número total de entupimentos na rede de esgoto no final do mês x 100  

Extensão total de rede (km) existentes no final do mês 

 

Também foram definidos alguns valores a serem determinados a este indicador, conforme 
Tabela 298. A Tabela 299 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro 
de 2015. 

Tabela 298 - Valores a serem atribuídos ao indicador entupimentos na rede coletora. 

Parâmetro 

Faixa do I7 Valor a ser atribuído 

Menor ou igual a 2,0 1,0 

Entre 2,1 e 6,0 0,5 

Acima de 6,1 0,0 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 299 - Resultados do indicador entupimentos na rede coletora.  

I7 

Período Execução 
Dados  
Mês 

I7 Valor I7 

Out/15 
Entupimentos na rede 6 

1,90 1 
Extensão da rede (km) 314,5 

Nov/15 
Entupimentos na rede 10 

3,16 0,5 
Extensão da rede (km) 316,3 

Dez/15 
Entupimentos na rede 1 

0,31 1 
Extensão da rede (km) 316,3 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Entupimento na ligação de esgoto 

Este indicador é definido pela fórmula:  

I11=  
Número de entupimento na ligação de esgoto no mês x 100  

Número de ligações de esgoto ativas 

Também foram definidos alguns valores a serem determinados a este indicador, conforme 
Tabela 300. A Tabela 301 demonstra os valores referentes aos meses de outubro a dezembro 
de 2015. 

Tabela 300 - Valores a serem atribuídos ao indicador entupimento na ligação de esgoto. 

Parâmetro 

Faixa do I11 Valor a ser atribuído 

Abaixo de 0,30% 1,0 

0,31 a 0,40% 0,5 

Maior que 0,41% 0,0 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 301 - Resultados do indicador entupimento na ligação de esgoto. 

I11 

Período Execução 
Dados  
Mês 

I11 Valor I11 

Out/15 
Entupimentos na Ligação de Esgoto 1 

0,01 1 
Ligações de Esgoto Ativas 18,067 

Nov/15 
Entupimentos na Ligação de Esgoto 2 

0,01 1 
Ligações de Esgoto Ativas 18,610 

Dez/15 
Entupimentos na Ligação de Esgoto 1 

0,01 1 
Ligações de Esgoto Ativas 18,971 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Os novos indicadores são estratificados em 04 (quatro) grupos de Índices: 

 Índice de Desempenho de Operação; 

 Índice de Desempenho de Construção; 

 Índice de Desempenho Ambiental; 

 Índice de Satisfação de Clientes. 
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Figura 189 - Indicadores da Qualidade do Serviço de Esgotamento Sanitário. 

Fonte: Odebrecht, 2016. 

 

Disponibilidade de estação elevatória (IDE) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

IDE = 
NED x 100 

NET 

Onde:  

 IDE = Indicador de Disponibilidade de Estação Elevatória; 

 NED = Número de Estações Elevatórias Disponíveis para Operação;  

 NET = Número Total de Estações Elevatórias localizadas na Área de Concessão.  

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 302 e a Tabela 303 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 302 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se IDE > 99% 0 

Se IDE ≥ 99% 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Tabela 303 - Resultados do indicador IDE. 

Período Dado Valor IDE Nota 

Out/15 
Nº de EEE disponíveis para Operação 33 

100 1 
Nº Total de EEE localizadas na Área de Concessão 33 

Nov/15 
Nº de EEE disponíveis para Operação 33 

100 1 
Nº Total de EEE localizadas na Área de Concessão 33 

Dez/15 
Nº de EEE disponíveis para Operação 33 

100 1 
Nº Total de EEE localizadas na Área de Concessão 33 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Eficiência nos prazos de atendimento (IPA) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

IPA = 
SRPE x 100 

TSR 

Onde:  

 IPA = Indicador de Eficiência nos prazos de Atendimento; 

 SRPE = Quantidade de Serviços Realizados no Prazo Especificado; 

 TSR = Número Total de Serviços Realizados. 

 O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 304 e a Tabela 305 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 304 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se IEPA ≤ 90% 0 

Se IEPA > 90% 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 305 - Resultados do indicador IPA. 

Período Dado Valor IEPA Nota 

Out/15 
Quantidade de Serviços Realizados no Prazo Especificado 53 

98 1 
Número Total de Serviços Realizados 54 

Nov/15 
Quantidade de Serviços Realizados no Prazo Especificado 76 

100 1 
Número Total de Serviços Realizados 76 

Dez/15 
Quantidade de Serviços Realizados no Prazo Especificado 70 

97,2 1 
Número Total de Serviços Realizados 72 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Atendimento de solicitações para desobstrução (IDB) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

IDB = 
NSA x 100 

NTS 

Onde:  

 IDB - Indicador de Atendimento de Solicitações para Desobstrução de rede e ramal em 
72 horas;  

 NSA = Número de Solicitações de Desobstrução Atendidas em até 72 horas no período; 

 NTS = Número Total de Solicitações de Desobstrução no período.  

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 306 e a Tabela 307 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 306 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se IDB < 95% 0 

Se IDB ≥ 95% 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 
 
 

Tabela 307 - Resultados do indicador IDB. 

Período Dado Valor IDB Nota 

Out/15 
Nº de solicitações de desobstrução atendidas em até 72 h 48 

100 1 
Nº total de solicitações de desobstrução no período 48 

Nov/15 
Nº de solicitações de desobstrução atendidas em até 72 h 57 

100 1 
Nº total de solicitações de desobstrução no período 57 

Dez/15 
Nº de solicitações de desobstrução atendidas em até 72 h 43 

100 1 
Nº total de solicitações de desobstrução no período 43 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Cobertura do sistema de esgotamento sanitário (ICE) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

 

ICE = 
ECE + ECSE + EFE + ENFE 

EcoTot 

Onde:  

 ICE = Indicador de Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

 ECE = Economias Cadastradas Ativas de Esgoto;  
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 ECSE = Economias Cadastradas de Esgoto cuja ligação de água foi suprimida 
temporária ou definitivamente, com ou sem retirada do hidrômetro; 

 EFE = Economias Factíveis de Esgoto - situadas em logradouros providos de rede de 
coleta e não conectada; 

 ENFE = Economias Não Factíveis de Esgoto - situadas em logradouros providos de 
rede de coleta e não conectada por problemas técnicos (soleira negativa); 

 EcoTot = Economias a serem atendidas pela Concessionária na Área de Concessão 
(número de economias de água). 

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 308 e a Tabela 309 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 308 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se ICE < Valores mínimos pactuados 0 

Se ICE ≥ Valores mínimos pactuados 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 309 - Resultados do indicador ICE. 

Período Dado Valor ICE Nota 

Out/15 
ECE + ECSE + EFE + ENFE 42.365 

33% 1 
Nº de economias de Água cadastradas na área de Concessão 126.536 

Nov/15 
ECE + ECSE + EFE + ENFE 42.745 

33% 1 
Nº de economias de Água cadastradas na área de Concessão 127.554 

Dez/15 
ECE + ECSE + EFE + ENFE 42.843 

33% 1 
Nº de economias de Água cadastradas na área de Concessão 127.846 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Entrega de As Built (IEB) 

Este indicador visa avaliar a entrega, por parte da Concessionária, dos cadastros técnicos (As 
Built) referentes aos novos sistemas recém construídos. O parâmetro de nota para este 
indicador está na Tabela 310 e a Tabela 311 demonstra os valores referentes aos meses de 
outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 310 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se o cadastro for entregue pela Concessionária a partir do dia 31º dia 
após a conclusão da obra ou expansão (ampliação) 

0 

Se o cadastro for entregue pela Concessionária, até o dia 30º dia após a 
conclusão da obra ou expansão (ampliação) 

1 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Tabela 311 - Resultados do indicador IEB. 

Período Nota 

Out/15 1 

Nov/15 1 

Dez/15 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Universalização do sistema de esgotamento sanitário (IUS) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

IUS = 
SRE x 100 

SRP 

Onde:  

IUS = Indicador de Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário; 

SRE = Somatório de Rede Executada; 

SRP = Somatório de Rede Proposta.  

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 312 e a Tabela 313 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 312 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se IUS < 80% 0 

Se IUS ≥ 80% 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 313 - Resultados do indicador IUS. 

Período Dado Valor IUS Nota 

Out/15 
Somatório da Rede Executada (km) 3.284 

95% 1 
Somatório da Rede Proposta (Km) 3.469 

Nov/15 
Somatório da Rede Executada (km) 3.988 

108% 1 
Somatório da Rede Proposta (Km) 3.685 

Dez/15 
Somatório da Rede Executada (km) 2.598 

107% 1 
Somatório da Rede Proposta (Km) 2.420 

Fonte: Concessionária, 2016. 
 

Tratamento de esgoto coletado (ITC) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

ITC = 
VET 

       VEC 
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Onde:  

ITC = Indicador de Tratamento de Esgoto Coletado; 

VET = Volume mensal de esgotos que às ETEs principais ou isoladas; 

VEC = Volume mensal de esgotos coletados.  

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 314 e a Tabela 315 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 314 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se ITC ≤ 0,90 0 

Se ITC > 0,90 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 
 

Tabela 315 - Resultados do indicador ITC. 

Período Dado Valor ITC Nota 

Out/15 

Volume Mensal de Esgotos na entrada das ETEs 
(principais e isoladas) 

422 
0,96 1 

Volume mensal de Esgotos Coletados 438 

Nov/15 

Volume Mensal de Esgotos na entrada das ETEs 
(principais e isoladas) 

409 
0,96 1 

Volume mensal de Esgotos Coletados 424 

Dez/15 

Volume Mensal de Esgotos na entrada das ETEs 
(principais e isoladas) 

420 
0,97 1 

Volume mensal de Esgotos Coletados 435 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Qualidade do efluente final do sistema principal (IQF) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

IQF = 
SCOR 

     SCOT 

Onde:  

IQF = Indicador de Qualidade do Efluente Final do Sistema Principal; 

SCOR = Somatório da carga orgânica lançada nos rios; 

SCOT = Somatório da carga orgânica tratada nas ETEs principais.  

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 316 e a Tabela 317 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 
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Tabela 316 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se IQF > 20 0 

Se IQF <= 20 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 317 - Resultados do indicador IQF. 

Período Dado Valor IQF Nota 

Out/15 
Somatória da carga orgânica lançada nos rios 3181 

4,19 1 
Somatória da carga orgânica tratada nas ETEs principais 75882 

Nov/15 
Somatória da carga orgânica lançada nos rios 7413 

10,25 1 
Somatória da carga orgânica tratada nas ETEs principais 72329 

Dez/15 
Somatória da carga orgânica lançada nos rios 4647 

7,74 1 
Somatória da carga orgânica tratada nas ETEs principais 60033 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Qualidade do efluente final do sistema isolado (IQI) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

IQI = 
SCOR 

     SCOT 

Onde:  

IQI = Indicador de Qualidade do Efluente Final do Sistema Isolado. 

SCOR = Somatório da carga orgânica lançada nos rios; 

SCOT = Somatório da carga orgânica tratada nas ETEs isoladas.  

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 318 e a Tabela 319 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 318 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se IQI > 35 0 

Se IQI ≤ 35 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Tabela 319 - Resultados do indicador IQI. 

Período Dado Valor IQF Nota 

Out/15 
Somatória da carga orgânica lançada nos rios 5461 

29,0 1 
Somatória da carga orgânica tratada nas ETEs isoladas 18861 

Nov/15 
Somatória da carga orgânica lançada nos rios 6305 

24,0 1 
Somatória da carga orgânica tratada nas ETEs isoladas 26240 

Dez/15 
Somatória da carga orgânica lançada nos rios 6345 

22,3 1 
Somatória da carga orgânica tratada nas ETEs isoladas 28487 

Fonte: Concessionária, 2016. 
 

Licenciamento ambiental (ILA) 

Este indicador é definido pela fórmula:  

ILA=  
(Q ETE y x LAO ETE y) + (Q ETE z x LAO ETE z) + ... x 100  

Q Total 

Onde:  

 ILA = Indicador de Licenciamento Ambiental; 

 Q ETE = Vazão mensal tratada da ETE;  

 LAO ETE = A ETE possui LAO? Se sim=1, se não=0; 

 Q total = Vazão mensal total tratada por todas as ETEs. 

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 320 e a Tabela 321 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 320 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se ILA ≤ 55 0 

Se ILA > 55 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 321 - Resultados do indicador ILA. 

Período Dado Valor IQF Nota 

Out/15 

Média ponderada da vazão tratada nas ETEs pelas 
condicionantes ambientais 

138,7 
90,0 1 

Vazão mensal total tratada por todas as ETEs  154,1 

Nov/15 

Média ponderada da vazão tratada nas ETEs pelas 
condicionantes ambientais 

137,12 
89,9 1 

Vazão mensal total tratada por todas as ETEs 152,5 

Dez/15 

Média ponderada da vazão tratada nas ETEs pelas 
condicionantes ambientais 

142,82 
90,4 1 

Vazão mensal total tratada por todas as ETEs 157,9 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Satisfação dos clientes (ISC) 

O cliente responderá aos questionamentos da pesquisa de avaliação, atribuindo notas 
conforme segue:  

AVALIAÇÃO           PESO 

1. O funcionário atendeu com gentileza          25 

2. O serviço foi realizado satisfatoriamente         50 

3. Após a realização do serviço a área foi limpa e os entulhos removidos              25 

 

Após é feito o cálculo da nota ponderada de cada atendimento. A nota final é o resultado da 
média aritmética das notas individuais.  

Nota individual=  
N1 * 25 + N2 * 50 + N3 * 25  

                                         1.000 

 

O parâmetro de nota para este indicador está na Tabela 322 e a Tabela 323 demonstra os 
valores referentes aos meses de outubro a dezembro de 2015. 

Tabela 322 - Parâmetro de nota. 

Critério  Nota 

Se ISC <= 80 0 

Se ISC > 80 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Tabela 323 - Resultados do indicador ISC. 

Período ISC Nota 

Out/15 98 1 

Nov/15 97 1 

Dez/15 98 1 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

Os resultados são classificados em três categorias como ótimo, regular e ruim, conforme 
faixas de atendimento apresentadas na Tabela 324. 

Tabela 324 - Faixas de atendimento. 

Nota 
Faixa de 

Atendimento  

Ótimo  80- 100% 

Regular 51 - 79 % 

Ruim 0 - 50% 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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A partir dos resultados individuais supracitados neste item, consolidamos para fins de aferição 
de desempenho, os Índices alcançados no trimestre referente aos meses de outubro-
dezembro/2015, apresentados em grupos (Figura 190). 

 
Figura 190 - Indicadores da Qualidade do Serviço de Esgotamento Sanitário. 

Fonte: Odebrecht, 2016. 

 

Segundo os critérios vigentes e os resultados demonstrados entre outubro e dezembro de 
2015, o serviço prestado tem qualidade “Ótima”. 

 

10.2.1.6. Resoluções e Instruções normativas para a prestação de serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no âmbito da AGIR 

A AGIR atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos municipais do setor 
de saneamento básico (AGIR, s.d). Ela atua nos municípios do médio Vale do Itajaí, incluindo 
Blumenau. Compete a AGIR regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, 
através da fixação de normas, regulamentos e instruções relativos. 

As instruções e resoluções normativas vigentes e aplicáveis a este tópico estão relacionadas 
abaixo: 
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Quadro 92 - Resumo de instruções e resoluções normativas vigentes estabelecidas pela AGIR. 

Resolução Normativa Descrição 

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 
001/2012 

ESTABELECE LEGISLAÇÕES, NORMAS E OUTROS INSTRUMENTOS 
APLICÁVEIS À 
REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO 
REALIZAÇÃO PELA AGIR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA AGIR Nº 
001/2015 

ESTABELECE AS NORMAS GERAIS E PADRONIZAÇÕES RELATIVAMENTE 
AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO 
DOS DISPOSITIVOS DAS REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS EXISTENTES 
NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS REGULADOS PELA AGIR 

RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº 001, 
DE 30 DE AGOSTO DE 
2013 

ESTABELECE AS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ÂMBITO 
DA AGIR. 

RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº 002, 
DE 30 DE AGOSTO DE 
2013 

ESTABELECE CONDIÇÕES GERAIS PARA OS PROCEDIMENTOS DE 
FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº 003, 
DE 30 DE AGOSTO DE 
2013. 

DISPÕE SOBRE AS PENALIDADES APLICÁVEIS AOS PRESTADORES DE 
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº 004, 
DE 30 DE AGOSTO DE 
2013 

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E RECLAMAÇÕES DOS 
USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL 
DE RESÍDUOS, LIMPEZA URBANA E SISTEMA DE DRENAGEM. 

RESOLUÇÃO 
NORMATIVA Nº 005, 
DE 27 DE JANEIRO DE 
2015 

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA COMUNICAÇÃO DE 
INTERRUPÇÕES PROGRAMADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO NOS 
MUNICÍPIOS REGULADOS PELA AGIR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

10.2.2. Sistema de manejo e drenagem de águas pluviais 

Diferente dos demais serviços de saneamento básico, o sistema de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas não possui indicadores definidos pelo SNIS. 

Devido às características da prestação do serviço, que não possui cadastro georeferenciado 
das estruturas, medição individualizada do uso da rede de drenagem, ou cobrança específica 
para o serviço, por exemplo, a definição de um indicador de drenagem urbana torna-se uma 
tarefa difícil. 

Apesar disso, na literatura já existem algumas iniciativas para definição desse indicador, 
desde que o município disponha de informações confiáveis para o seu cálculo. 

A principal referência utilizada para definição do indicador para drenagem urbana é o Manual 
de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de São Paulo (SÃO PAULO, 2012), que 
define os Indicadores de Manejo de Águas Pluviais (IMAP) (Quadro 93 e Quadro 94). 
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Quadro 93 - Indicadores de desempenho do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais para o Município de São Paulo. 

Campo de Análise Indicador Unidade de medida 

Estratégico 

IMAP1 Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais % 

IMAP2 
Índice de produtividade da força de trabalho com atuação no sistema de drenagem e 
manejo de águas pluviais 

empregados/hab 

Operacional IMAP3 Índice de atendimento urbano de águas pluviais % 

Grau de 
permeabilidade do solo 

IMAP4 Taxa de crescimento da população % 

IMAP5 Nível de urbanização % 

IMAP6 Nível de áreas verdes urbanas m²/habitante 

IMAP7 Proporção da área construída ou impermeabilizada % 

IMAP8 Taxa de incremento de vazões máximas % 

Gestão da drenagem 
urbana 

IMAP9 Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de drenagem ocorrências/ano 

IMAP10 
Existência de instrumentos para o planejamento governamental (planos e programas de 
drenagem) 

S/N 

IMAP11 
Participação da população em consultas e audiências públicas, encontros técnicos e 
oficinas de trabalho sobre o plano de drenagem 

Participantes/segmento 

IMAP12 Cadastro de rede existente S/N ou % 

Abrangência do 
sistema 
de drenagem 

IMAP13 Cobertura do sistema de drenagem superficial % 

IMAP14 Cobertura do sistema de drenagem subterrânea % 

IMAP15 Investimento per capita em drenagem urbana R$/habitante 

IMAP16 Implantação dos programas de drenagem Valor investido (R$) ou % 

Avaliação do serviço de 
drenagem pluvial 

IMAP17 Limpeza e desobstrução de galerias 
m3/ano ou km de galerias 
limpas e inspecionadas 

- Limpeza e desobstrução de canais 
m3 /ano ou km de canais limpos 

/ km total de canais 
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Campo de Análise Indicador Unidade de medida 

IMAP18 

IMAP19 
Limpeza e desobstrução de bocas de lobo 

m3 /ano ou nº de bocas de lobo 
limpas / nº total de bocas de lobo 

IMAP20 

IMAP21 

IMAP22 
Limpeza de reservatórios 

m3/ano ou nº de reservatórios 
limpos / nº total de reservatórios 

Gestão de eventos 
hidrológicos extremos 

IMAP29 Incidência de alagamentos no Município eventos/ano 

IMAP30 Estações de monitoramento quantitativo e qualitativo nº estações/km 

Interferências à eficácia 
do sistema de 
drenagem 

IMAP31 Cobertura de serviços de coleta de resíduos sólidos % 

IMAP32 
Proporção de vias atendidas por varrição ao menos 2 vezes por 
semana 

% 

IMAP33 
Existência de canais e galerias com interferências de outros 
sistemas da infraestrutura urbana 

obstruções/km 

Aplicação de novas 
tecnologias 

IMAP35 Implantação de medidas estruturais sustentáveis R$/habitante 

IMAP34 Cursos de especialização, treinamento e capacitação de técnicos nº de cursos/ano 

Salubridade ambiental 

- Proporção da população exposta a roedores e animais nocivos % 

- Proporção de ruas sujeitas a inundações provocadas por drenagem 
inadequada 

% 

- Incidência de pessoas em contato com esgoto e resíduo sólido % 

IMAP36 Incidência de leptospirose e outras moléstias de veiculação hídrica % 

Fonte: SÃO PAULO, 2012. 
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Quadro 94 - Forma de cálculo dos indicadores do IMAP. 

Indicador Forma de Cálculo Unidade 

IMAP1 Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais 
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠
 R$/ano 

IMAP2 
Índice de produtividade da força de trabalho com atuação no 
sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠
 Empregados/hab 

IMAP3 Índice de atendimento urbano de águas pluviais 
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠
 % 

IMAP4 Taxa de crescimento da população Taxa de crescimento da população (utiliza dados censitários) % 

IMAP5 Nível de urbanização 
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 % 

IMAP6 Nível de áreas verdes urbanas 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑙
 M²/habitante 

IMAP7 Proporção da área construída ou impermeabilizada 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 % 

IMAP8 Taxa de incremento de vazões máximas 
𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠
 % 

IMAP9 
Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de 
drenagem 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Ocorrências/ano 

IMAP10 
Existência de instrumentos para o planejamento governamental 
(planos e programas de drenagem) 

Existência ou não de programas de drenagem S/N 

IMAP11 
Participação da população em consultas e audiências públicas, 
encontros técnicos e oficinas de trabalho sobre o plano de 
drenagem 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 Participantes/ 

segmentos 

IMAP12 Cadastro de rede existente 
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑎𝑑𝑎
 % 

IMAP13 Cobertura do sistema de drenagem superficial 
á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 % 

IMAP14 Cobertura do sistema de drenagem subterrânea 
á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟â𝑛𝑒𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 % 

IMAP15 Investimento per capita em drenagem urbana 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 R$/habitante/ano 
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IMAP16 

Implantação dos programas de drenagem 

-  

IMAP16.1 % executada de medidas % 

IMAP16.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 % 

IMAP17 

Inspeção de bocas de lobo  

- - 

IMAP17.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP17.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Inspeções/ano 

IMAP18 
Limpeza de bocas de lobo  
  
  

- - 

IMAP18.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP18.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Limpezas/ano 

IMAP19 

Manutenção de bocas de lobo 

- - 

IMAP19.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP19.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Manutenções/ano 

IMAP20 

Inspeção de reservatórios 

- - 

IMAP20.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP20.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Inspeções/ano 

IMAP21 

 Limpeza de reservatórios 

- - 

IMAP21.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP21.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Limpezas/ano 
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IMAP22 

 Manutenção de reservatórios 

- - 

IMAP22.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP22.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Manutenções/ano 

IMAP23 
  
 Inspeções no sistema de microdrenagem 
  

- - 

IMAP23.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP23.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP24 

  
 Limpeza da microdrenagem 

- - 

IMAP24.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP24.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP25 

 Manutenção da microdrenagem  

- - 

IMAP25.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP25.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP26 

Inspeção do sistema de macrodrenagem 

- - 

IMAP26.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP26.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP27 

 Limpeza da macrodrenagem 

  

IMAP27.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP27.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 
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IMAP28  
 
 
Manutenção da macrodrenagem 
 
 

- - 

IMAP28.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP28.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP29 

  
 Incidência de alagamentos no Município 

- - 

IMAP29.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Pontos inundados/ano 

IMAP29.2 
𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Ocorrências/ano 

IMAP29.3 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Domicílios/ano 

IMAP29.4 
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Extensão/ano 

IMAP29.5 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Dias/ano 

IMAP30  Estações de monitoramento - - 

IMAP30.1  Estações pluviométricas 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
 Unidades/km² 

IMAP30.2  Estações fluviométricas 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 Unidades/km 

IMAP30.3  Reservatórios de amortecimento com monitoramento 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP30.4   
 
 
Monitoramento de qualidade de água pontual 
 
 
 

- - 

IMAP30.4.1 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 Unidades/km 

IMAP30.4.2 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 
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Indicador Forma de Cálculo Unidade 

IMAP30.5 

 Monitoramento de qualidade da água difusa com amostradores 

- - 

IMAP30.5.1 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 Unidades/km 

IMAP30.5.2 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP31 Cobertura de serviços de coleta de resíduos sólidos 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 % 

IMAP32 Vias atendidas por varrição ao menos duas vezes por semana 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 % 

IMAP33 
Existência de canais e galerias com interferências com outras 
infraestruturas 

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒
 Obstruções/km 

IMAP34 Cursos de especialização, treinamento e capacitação de técnicos 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Cursos/ano 

IMAP35 Implantação de medidas de controle, as chamadas BMPs 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 R$/ano 

IMAP36 Incidência de leptospirose 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑝𝑡𝑜𝑠𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP37 Incidência de outras doenças de veiculação hídrica 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑜𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP38 
Incidência da carga difusa sobre a qualidade da água do corpo 
receptor 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑖𝑣𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 % 

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2012 
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Os indicadores apresentados anteriormente, no entanto, não podem ser aplicados em sua 
totalidade no município de Blumenau, devido à indisponibilidade de grande parte das 
informações necessárias, ou mesmo da inexistência das mesmas. Sugere-se, portanto, que 
na criação de um sistema municipal de informações de saneamento básico, sejam definidos 
os parâmetros viáveis a serem analisados relacionados à drenagem. 

Para a definição do indicador de drenagem urbana para Blumenau foram analisadas as 
informações contidas no Diagnóstico do PMSB. 

O principal indicador levantado para o sistema de drenagem urbana foi o comprimento total 
da rede de drenagem / comprimento do sistema viário existente (exceto macadame), conforme 
Tabela 96. No entanto, este indicador não tem relevância para analisar o funcionamento, 
operação ou qualidade da prestação do serviço, pois o atendimento com rede de drenagem 
depende de inúmeros fatores, dentre eles: grau de impermeabilização do solo, tipo de 
ocupação no entorno, declividade, entre outros. Em áreas com alta declividade, por exemplo, 
não se recomenda a construção de redes de microdrenagem, mas sim utilização da própria 
via como estrutura de escoamento superficial. 

Tabela 325 - Levantamento da rede de drenagem (exceto macadame). 

Sub-Bacia Sistema Viário (m) 
Comprimento da rede de 
drenagem existente (m) 

% atendimento 

Rio Massaranduba 19.948,25 1.873,29 9,4% 

Rio Itoupava 134.707,10 33.882,46 25,2% 

Rio do Testo 71.775,33 10.055,00 14,0% 

Ribeirão Salto Norte 56.437,69 16.918,01 30,0% 

Ribeirão Fortaleza 104.025,36 51.250,01 49,3% 

Rio Itajaí-açu 273.464,60 154.935,35 56,7% 

Ribeirão da Velha 189.482,49 108.335,08 57,2% 

Ribeirão Garcia 159.592,15 117.999,41 73,9% 

Total 1.009.432,97 495.248,61 49,1% 

Fonte: BLUMENAU, 2016. 

 

Portanto foram utilizados parâmetros subjetivos para compor o Indicador de Drenagem 
Urbana de Blumenau: 

 Ima = Condições em que se encontra a macrodrenagem; 

 Iau = Índice de impermeabilização das áreas urbanas; 

 Idc = Situação da defesa civil (PLANCON). 
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Quadro 95 - Determinação e valoração do Ima 

Determinação do indicador 

As condições de macrodrenagem podem ser analisadas pela qualidade da limpeza dos canais e corpos 
d’água, presença de mata ciliar, condição de escoamento das águas, obstrução das estrutura existentes, entre 
outros fatores. O indicador é definido como condições boas, adequadas e inadequadas. 

Valoração do resultado 

Condições inadequadas - 0,0 a 49,9% - 0,0 a 0,49 PÉSSIMO 

Condições adequadas - 50,0% a 79,9% - 0,5 a 0,79 MÉDIO 

Condições boas - 80,0% a 100,0% - 0,80 a 1,0 ÓTIMO 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 96 - Determinação e valoração do Iau 

Determinação do indicador 

O índice de impermeabilização das áreas urbanas é determinado de acordo com o coeficiente de 
impermeabilização médio da bacia. Quanto maior o coeficiente de impermeabilização, menor é o índice. 

Valoração do resultado 

100,0% a 80% - ruim - 0,00 a 0,20  PÉSSIMO 

79,0 a 50,0% - razoável - 0,21 a 0,50 MÉDIO 

49,0 a 0,0% - desejável - 0,50 a 1,00 ÓTIMO 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Quadro 97 - Determinação e valoração do Idc 

Determinação do indicador 

Para a avaliação da Defesa Civil municipal, utiliza-se como principal fator a existência do Plano de 
Contingência de Proteção e Defesa Civil, atualizado anualmente. 

Valoração do resultado 

Sem Plano - 0,00 PÉSSIMO 

Em elaboração - 0,30 MÉDIO 

Existente - 0,65 BOM 

Existente e Atualizado anualmente - 1,00 ÓTIMO 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Aplicando os valores definidos para Blumenau, obtêm-se o seguinte indicador para drenagem 
urbana: 

Tabela 326 - Indicador de Drenagem Urbana de Blumenau. 

Índice Condição Valor 

Ima - Condições de Macrodrenagem Adequadas 0,7 

Iau - Impermeabilização das áreas urbanas Ruim 0,15 

Idc - Defesa Civil (PLANCON) Existente e atualizado 1,0 

Média 0,62 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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10.2.3. Sistema de manejo e transporte de resíduos sólidos 

Quadro 98 - Forma de cálculo do Índice de cobertura por serviço de coleta convencional. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Resultado: 100% 

 

Quadro 99 - Forma de cálculo do Índice de cobertura de coleta seletiva de materiais recicláveis. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Resultado: 60% 

 

Quadro 100 - Índice de Qualidade de Disposição Final de Resíduos em Aterro Sanitário (CETESB). 

Fonte de cálculo Unidade 

𝑰𝑸𝑹 𝟎, 𝟎 − 𝟏𝟎, 𝟎 

Resultado: 9,1 

 

Recentemente (2016), foi recomendado pela Associação Brasileira de Limpeza Pública, a 
instituição do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU) que mede a aderência da 
gestão de uma determinada cidade às premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Varia de 0 (zero) a 1 (um). Quanto mais próximo de 1 (um), maior será a aderência 
do município à PNRS. 

O trabalho foi realizado em conjunto pelas seguintes empresas: 

 Associação Brasileira de Limpeza Pública (ABLP); 

 Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (SELUR);  

 PricewaterhouseCooper (PwC Brasil). 

O ISLU é composto por quatro dimensões resultantes de cálculos de variáveis do município: 

 Engajamento do Município (E): 

Porcentagem da população atendidapelos serviços de limpeza urbana =
População total atendida declarada(hab. )

População total do município (hab. )
 

 Sustentabilidade Financeira (S): 

Arrecadação específica sobre despesa orçamentária =
Arrecadação específica (R$) − Despesa com SLU (R$)

Despesa total do Município (R$)
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 Recuperação dos Recursos Coletados (R): 

Recuperação de materiais recicláveis coletados =
Material recuperado exceto orgânico e rejeito (t)

Quantidade total de resíduos coletados (t)
 

 Impacto Ambiental (I): 

Destinação incorreta sobre a população atendida pelos serviços =
Total de resíduos recebidos na UP destinação incorreta (t)

População total atendida declarada (hab. )
 

Equação Geral do ISLU: 

 E =0,29213 x %Ind1 + 0,70787 x Ind2 

 S =6,90819 x Ind3 +1 

 R = Ind4 

 I =1,11810 x Ind5 +1 

Sendo Ind1 o indicador “porcentagem de população atendida pelos serviços de limpeza 
urbana”; Ind2 o IDHM; Ind3 o indicador “arrecadação específica sobre despesa orçamentária”; 
Ind4 o indicador “recuperação de materiais recicláveis coletados”; e, Ind5 o indicador 
“destinação incorreta sobre a população atendida pelos serviços”. Seus pesos são: 

ISLU=0,33284 X E + 0,22421 X S + 0,22215 X R + 0,22080 X I 

Para o Município de Blumenau, obtém-se o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, 
conforme segue: 

Tabela 327 - Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana. 

Indicador Valor Ind Dimensão ISLU 

POP 
TOTAL 

População Total 334.002 
Ind1 

(2014) 
98,99% 

E 0,859724 

0,73048 

CO164 
População Total 

atendida declarada 
330.630 

IDHM 
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano Municipal 

0,806 
Ind2 

(2010) 
0,806 

FN222 
Arrecadação 
Específica 

19.018.195,94 

Ind3 
(2013) 

-0,00307 S 0,978773 FN220 
Despesa com os 

Serviços 
22.299.507,28 

SICONFI 
Despesa total 
empenhada 

1.067.895.654,53 

CS009 
Material recuperado, 

exceto material 
orgânico e rejeito 

1.766,10 
Ind4 

(2013) 
0,01836035 R 0,01836 

CO119 
Quantidade total de 
resíduos coletados 

96.191,00 

UP007 
Quantidade de 

Resíduos recebidos 
na UP 

- 
Ind5 

(2014) 
0 I 1 

CO164 
População Total 

atendida declarada 
330.630 

Fonte: SERENCO, 2016. 



             

       Página: 749 
 

 

                        
 

Comparando-se ao valor calculado em 2014 para Blumenau, equivalente a 0,707, pela 

ABLP/SELUR/PwC-Brasil, observa-se um pequeno acréscimo (0,73048), cuja classificação 

para Municípios acima de 250 mil habitantes, é “B” (entre 0,799 e 0,700), como pode ser 

observado a seguir. 

 
Figura 191 - Classificação do Município para o ISLU. 

Fonte: ISLU adaptado pela SERENCO, 2016. 
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10.3. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA, NA SAÚDE E NOS RECURSOS NATURAIS 

10.3.1. Indicador de Bem-Estar Urbano (IBEU) 

O Indicador de Bem-Estar Urbano (IBEU), proposto em 2013 pelo Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia - Observatório das Metrópoles, foi desenvolvido para avaliar a dimensão urbana 
do bem-estar usufruído pelos cidadãos brasileiros promovido pelo mercado, via o consumo 
mercantil, e pelos serviços sociais prestados. Tal dimensão está relacionada com as 
condições coletivas de vida promovidas pelo ambiente construído da cidade, nas escalas da 
habitação e da sua vizinhança próxima, e pelos equipamentos e serviços urbanos (RIBEIRO; 
RIBEIRO, 2013). 

O IBEU foi calculado para os 15 grandes aglomerados urbanos e por se tratar de um indicador 
que unifica características que impactam a qualidade de vida, a saúde e os recursos naturais, 
recomenda-se a utilização deste para o acompanhamento dos impactos gerados pelo PMSB. 
Ele foi concebido para comparar as condições de vida urbana em três escalas: entre as 
metrópoles, os municípios metropolitanos e entre bairros. Aqui propõe-se adaptar este 
indicador para comparar as condições de vida urbana em duas escalas: entre o município de 
Blumenau e os municípios metropolitanos e entre bairros do próprio município. O IBEU está 
apresentado a seguir, entretanto o resultado para o município de Blumenau não foi calculado 
pela falta de informações. 

 

10.3.1.1. Identificação dos Indicadores 

O IBEU contém cinco dimensões e cada uma dessas dimensões é constituída por um conjunto 
de indicadores, construídos a partir dos censos demográficos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). A identificação e a descrição das dimensões encontram-se 
destacadas a seguir: 

Quadro 101 - Dimensões dos Indicadores de Desempenho. 

Código Dimensões 

D1 Mobilidade Urbana 

D2 Condições Ambientais Urbanas 

D3 Condições Habitacionais Urbanas 

D4 Condições de Serviços Coletivos 

D5 Infraestruturas Urbanas 

Fonte: Adaptado Ribeiro e Ribeiro, 2013. 

 

Os indicadores agrupados nestas 5 dimensões são apresentados a seguir: 

1. Mobilidade Urbana (D1): 

 Indicador de deslocamento casa-trabalho (D1.1). 

2. Condições ambientais urbanas (D2): 

 Indicador: Arborização no entorno dos domicílios (D2.1); 
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 Indicador: Esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios (D2.2); 

 Indicador: Lixo acumulado no entorno dos domicílios (D2.3). 

3. Condições ambientais urbanas (D3): 

 Indicador: Aglomerado subnormal (D3.1); 

 Indicador Densidade domiciliar (D3.2); 

 Indicador Densidade morador/banheiro (D3.3); 

 Indicador: Material das paredes dos domicílios (D3.4); 

 Indicador: Espécie dos domicílios (D3.5). 

4. Condições habitacionais urbanas (D4): 

 Indicador: Atendimento de água (D4.1); 

 Indicador: Atendimento de esgoto (D4.2); 

 Indicador: Atendimento de energia (D4.3); 

 Indicador: Coleta de lixo (D4.4). 

5. Infraestrutura urbana (D5): 

 Indicador: Iluminação pública (D5.1); 

 Indicador Pavimentação (D5.2); 

 Indicador Calçada (D5.3); 

 Indicador: Meio-fio/Guia (D5.4); 

 Indicador: Bueiro ou boca de lobo (D5.5); 

 Indicador: Rampa para cadeirantes (D5.6); 

 Indicador: Identificação de Logradouro (D5.7). 

 

10.3.1.2. Descrição dos indicadores 

Os tópicos a seguir foram baseados no seguinte documento: 

 IBEU: ÍNDICE DE BEM-ESTAR URBANO (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013). 

 

Deslocamento casa-trabalho (D1.1) 

Este indicador é construído a partir do tempo de deslocamento que as pessoas ocupadas que 
trabalham fora do domicílio, e retornam diariamente para casa, utilizam no trajeto de ida entre 
o domicílio de residência e o local de trabalho. É considerado como tempo de deslocamento 
adequado quando as pessoas gastam até 1 hora por dia no trajeto casa-trabalho. Assim, 
utiliza-se proporção de pessoas ocupadas que trabalham fora do domicílio e retornam para 
casa diariamente que gastam até 1 hora no trajeto casa-trabalho. 
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Quadro 102 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D1.1. 

I. MOBILIDADE URBANA (D1) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no 

Índice IBEU 

D1.1 
Proporção de pessoas que trabalham fora do domicílio de 
residência e retornam do trabalho diariamente no período de até 1 
hora 

1 1/5 

 

 Arborização no entorno dos domicílios (D2.1) 

O indicador de arborização no entorno dos domicílios é obtido a partir da proporção de 
pessoas que moram em domicílios cujo entorno possui arborização. A arborização no entorno 
dos domicílios é considera tanto quando é existente na face de quadra onde os domicílios 
estão localizados quanto na face confrontante ou no canteiro central do logradouro. 

Quadro 103 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D2.1. 

II. CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS (D2) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D2.1 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo 
entorno possui Arborização 

1/3 1/15 

 

Esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios (D2.2) 

O indicador de esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios é construído a partir da 
proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno não possui esgoto a céu aberto. 
Foi considerado esgoto a céu aberto tanto na face onde se localizam os domicílios quanto na 
sua face confrontante. 

Quadro 104 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D2.2. 

II. CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS (D2) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D2.2 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
não possui esgoto a céu aberto 

1/3 1/15 

 

Lixo acumulado no entorno dos domicílios (D2.3) 

O indicador de lixo acumulado no entorno dos domicílios é obtido a partir da proporção de 
pessoas que moram em domicílios cujo entorno não possui lixo acumulado. Foi considerado 
lixo acumulado quando existente na face de quadra e na face de quadra confrontante onde se 
localizam os domicílios. 
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Quadro 105 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D2.3. 

II. CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS (D2) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no 

Índice IBEU 

D2.3 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
não possui lixo acumulado nos logradouros 1/3 1/15 

 

Aglomerado subnormal (D3.1) 

O indicador aglomerado subnormal corresponde à proporção de pessoas da área de 
ponderação que não moram em aglomerado subnormal. Esse indicador é obtido a partir da 
identificação dos setores censitários correspondentes a aglomerado subnormal, a partir da 
base de setores censitários de aglomerado subnormal, divulgado pelo IBGE. 

Quadro 106 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D3.1. 

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS (D3) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D3.1 
Proporção de pessoas que não moram em aglomerado 
subnormal 

1/5 1/25 

 

Densidade domiciliar (D3.2) 

O indicador de densidade domiciliar é construído a partir da razão entre número de pessoas 
no domicílio e número de dormitório. Considerou-se como densidade domiciliar adequada 
quando havia até 2 pessoas por dormitório. O indicador de densidade domiciliar foi 
considerado como a proporção de pessoas que estão em domicílios cuja densidade é de até 
2 pessoas por dormitório. 

Quadro 107 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D3.2. 

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS (D3) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D3.2 
Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 2 
residentes por dormitório 1/5 1/25 

 

Densidade morador/banheiro (D3.3) 

No indicador de densidade domiciliar morador/banheiro, considerou-se como adequado o 
domicílio que possui até 4 pessoas por banheiro. Assim, o indicador de densidade 
morador/banheiro corresponde à proporção de pessoas que estão em domicílio de até 4 
pessoas por banheiro. 
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Quadro 108 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D3.3. 

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS (D3) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D3.3 
Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 4 
residentes por banheiro 1/5 1/25 

 

Material das paredes dos domicílios (D3.4) 

No indicador de material das paredes dos domicílios, considerou-se como adequado o 
domicílio cujas paredes externas são do tipo de alvenaria com revestimento ou madeira 
apropriada para construção (aparelhada). Neste caso, o indicador de material das paredes 
dos domicílios corresponde à proporção de pessoas que estão em domicílios com material 
das paredes adequado. 

Quadro 109 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D3.4. 

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS (D3) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D3.4 
Proporção de pessoas que moram em domicílio com 
material de parede adequado 

1/5 1/25 

 

Espécie dos domicílios (D3.5) 

No indicador de espécie dos domicílios, considerou-se como adequado os domicílios do tipo 
casa, casa de vila ou condomínio ou apartamento. Neste caso, o indicador de espécie dos 
domicílios corresponde à proporção de pessoas que estão em domicílios de espécie 
adequada. 

Foram considerados como espécie de domicílios inadequados: habitação em casa de 
cômodo, cortiço ou cabeça de porco; tenda ou barraca; dentro de estabelecimento; outro 
(vagão, trailer, gruta, etc.). 

Quadro 110 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D3.5. 

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS (D3) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D3.5 
Proporção de pessoas que moram em domicílio cuja 
espécie é adequada 

1/5 1/25 

 

Atendimento de água (D4.1) 

O atendimento adequado de água é considerado quando é feito por rede geral de água. O 
indicador de atendimento de água corresponde à proporção de pessoas que moram em 
domicílio com atendimento adequado de água. 
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Quadro 111 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D4.1. 

IV. ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS (D4) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D4.1 
Proporção de pessoas que moram em domicílios com 
atendimento adequado de água 1/5 1/25 

 

Atendimento de esgoto (D4.2) 

O atendimento adequado de esgoto é considerado quando é feito por rede geral de esgoto. O 
indicador de atendimento de esgoto corresponde à proporção de pessoas que moram em 
domicílio com atendimento adequado de esgoto. 

Quadro 112 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D4.2. 

IV. ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS (D4) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D4.2 
Proporção de pessoas que moram em domicílios com 
atendimento adequado de esgoto 

2/5 2/25 

 

Atendimento de energia (D4.3) 

O atendimento adequado de energia é considerado quando há energia elétrica de companhias 
distribuidoras ou de outras fontes, e sendo de companhia distribuidora quando houver 
existência de medidor. O indicador de atendimento de energia corresponde à proporção de 
pessoas que moram em domicílio com atendimento adequado de energia. 

Quadro 113 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D4.3. 

IV. ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS (D4) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D4.3 
Proporção de pessoas que moram em domicílios com 
coleta adequada de lixo 1/5 1/25 

 

Coleta de lixo (D4.4) 

A coleta adequada de lixo é considerada quando o lixo é coletado diretamente por serviço de 
limpeza ou quando colocado em caçamba em serviço de limpeza. O indicador de coleta de 
lixo corresponde à proporção de pessoas que moram em domicílio com coleta adequada de 
lixo. 

Quadro 114 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D4.4. 

IV. ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS (D4) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D4.4 
Proporção de pessoas que moram em domicílios com 
atendimento adequado de energia 

1/5 1/25 
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Iluminação pública (D5.1) 

O indicador de iluminação pública corresponde à proporção de pessoas que moram em 
domicílios cujo entorno possui iluminação pública. A identificação de iluminação pública no 
entorno dos domicílios corresponde à face de quadra ou a face de quadra confrontante de 
onde se localizam os domicílios. 

Quadro 115 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D5.1. 

V. INFRAESTRUTURA URBANA (D5) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D5.1 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo 
entorno possui Iluminação 

1/7 1/35 

 

Pavimentação (D5.2) 

O indicador de pavimentação corresponde à proporção de pessoas que moram em domicílio 
cujo logradouro possui pavimentação (asfalto, cimento, paralelepípedo etc.). 

Quadro 116 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D5.2. 

V. INFRAESTRUTURA URBANA (D5) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D5.2 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo 
entorno possui Pavimentação 

1/7 1/35 

 

Calçada (D5.3) 

O indicador de calçada corresponde à proporção de pessoas que moram em domicílio cuja 
face do logradouro onde se localiza o domicílio possui calçada. 

Quadro 117 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D5.3 

V. INFRAESTRUTURA URBANA (D5) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D5.3 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo 
entorno possui Calçada 

1/7 1/35 

 

Meio-fio/Guia (D5.4) 

O indicador de meio-fio/guia corresponde à proporção de pessoas que moram em domicílio 
cuja face do logradouro onde se localiza o domicílio possui meio-fio/guia. 

Quadro 118 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D5.4. 

V. INFRAESTRUTURA URBANA (D5) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

 D5.4 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo 
entorno possui meio fio ou guia 1/7 1/35 
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Bueiro ou boca de lobo (D5.5) 

O indicador de bueiro ou boca de lobo corresponde à proporção de pessoas que moram em 
domicílios cujo entorno possui bueiro ou boca de lobo. A identificação de bueiro ou boca de 
lobo no entorno dos domicílios corresponde à face ou a face confrontante de onde se localizam 
os domicílios. 

Quadro 119 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D5.5. 

V. INFRAESTRUTURA URBANA (D5) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D5.5 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
possui bueiro ou boca de lobo 

1/7 1/35 

 

Rampa para cadeirantes (D5.6) 

O indicador de rampa para cadeirantes corresponde à proporção de pessoas que moram em 
domicílio cuja face do logradouro onde se localiza o domicílio possui rampa para dar acesso 
às pessoas que utilizam cadeiras de rodas. 

Quadro 120 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D5.6. 

V. INFRAESTRUTURA URBANA (D5) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D5.6 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
possui rampa para cadeirante 

1/7 1/35 

 

Identificação de Logradouro (D5.7) 

O indicador de logradouros corresponde à proporção de pessoas que moram em domicílio 
onde o logradouro possui identificação. 

Quadro 121 - Descrição e peso no índice IBEU do indicador D5.7. 

V. INFRAESTRUTURA URBANA (D5) 

Código Descrição do índice 
Peso na 

Dimensão 
Peso no Índice 

IBEU 

D5.7 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo 
entorno possui Logradouros 

1/7 1/35 

 

10.3.1.3. Metodologia de cálculo e de avaliação dos indicadores 

A metodologia de cálculo de cada indicador permite uma padronização dos mesmos de 
maneira que os resultados fiquem num intervalor de 0 (zero) a 1 (um). Para todos eles quanto 
mais próximo de 1 (um) melhor é sua condição. Do mesmo modo, quando mais próximo de 0 
(zero) pior é sua condição. Para definir os indicadores no intervalo entre zero e um, foi utilizada 
a seguinte fórmula: 
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Quadro 122 - Forma de cálculo dos indicadores. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝑶 − 𝑷𝑽

𝑴𝑽 − 𝑷𝑽
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

VO: valor observado no município ou bairro no momento em que se faz a avaliação 

PV: pior valor da série histórica do município ou bairro 

MV: melhor valor da série histórica do município ou bairro 

Valoração do resultado 

IDEAL - valor próximo de 1  

INSATISFATÓRIO - valor próximo de 0  

 

A metodologia de valoração aplicada permite que sejam analisados os indicadores para 
qualquer período de tempo, ou seja, o município poderá analisar o IBEU anualmente, ou cada 
dois anos por exemplo. Somente ficará limitado com os dados fornecidos pelo IBGE. 

 

10.3.1.4. Cálculo do indicador IBEU e de suas Dimensões 

Para construção do IBEU foi definido que cada uma das dimensões que o compõe teria o 
mesmo peso, sendo consideradas de igual importância. Porém, a composição de cada uma 
das dimensões obedeceria a quantidade e a característica dos indicadores a elas 
pertencentes (RIBEIRO; RIBEIRO, 2013). Assim, o IBEU é calculado da seguinte maneira: 

Quadro 123 - Forma de cálculo do IBEU e de suas dimensões. 

Forma de cálculo IBEU Unidade 

𝑫𝟏 + 𝑫𝟐 + 𝑫𝟑 + 𝑫𝟒 + 𝑫𝟓

𝟓
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

D1 - Mobilidade Urbana 

Forma de cálculo Unidade 

𝑫𝟏. 𝟏 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

D2 - Condições Ambientais Urbanas 

Forma de cálculo Unidade 

𝑫𝟐. 𝟏 + 𝑫𝟐. 𝟐 + 𝑫𝟐. 𝟑

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

D3 - Condições Habitacionais Urbanas 

Forma de cálculo Unidade 

𝑫𝟑. 𝟏 + 𝑫𝟑. 𝟐 + 𝑫𝟑. 𝟑 + 𝑫𝟑. 𝟒 + 𝑫𝟑. 𝟓

𝟓
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

D4 - Condições de Serviços Coletivos 



             

       Página: 759 
 

 

                        
 

Forma de cálculo Unidade 

𝑫𝟒. 𝟏 + 𝟐 ∗ 𝑫𝟒. 𝟐 + 𝑫𝟒. 𝟑 + 𝑫𝟒. 𝟒

𝟓
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

D5 - Infraestruturas Urbanas 

Forma de cálculo Unidade 

𝑫𝟓. 𝟏 + 𝑫𝟓. 𝟐 + 𝑫𝟓. 𝟑 + 𝑫𝟓. 𝟒 + 𝑫𝟓. 𝟓 + 𝑫𝟓. 𝟔 + 𝑫𝟓. 𝟕

𝟕
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

 

10.3.1.5. Considerações finais sobre o IBEU 

O indicador IBEU pode mensurar a melhoria ou piora do bem-estar urbano ao longo do tempo, 
porém este é um indicador comparativo em sua essência, onde deverão ser comparados 
valores entre o município de Blumenau e os municípios metropolitanos e entre bairros do 
próprio município. 

Sabe-se da complexidade de se obter os dados de alguns dos índices que compõem o IBEU, 
portando caso não se consiga realizar a análise completa do indicador IBEU, recomenda-se 
fazer a análise das dimensões em separado. 

 

10.3.2. Indicador de Salubridade Ambiental  (ISA) 

A construção do ISA, Indicador de Salubridade Ambiental apoia-se em indicadores de ordem 
sanitária, epidemiológica, ambiental e socioeconômica, atendendo a metodologia adaptada 
da Lei Nacional de Saneamento Básico, apresentada pelo Ministério das Cidades, Livro I - 
Instrumento das Políticas e da Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico. 

Para a construção dos ISA foram utilizados os indicadores de qualificação dos serviços de 
cada setor de saneamento básico e agregaram-se outros aspectos importantes da área da 
saúde pública, da preservação ambiental e socioeconômicos.  

 

10.3.2.1. Identificação dos Indicadores 

Tendo em vista a construção do Indicador de Salubridade Ambiental, algumas variáveis se 
destacam, devendo compor a sua estruturação básica. Estas foram agrupadas conforme seu 
tema de origem e divididas em dimensões. Para a dimensão “sanitários” utilizou-se uma 
subdivisão. 
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Quadro 124 - Dimensões e subdimensões do ISA. 

Código Dimensões Subdimensões 

San Sanitários 

Abastecimento de Água 

Esgotamento Sanitário 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Epi Epidemiológicos (Saúde)  

Amb Ambientais  

SEc Socioeconômicos  

 

Os indicadores agrupados nestas 4 dimensões são apresentados a seguir: 

1. Sanitários (San): 

1.1. Abastecimento de Água (AA): 

 Índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água (Ica); 

 Índice de Perdas (Ipe); 

 Índices de Hidrometação (Ihi). 

1.2. Esgotamento Sanitário (ES): 

 Índice de atendimento (cobertura) com coleta de esgotamento sanitário (Ice); 

 Índice de tratamento (Itr); 

 Índice de rede separadora de esgotamento sanitário (Irs). 

1.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS): 

 Índice de cobertura por serviço de coleta convencional (Icc); 

 Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics); 

 Disposição final (Modelo IQR da CETESB) (Idf). 

1.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos (DR): 

 Condições em que se encontra a macrodrenagem (Ima); 

 Índice de impermeabilização das áreas urbanas (Iau); 

 Situação da defesa civil - PLANCON (Idc). 

2. Epidemiológicos (Epi): 

 Mortalidade por todas as causas (Imor); 

 Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip); 

 Mortalidade infantil (Imin). 

3. Ambientais (Amb): 

 Qualidade das águas dos rios - Índice IQA (Iri); 
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 Existência de APA - Índice de áreas proteção ambiental (Iap); 

 Qualidade do ar (Iqa). 

4. Socioeconômicos (SEc): 

 Renda per capita - IDHM Renda (Irp); 

 População com renda menor que 2 salários mínimos (Ipr); 

 Desenvolvimento Humano - IDHM (IDHM). 

 

10.3.2.2. Descrição dos indicadores, metodologia de cálculo e critério de avaliação 

Como instrumentos de avaliação do ISA serão adotados: 

 Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS, 2015a), 
(SNIS, 2015b), (SNIS, 2015c) e (SNIS, 2015d); 

 Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), (CETESB, 2015); 

 Indicadores de saúde do DATASUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS e 
Sistema de Informações sobre Mortalidade), (DATASUS, 2016a) e (DATASUS, 2016b); 

 Indicador de Qualidade da Água (IQA) da Agência Nacional de Águas, (ANA, 2016); 
http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), (IBGE, 2010); 

 Atlas de Desenvolvimento Urbano: Município de Blumenau, (PNUD, 2013). 

 

Índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água (Ica) 

O Ica será baseado no indicador do SNIS/AE IN023 e será determinado como segue: 

Quadro 125 - Forma de cálculo e valoração do Ica. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida com abastecimento de água: Valor da população urbana atendida com 
abastecimento de água pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços.  

População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das populações 
urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de abastecimento de 
água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Utilizar os dados 
de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o prestador de serviços é de abrangência local, o 
valor deste campo corresponde à população urbana residente no município. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (AA) 

 

 

http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx
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Índice de Perdas (Ipe) 

O Ipe será baseado no indicador do SNIS/AE IN049 e será determinado como segue: 

Quadro 126 - Forma de cálculo e valoração do IN049. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 

𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Volume de água produzido: Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água 
captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento 
do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os 
volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de água bruta importada, que sejam disponibilizados 
para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. Unidade: 
1.000 m³/ano 

Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o 
volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com 
hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços. Não 
deve ser confundido com o volume de água faturado. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de água tratada importado: Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em 
UTS(s)), recebido de outros agentes fornecedores. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de serviço: Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais e 
especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem 
ser consideradas. Unidade: 1.000 m³/ano 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (AA) 

Valoração do resultado 

Mais de 46,0% PÉSSIMO = 0,2 

36,0 a 45,0%: RUIM = 0,4 

26,0 a 35,0% MÉDIO = 0,6 

16,0 a 25,0% BOM = 0,8 

0,0 a 15,0% ÓTIMO = 1,0 

 

Índices de Hidrometação (Ihi) 

O Ihi será baseado no indicador do SNIS/AE IN009 e será determinado como segue: 
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Quadro 127 - Forma de cálculo e valoração do Ihi. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas: Quantidade de ligações ativas de água, providas 
de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: Ligações.  

Quantidade de ligações ativas de água: Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou 
não de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: 
Ligações. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (AA). 

Valoração do resultado 

Menor que 60,0% PÉSSIMO 

61,0 a 79,0% RUIM 

80,0 a 89,0% MÉDIO 

90,0 a 94,0% BOM 

95,0 a 100,0% ÓTIMO 

 

Índice de atendimento (cobertura) com coleta de esgotamento sanitário (Ice) 

O Ice será baseado no indicador do SNIS/AE IN024 e será determinado como segue: 

Quadro 128 - Forma de cálculo e valoração do Ice. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida com esgotamento sanitário: Valor da população urbana beneficiada com 
esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. Unidade: Habitantes. 

População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das populações 
urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de abastecimento de 
água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Utilizar os dados 
de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o prestador de serviços é de abrangência local, o 
valor deste campo corresponde à população urbana residente no município. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES) 

 

Índice de tratamento (Itr); 

O Itr será baseado no indicador do SNIS/AE IN016 e será determinado como segue: 
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Quadro 129 - Forma de cálculo e valoração do Itr. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐 

𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Volume total de esgoto tratado: Volume de esgotos tratado (Volume anual de esgoto coletado na área de 
atuação do prestador de serviços e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) 
ETE(s)) + Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador (Volume de esgoto 
recebido de outro(s) agente(s) e submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s)+ 
Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador (Volume de esgoto bruto 
transferido para outro(s) agente(s) e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) 
da(s) ETE(s). Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de esgotos coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é considerado 
como sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de esgotos bruto importado: Volume de esgoto bruto recebido de outro(s) agente(s). Unidade: 
1.000m³/ano. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES) 

Valoração do resultado 

Menor que 29,0% PÉSSIMO 

30,0 a 49,0% RUIM 

50,0 a 69,0% MÉDIO 

70,0 a 89,0% BOM 

100,0 a 90,0% ÓTIMO 

 

Índice de rede separadora de esgotamento sanitário (Irs) 

O Irs é um indicador proposto pelo PMSB e será determinado como segue: 

Quadro 130 - Forma de cálculo e valoração do Irs. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Extensão de rede coletora separadora: Comprimento total da malha separadora (excluindo a unitária) de 
coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo ramais prediais e 
emissários de recalque, operada pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Unidade: km. 

Extensão total de rede coletora de esgoto: Comprimento total da malha separadora e unitária de coleta de 
esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo ramais prediais e emissários de 
recalque, operada pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Unidade: km. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES) 

 

Índice de cobertura por serviço de coleta convencional (Icc) 

O Icc será baseado no indicador do SNIS IN014 e será determinado como segue: 
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Quadro 131 - Forma de cálculo e valoração do Icc. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta: População 
urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta. Exclui a população que, 
geralmente, é atendida por sistemas estáticos de coleta, como o de caçambas estacionárias. Unidade: 
Habitantes. 

População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS) 

 

Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics) 

O Ics será baseado no indicador do SNIS IN030 e será determinado como segue: 

Quadro 132 - Forma de cálculo e valoração do Ics. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Pop. urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva domiciliar direta: População urbana do município 
atendida com a coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela Prefeitura (ou SLU), por empresas 
contratadas pela Prefeitura, por associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da Prefeitura 
ou por outros agentes que detenham parceria com a Prefeitura. Unidade: Habitantes. 

População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS) 

 

Disposição final (Modelo IQR da CETESB) (Idf) 

O Idf deverá ser baseado no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), o qual é um 
instrumento de avaliação dos aterros sanitários criado pelo Inventário de Resíduos Sólidos 
Urbanos, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), que vem sendo 
utilizado desde 1997 (CETESB, 2015). O IQR analisa a situação da disposição final dos 
resíduos do município, e se tornou uma ferramenta importante no auxílio do gerenciamento 
dos locais que recebem os resíduos. 

O questionário do IQR é composto por 33 variáveis, que enfocam três macros conjuntos: 
características do local, infraestrutura implantada e condições operacionais (CETESB, 2015). 
Tal questionário é constituído por sete itens, a saber: estrutura de apoio, frente de trabalho, 
taludes e bermas, superfície superior, estrutura de proteção ambiental, características da área 
e outras informações.  

O questionário proposto está apresentado abaixo. 
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Quadro 133 - Forma de cálculo e valoração do Idf. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑸𝑹 

𝟏𝟎
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

IQR: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, determinado pela metodologia da CETESB.  

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS) 

Valoração do resultado 

0,0 a 0,70 INADEQUADO 

0,71 a 1,0 ADEQUADO 

 

Condições em que se encontra a macrodrenagem (Ima) 

As condições de manutenção do sistema de macrodrenagem deverão ser estimadas por 

profissional experiente e capacitado na área de macrodrenagem. Este é um índice qualitativo 

que deverá ser estimado através de visitas técnicas em pontos representativos e da cidade, 

avaliando a qualidade da limpeza dos canais e corpos d’água, presença de mata ciliar, 

condição de escoamento das águas, obstruções, entre outros fatores. 

Quadro 134 - Forma de cálculo e valoração do Ima. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,0 a 0,49 49,0 a 0,0% CONDIÇÕES INADEQUADAS 

0,5 a 0,79 79,0 a 50,0% CONDIÇÕES ADEQUADAS 

1,0 a 0,80 100,0 a 80,0% CONDIÇÕES ÓTIMAS 

 

Índice de impermeabilização das áreas urbanizadas (Iau) 

O índice de impermeabilização das áreas urbanas também deverá ser estimado por 

profissional experiente e capacitado na área. Este é um índice qualitativo que deverá ser 

estimado através de visitas técnicas em pontos representativos e da cidade. Quanto mais área 

verde, menor será o índice de impermeabilização, mais próximo as condições ótimas estará 

este índice. 

Quadro 135 - Forma de cálculo e valoração do Iau. 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,00 a 0,20 100,0 a 80,0% CONDIÇÕES INADEQUADAS 

0,21 a 0,50 79,0 a 50,0% CONDIÇÕES ADEQUADAS 

0,51 a 1,00 49,0 a 0,0% CONDIÇÕES ÓTIMAS 
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Situação da Defesa Civil - PLANCON (Idc) 

Para a avaliação da Defesa Civil municipal, utiliza-se como principal fator a existência do Plano 

de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Sua forma de avaliação é destacada a seguir. 

Quadro 136 - Forma de cálculo e valoração do Idc. 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,0 SEM PLANO 

0,3 EM ELABORAÇÃO 

0,65 EXISTENTE 

1,00 EXISTENTE E IMPLANTADO 

 

Mortalidade por todas as causas (Imor) 

O Imor será baseado no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Datasus e será 

determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site do 

Datasus. 

Quadro 137 - Forma de cálculo e valoração do Imor. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒔 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒔 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de óbitos de residentes por todos os grupos de causas definidas: Número óbitos por toda e qualquer 
doença. Unidade: Habitantes. 

População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 Acima de 50,0 ‰ PÉSSIMO 

0,50 20,1 a 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MÉDIO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ ÓTIMO 

 

Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip) 

O Imip será baseado Sistema de Informações Hospitalares do SUS e será determinado como 

segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site do Datasus. 
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Quadro 138 - Forma de cálculo e valoração do Imip. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒅𝒐𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔/ 𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de portadores de doenças infecciosas e parasitárias: número de hospitalizações pelo SUS por doenças 
infecciosas e parasitárias, no município, por um período de tempo. Unidade: Habitantes. 

População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 Acima de 50,0 ‰ PÉSSIMO 

0,50 20,1 a 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MÉDIO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ ÓTIMO 

 

Mortalidade infantil (Imin)  

É um indicador que reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento 

socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos 

disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. O Imin será baseado no 

indicador Datasus Taxa de mortalidade infantil do Sistema de Informações sobre Mortalidade 

do Datasus e será determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido 

diretamente no site do Datasus. 

Quadro 139 - Forma de cálculo e valoração do Imin. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝟏 𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒔𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎ã𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎 

ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔
/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade: Número de óbitos de menores de um ano de 
idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Unidade: Habitantes. 

Número de nascidos vivos por mães residentes: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 Acima de 50,0 ‰ PÉSSIMO 

0,50 20,1 a 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MÉDIO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ ÓTIMO 
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Qualidade das águas dos rios - Índice IQA (Iri) 

O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela National 

Sanitation Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela CETESB. Nas décadas 

seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal índice de 

qualidade da água utilizado no país (ANA, 2016). 

O IQA é composto por nove parâmetros, com seus respectivos pesos, que foram fixados em 

função da sua importância para a conformação global da qualidade da água. Sua metodologia 

de cálculo poderá ser obtida no Portal de Qualidade das Águas da Agência Nacional de Águas 

(http://portalpnqa.ana.gov.br/default.aspx). 

Para aplicarmos no cálculo do ISA, o IQA deverá ser adaptado para seguir a metodologia 

proposto no Plano, porém seguem as mesmas premissas proposta pela ANA, onde valores 

mais próximos a 1 correspondem a condições melhores. O Iri será valorado então da seguinte 

maneira. 

Quadro 140 - Valoração do Iri. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0 a 0,25 PÉSSIMO 

0,26 a 0,50 RUIM 

0,51 a 0,70 RAZOÁVEL 

0,71 a 0,90 BOA 

0,91 a 1 ÓTIMO 

 

Existência de APAs - Índice de áreas proteção ambiental (Iap) 

A existência de APAs deverá ser estimada por profissional experiente e capacitado na área. 

Este é um índice qualitativo que deverá ser estimado através de visitas técnicas ou consulta 

a materiais que identifiquem os locais de áreas de preservação ambiental. 

Quadro 141 - Forma de cálculo e valoração do Iap. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,00 Nenhuma CONDIÇÕES PÉSSIMAS 

0,0 a 0,50 Poucas CONDIÇÕES RUINS 

1,00 a 0,51 Várias CONDIÇÕES BOAS 

 

Qualidade do ar (Iqa) 

As condições da qualidade do ar deverão ser estimadas por profissional experiente e 

capacitado na área. Este é um índice qualitativo que deverá ser estimado através de visitas 

técnicas em pontos representativos e da cidade. 
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Quadro 142 - Forma de cálculo e valoração do Iqa. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 a 0,00 Péssima CONDIÇÕES PÉSSIMAS 

0,50 a 0,21 Ruim CONDIÇÕES REGULARES 

0,80 a 0,51 Regular CONDIÇÕES RUINS 

1,00 a 0,81 Boa CONDIÇÕES BOAS 

 

Renda per capita - IDHM Renda (Irp); 

Este indicador será baseado no Indice de Gini da renda domiciliar per capta, o qual mede grau 
de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de uma determinada população 
e em um determinado espaço geográfico. Quando o índice tem valor igual a um (1), existe 
perfeita desigualdade, isto é, a renda domiciliar per capita é totalmente apropriada por um 
único indivíduo. Quando ele tem valor igual a zero (0), tem-se perfeita igualdade, isto é, a 
renda é distribuída na mesma proporção para todos os domicílios. 

O índice de Gini poderá ser obtido diretamente no site do Datasus. Para aplicarmos no cálculo 
do ISA, o Índice de Gini deverá ser padronizado para seguir a metodologia proposto no Plano, 
onde valores mais próximos a 1 correspondem a condições melhores. O Irp será calculado 
então da seguinte maneira. 

Quadro 143 - Forma de cálculo e valoração do Irp. 

Forma de cálculo Unidade 

𝟏 − 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒊𝒏𝒊 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

Valoração do resultado 

Mais próximo de zero DESIGUALDADE 

Mais próximo de um IGUALDADE 

 

População com renda menor que 2 salários mínimos - Índice (% habitantes) (Ipr) 

Este indicador mede a quantidade de pessoas com renda menor que dois salários mínimos 

pela quantidade total da população assalariada, maior de 10 anos de idade. Quanto mais 

próximo de 1 o resultado do Ipr, menor é a quantidade de pessoas que recebem menos de 2 

salários mínimos, ou seja, maior é a quantidade de pessoas que recebem mais de dois 

salários, o que é desejável. O Ipr será calculado então da seguinte maneira e os dados 

poderão ser obtidos no site do IBGE. 
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Quadro 144 - Forma de cálculo e valoração do Ipr. 

Forma de cálculo Unidade 

𝟏 −
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝟐 𝒔𝒂𝒍á𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐𝒔 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

População com renda menor que 2 salários mínimos: Pessoas de 10 anos ou mais de idade com Classes 
de rendimento nominal mensal de mais de 1 a 2 salários mínimos - total. Unidade: habitantes. 

População total com rendimento: Homens de 10 anos ou mais de idade, com rendimento somado a 
Mulheres de 10 anos ou mais de idade, com rendimento. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Socioeconômicos (SEc): 

Valoração do resultado 

Mais próximo de zero INDESEJÁVEL 

Mais próximo de um DESEJÁVEL 

 

Desenvolvimento Humano (IDHM) 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) permite medir o desenvolvimento de 
uma população além da dimensão econômica. É calculado com base na: renda familiar per 
capita; expectativa de vida; taxa de alfabetização de maiores de 15 anos. Variando de zero a 
1; quanto mais próximo de 1 maior é o desenvolvimento do município. 

IDH classifica os municípios segundo três níveis de desenvolvimento humano: 

 Municípios com baixo desenvolvimento humano (IDHM até 0,5); 

 Municípios com médio desenvolvimento humano (IDHM entre 0,5 e 0,8); 

 Municípios com alto desenvolvimento humano (IDHM acima de 0,8). 

O IDHM poderá ser obtido diretamente no site do IBGE e seu resultado poderá ser aplicado 
diretamente no ISA. 

 

10.3.2.3. Cálculo do indicador ISA 

Para construção do ISA foi definido que cada uma das dimensões que o compõe teriam pesos 
diferentes. O ISA será calculado de acordo com a equação apresentada no quadro a seguir e 
avaliado conforme o critério apresentado no mesmo. 
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Quadro 145 - Forma de cálculo e critério de avaliação do ISA. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑺𝑨𝑷 =  𝟎, 𝟔𝟎 𝒙 𝑺𝒂𝒏 +  𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑬𝒑𝒊 +  𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑨𝒎𝒃 +  𝟎, 𝟐𝟎 𝒙 𝑺𝑬𝒄 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

San: dimensão Sanitária 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑨 + 𝑬𝑺 + 𝑹𝑫 + 𝑫𝑹 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

AA: subdimensão Abastecimento de Água 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒄𝒂 + 𝑰𝒄𝒂 + 𝑰𝒉𝒊

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

ES: subdimensão Esgotamento Sanitário 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒄𝒆 + 𝑰𝒕𝒓 + 𝑰𝒓𝒔

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

RD: subdimensão Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒄𝒄 + 𝑰𝒄𝒔 + 𝑰𝒅𝒇

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

DR: subdimensão Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒎𝒂 + 𝑰𝒂𝒖 + 𝑰𝒅𝒄

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Epi: dimensão Epidemiológica 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒎𝒊𝒑 + 𝑰𝒎𝒐𝒓 + 𝑰𝒎𝒊𝒏

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Amb: dimensão Ambiental 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒓𝒊 + 𝑰𝒂𝒑 + 𝑰𝒒𝒂

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

SEc: dimensão Socioeconômica 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒓𝒑 + 𝑰𝒑𝒓 + 𝑰𝑫𝑯𝑴

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

 
Valoração do resultado 

 ISA < 0,2 INADEQUADO 

0,2 < ISA < 0,4 ADEQUADO 

0,4 < ISA < 0,6 REGULAR 

0,6 < ISA < 0,8 SATISFATÓRIO 

0,8 < ISA ÓTIMO 
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10.3.2.4. Cálculo do ISA para o município de Blumenau 

Quadro 146 - ISA do Município de Blumenau. 

    
Dados de 

BLUMENAU  
Índices 

IS
A

 -
 I

n
d

ic
a
d
o
r 

d
e
 S

a
lu

b
ri

d
a
d
e
 A

m
b
ie

n
ta

l 

IS
a
n

 =
 Í
n
d

ic
e
 S

a
n

it
á
ri

o
 

 (
0
,6

0
) 

Iab 

(0,15) 

Ica = População atendida / população urbana (cobertura água) 

Ipe = Índice de perdas 

Ihi = Índice de ligações de água com hidrômetro 

100% 

32,7% 

98,3% 

1,00 

0,60 

0,98 

Ies 

(0,15) 

Ice = População atendida / população urbana (cobertura esgoto) 

Itr = Índice de esgoto tratado (sistema coletivo) 

Irs = Índice que define o percentual de rede separadora 

37% 

37% 

100% 

0,37 

0,37 

1,00 

Ires 

(0,15) 

Icc = População atendida pela coleta convencional / população urbana (cobertura resíduos) 

Ics = População atendida pela coleta seletiva / população urbana 

Idf = índice de qualidade de disposição final de resíduos em aterro sanitário (IQR-CETESB) 

100% 

60% 

9,1 

1,00 

0,60 

0,91 

Idr 

(0,15) 

Ima = Condições em que se encontra a macrodrenagem 

Iau = Índice de impermeabilização das áreas urbanas 

Idc = Situação da defesa civil (PLANCON) 

70% 

15% 

100% 

0,70 

0,15 

1,00 

IEp 

(0,10) 

Imip = Índice de morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 

Imor = Índice de mortalidade por todas as causas 

Imin = Mortalidade Infantil 

0,4‰ 

4,9‰ 

8,9‰ 

1,00 

1,00 

0,90 

IAm 

(0,10) 

Iri = Índice de qualidade das águas dos rios (média dos IQA existentes) 

Iap = Existência de Áreas de Proteção Ambiental 

Iqa = Índice de qualidade do ar 

Razoável 

Várias 

Boa 

0,517 

0,60 

0,85 

ISe 

(0,20) 

Irp = Índice renda per capita (Índice de Gini) 

Ipr = Índice de população com renda menor que dois salários mínimos 

IDHM = Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010) 

0,46 

40,05% 

0,806 

0,54 

0,599 

0,806 
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10.3.2.5. Considerações finais 

Calculando o ISA para Blumenau de acordo com a primeira fórmula do Quadro 145, chega-se 
ao seguinte valor: ISA = 0,726, considerado com CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS de 
Salubridade Ambiental, de acordo com os critérios propostos por esse indicador. 

Esse indicador pode ser utilizado em outros municípios semelhantes para efeito de 
comparação, mas principalmente deve ser usado nos anos seguintes no próprio município de 
Blumenau, para verificar a evolução ou redução da qualidade dos serviços. 

 

10.4. MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE PARA O ACOMPANHAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMSB 

Segundo os princípios fundamentais da Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007 
(BRASIL, 2007b), o PMSB deverá ter um conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantem à sociedade informações e participações nos processos de avaliação relacionados 
aos serviços públicos de saneamento básico. A mesma Lei também garante a participação da 
sociedade no processo de revisão dos planos. Fatos confirmados pela incorporação da 
participação dos cidadãos nas decisões de interesse público, conforme disposto pelo art. 216° 
da Constituição Federal Brasileira de 1988, onde é definido que: 

O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de 
políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes 
da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, 
social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. 

§1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas 
suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes 
princípios: 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social 
(BRASIL,1988). 

A população então, detém o direito de poder atuar desde a elaboração do Plano, a 
implementação, o monitoramento e a fiscalização das ações. A Resolução Recomendada n.º 
75 de 02 de julho de 2009 do Conselho das Cidades também informa quanto à relevância da 
participação social. De acordo com o art. 2°: 

Art. 2º. O Titular dos Serviços, por meio de legislação específica, deve estabelecer a 
respectiva Política de Saneamento Básico, que deve contemplar: 
VIII. o estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle 
social na gestão da política de saneamento básico, ou seja, nas atividades de 
planejamento e regulação, fiscalização dos serviços na forma de conselhos das 
cidades ou similar, com caráter deliberativo; (BRASIL, 2009d). 

Já o seu art. 3º, estabelece em seu item I: 
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Art. 3º. A definição do processo participativo na formulação da Política e na elaboração 
e revisão do Plano, bem como os mecanismos de controle social na gestão deverão: 

I. estabelecer os mecanismos e procedimentos para a garantia da efetiva participação 
da sociedade, tanto no processo da formulação da Política e de elaboração e revisão 
do Plano de Saneamento Básico em todas as etapas, inclusive o diagnóstico, quanto 
no Controle Social, em todas as funções de Gestão; (BRASIL, 2009b). 

Assim, a sociedade civil, entidades públicas, o setor privado, poder público e prestadores de 
serviços, ou seja, todo e qualquer cidadão, podem participar dos espaços de participação por 
meio da constituição do órgão colegiado (conselho), audiências públicas, consultas públicas 
e conferências, tendo como objetivo maior promover universalização dos serviços de 
saneamento. 

A sociedade civil organizada, tais como: organizações da sociedade civil de interesse público, 
organizações não governamentais, cooperativas, associações, sindicatos, entidades de 
classe e grupos organizados são atores que devem e podem atuar junto aos órgãos públicos, 
no planejamento de ações, na cobrança de investimentos necessários, no monitoramento, na 
fiscalização das ações e na minimização dos impactos socioambientais. 

É importante também a participação das instituições acadêmicas, no sentido de aportar 
conhecimento técnico-científico e unificá-las as demandas populares. O setor privado deverá 
contribuir principalmente com ações de responsabilidade socioambiental, interagindo com o 
poder público e com a sociedade civil organizada. 

A participação destes é assegurada segundo o art. 47 da Lei Federal n.º 11.445 de 05 de 
janeiro de 2007, que estabelece: 

CAPÍTULO VIII 

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL 

Art. 47.  O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a 
participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal 
e municipais, assegurada a representação: 

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 
relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 1º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput deste 
artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as devidas 
adaptações das leis que os criaram (BRASIL, 2007b). 

Segundo o Ministérios das Cidades (BRASIL, 2011d), os princípios para a promoção da 
participação social são: 
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Quadro 147 - Princípios para a promoção da participação social. 

Transversalidade e 
intersetorialidade 

Deve ser abandonada a visão setorial e fragmentada presente no fazer do 
saneamento, para que a intersetorialidade e a transdisciplinaridade possa ser 
incorporada. Deve-se, ainda, promover a integração das dimensões presentes na 
promoção da qualidade de vida e da saúde da população com as sanitárias 

Transparência e 
diálogo 

Deve-se facilitar o acesso à informação e a participação na definição das prioridades, 
na gestão dos serviços e aplicação dos recursos. Para o estabelecimento do diálogo, 
devem ser consideradas as especificidades regionais, étnicas, culturais, sociais e 
econômicas, de forma a promover a decodificação e a ressignificação dos conceitos 
e práticas sociais coletivas 

Emancipação e 
democracia 

As ações devem ser pautadas de forma a estimular a reflexão crítica dos sujeitos 
sociais, fortalecendo sua autonomia, sua liberdade de expressão e contribuindo para 
a qualificação e ampliação de sua participação nas decisões políticas 

Tolerância e respeito 

As ações de mobilização devem reconhecer a pluralidade e a diversidade nos meios 
natural, social, econômico e cultural. Devem ser respeitados os saberes, papéis, 
ritmos, valores e dinâmicas dos sujeitos envolvidos, buscando ampliar a participação 
e o acolhimento das diferenças, a fim de atribuir legitimidade aos consensos construí- 
dos coletivamente 

Fonte: Brasil, 2007b apud Brasil, 2011d. 

 

O Ministério das Cidades ainda recomenda a necessidade de investimentos das instituições 
promotoras com vistas a adoção de novas práticas que privilegiem o interesse coletivo acima 
do individual. É recomendada ainda uma série de ações para buscar da participação social no 
desenvolvimento, acompanhamento, monitoramento e avaliação do PMSB, entre elas 
destacam-se: 

 Realizar planejamento para organizar e pactuar os principais eixos, objetivos e 
recursos com os atores institucionais e sociais envolvidos; 

 Promover ações de sensibilização dos técnicos sobre a importância do PMSB e sua 
realização mediante metodologias participativas; 

 Realizar investimentos para a qualificação/capacitação técnica; 

 Estimular a construção de parcerias baseadas na responsabilidade e poder 
compartilhado; 

 Elaborar e disponibilizar documentos e informações sistematizadas, construídas com 
linguagem acessível e clara para a maioria; 

 Estimular a disposição para o diálogo e a necessária tradução do saber técnico e 
saber popular por meio de reuniões sistemáticas, oficinas de trabalho, etc; 

 Estimular a participação também por meio de audiências públicas, atividades de 
consultas populares, como assembleias, fóruns, reuniões comunitárias, comissões de 
acompanhamento, por meio de atividades de capacitação e da participação em 
conferências e conselhos; 

 Considerar as condições e realidades locais de forma a dar sentido de pertencimento; 

 Promover a ampla divulgação da programação das atividades do PMSB utilizando-se 
os meios de comunicação disponíveis na localidade, com linguagem clara e acessíveis; 
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 Estimular e viabilizar a inclusão de grupos específicos - mulheres, portadores de 
necessidades especiais e crianças (BRASIL, 2011d). 

Também é de suma importância, após a implantação do PMSB ser instituído um modelo de 
acompanhamento do mesmo através de instrumentos de avaliação e monitoramento dos 
Programas, Planos, Projetos e Ações propostos. Para a realização deste acompanhamento 
posterior a realização do plano, destacam-se: 

 

Instrumento de Avaliação e Monitoramento 

O Plano Municipal de Saneamento Básico se integrará ao conjunto de políticas públicas de 
saneamento básico de Blumenau, e assim, seu conhecimento e sua efetividade na execução 
são de interesse público e deve haver um controle sobre sua aplicação. Neste contexto, a 
avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como ferramenta de gestão e 
sustentabilidade do Plano. 

 

Instrumentos de Controle Social 

Os instrumentos de controle social podem ser resumidos conforme Figura 192, sendo seus 
elementos serão explicados posteriormente. 

 
Figura 192 - Instrumentos de Controle Social. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Conselho Municipal de Saneamento 

Os Conselhos provêm do princípio da participação comunitária (Constituição de 1988) tendo 
origem em experiências de caráter informal sustentadas por movimentos sociais. Os 
Conselhos têm o intuito de se firmar como um espaço de cogestão entre o estado e a 
sociedade. 

O Conselho Municipal de Saneamento (CMS) é um órgão integrante da estrutura 
administrativa municipal, responsável pela Política Municipal de Saneamento Ambiental, de 
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caráter permanente, de natureza deliberativa e consultiva, de composição paritária, conforme 
Lei Complementar n.º 696, de 10 de dezembro de 2008 (BLUMENAU, 2008b). 

 

Audiência Pública 

A audiência pública se destina a obter manifestações e provocar debates em sessão pública 
especificamente designada acerca de determinada matéria. É considerada uma instância no 
processo de tomada da decisão administrativa ou legislativa. 

É através dela que o responsável pela decisão tem acesso, simultaneamente, e em condições 
de igualdade, às mais variadas opiniões sobre a matéria debatida, em contato direto com os 
interessados. Contudo, tais inferências não determinam a decisão, pois têm caráter consultivo 
apenas, mas a autoridade, mesmo desobrigada a segui-las, deve analisá-las a propósito de 
aceitá-las ou não. 

 

Consulta Pública 

É o mecanismo que possibilita que o cidadão comum opine sobre questões técnicas, utilizado 
por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades na elaboração de 
projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto. 

 

Conferência 

A Conferência Municipal de Saneamento Básico é realizada a cada dois anos, servindo para 
subsidiar a formulação da política e a elaboração ou reformulação do PMSB. É uma forma 
eficaz de mobilização, por permitir a democratização das decisões e o controle social da ação 
pública. 

 

Instrumentos de Gestão  

 Política Municipal de Saneamento Básico;  

 Plano Municipal de Saneamento Básico;  

 Estruturação Administrativa;  

 Fundo Municipal de Saneamento;  

 Sistema Municipal de Informações Municipal em Saneamento Básico; 

 Instrumentos regulatórios setoriais e gerais da prestação dos serviços. 
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Instrumentos de Avaliação 

A fim de acompanhar o processo de efetivação quantitativa e qualitativa das ações e 
demandas planejadas, se faz relevante a adoção de indicadores para avaliação das diretrizes 
apresentadas no plano (aplicada pelo município). 

Como instrumentos de avaliação do PMSB do Município de Blumenau serão adotados os 
indicadores aqui apresentados e complementar os Indicadores do Sistema Nacional de 
Informações Sobre Saneamento - SNIS, os quais têm sido utilizados pela quase totalidade 
das Operadoras de Serviços de Água e Esgoto e Resíduos Sólidos existentes no Brasil.  

As informações são fornecidas pelas instituições responsáveis pela prestação dos serviços. 
O SNIS recebe as informações mediante um aplicativo de coleta de dados. Os programas de 
investimentos do Ministério das Cidades, incluindo o PAC - Programa de Aceleração do 
Crescimento exigem o envio regular de dados ao SNIS, como critério de seleção, de 
hierarquização e de liberação de recursos financeiros.  

O ente regulador e os prestadores de serviços, deverão, de comum acordo, estabelecer o 
processo de avaliação conjunta com os setores abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas. 

Novos indicadores poderão ser criados e aplicados, conforme demanda da Prefeitura 
Municipal de Blumenau, como já mencionado anteriormente, e detalhadas etapa IV 
(programas, projetos e ações) anteriormente particularizadas. 

 

10.4.1. Mecanismos para divulgação e acesso da população ao plano 

Conforme exposto anteriormente o PMSB, deverá ter ampla divulgação por todos os meios de 
comunicação disponibilizados pela Prefeitura Municipal. Sugere-se a criação de um Portal 
Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista manter grande parte da população 
notificada das ações em desenvolvimento. Cópias do PMSB deverão ser disponibilizadas aos 
Centros de Ensino e Cultura do Município, às Bibliotecas, Associações de Classes, entre 
outras. 

O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos 
recomendados pelo Plano, bem como, em fases posteriores, os resultados de desempenho 
físico-financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando da revisão 
do Plano. 

Especificamente a divulgação tem como objetivos: 

 Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as concessionárias 
prestadoras de serviço, tenham amplo conhecimento das ações do Plano e suas 
respectivas responsabilidades; 

 Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações 
necessárias para a efetiva implementação do mesmo, bem como das suas 
responsabilidades; 

 Transparecer as atividades do Plano. 
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Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes quesitos mínimos necessários: 

 Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o Saneamento Básico; 

 Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB; 

 Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMSB; 

 Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do Plano; 

 Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB. 

 

Recomenda-se que o principal meio de divulgação a ser utilizado esteja vinculado ao meio 
eletrônico, por ser este de fácil acesso a população e de rápida divulgação. Deverá ser criado 
um Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico de Blumenau, o SIM-Blu (ou 
similar), e ali devem estar disponíveis todas as informações pertinentes, conforme o PMSB. O 
SIM-Blu deverá estar interligado ao portal da Prefeitura, e deverá ser de fácil localização. 

Assim, devem ser utilizados os seguintes meios de comunicação: 

 Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico de Blumenau (SIM-Blu); 

 Conferência Municipal de Saneamento Básico e Pré-Conferências; 

 Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONGs e instituições de ensino; 

 Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão; 

 Capacitações e Treinamentos para servidores; 

 Elaboração de uma cartilha explicativa do PMSB; 

 Boletins, panfletos, pôster, cartazes, entre outros. 

 

O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente deve ser o Titular dos serviços, 
também responsável pela elaboração do Plano. Portanto a Prefeitura Municipal de Blumenau, 
através do órgão Municipal incumbido do Planejamento e Gestão do Saneamento Básico, 
deverá ser o responsável pela divulgação do PMSB. Este órgão deverá executar as seguintes 
ações: 

 Implantação do Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico de 
Blumenau - SIM-Blu; 

 Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e contratação 
dos serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e meios de divulgação; 

 Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias sobre o 
andamento do Plano (Ouvidoria). 

 

Utilizando a própria estrutura e capacidade da Prefeitura, deverão ser realizadas as seguintes 
atividades: 
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 Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e atualização 
permanente das informações disponibilizadas através do SIM-Blu, assim como 
ampliações do sistema; 

 Auxiliar o Conselho Municipal de Saneamento na realização das Pré-Conferências e na 
Conferência Municipal de Saneamento Básico, garantindo a participação de (i) 
representantes, lideranças e técnicos das instituições públicas e população civil 
organizada; (ii) representantes de ONGs (comunidades, associações, cooperativas e 
outros); (iii) representantes das instituições técnicas regionais. Para estes eventos 
deverão ser preparadas cartilhas informativas para garantir o acesso às informações 
pertinentes aos eventos, e divulgar o material e ata através do SIM-Blu; 

 Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do plano, 
apresentando a proposta de programação ao futuro Conselho Municipal de 
Saneamento Básico, para sua avaliação e recomendações. Para estes eventos 
deverão ser preparados materiais informativos para garantir o acesso às informações 
pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata através do SIM-Blu; 

 Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e oficinas 
para amplo conhecimento das ações do plano, bem como das responsabilidades de 
cada entidade para uma efetiva implementação do PMSB; 

 Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que serão utilizados e/ou 
entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros eventos e 
divulgação do Plano. Trata-se de objetivar em linguagem simples e resumida os 
conteúdos do Plano para facilitar sua compreensão aos membros da sociedade civil 
organizada, poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como das entidades 
privadas e população em geral. 

 

10.5. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

INDICADORES DO ACESSO, DA QUALIDADE E DA RELAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

O sucesso do PMSB só será possível diante da relação harmônica e concisa entre o Plano 
Diretor (Lei de Zoneamento e Uso e Ocupação do Solo), Lei Orgânica de Blumenau, Plano de 
Recursos Hídricos e demais políticas que porventura venham surgir ou que tenham como 
objetivo o desenvolvimento sustentável da sociedade, juntamente com uma interface do poder 
público e a sociedade civil. 

A seguir serão descritos de maneira sucinta o que cada instrumento de política de 
desenvolvimento urbano citado anteriormente tem como meta principal, descrevendo a 
importância de cada um no desenvolvimento da cidade e evidenciando, assim, a relação com 
o Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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Plano Diretor 

O Plano Diretor é o instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de 
ordenamento da expansão urbana do município, norteando a ação dos agentes públicos e 
privados, no atendimento às aspirações da comunidade. É ele que estabelece como as 
diretrizes nacionais se relacionam com a realidade local, como é organizado o crescimento e 
o território da cidade, bem como quais os instrumentos da política urbana que deverão ser 
implementados no espaço municipal (BLUMENAU, s.d.). 

Assim, o Plano Diretor visa relacionar o a população e o seu território, para o desenvolvimento 
do uso e ocupação do espaço, para a democratização dos equipamentos urbanos, para 
inclusão social e para uso racional dos recursos naturais (BLUMENAU, s.d.). Ele apresentaria 
um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização 
espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais 
da estrutura urbana (VILLAÇA, 1999). 

Em Blumenau, o Plano Diretor está expresso na Lei Complementar 615/2006 e foi construído 
em consonância com o Estatuto da Cidade - Lei 10.257/2001 (BLUMENAU, 2006a; BRASIL, 
2001). 

 

Lei Orgânica de Blumenau 

Trata-se da lei fundamental do município de Blumenau cujo objetivo é orientar o exercício do 
poder. A Lei Orgânica é uma lei genérica, de caráter constitucional, elaborada no âmbito do 
município e conforme as determinações e limites impostos pelas constituições federal e do 
respectivo Estado. Nela há diretrizes para o desenvolvimento urbano com vistas a ao bem-
estar da população. Também traz como diretrizes em seu art. 114: 

Art. 114. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum da população e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações, sendo sua máxima preocupação: 

IV - saneamento básico e a defesa ambiental como forma auxiliar para atingir os 
objetivos da saúde pública; (BLUMENAU, 1990). 

 

Plano e Política Estadual de Recursos Hídricos 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina orienta as ações estaduais na área 
de recursos hídricos, com uma perspectiva de caráter estratégico, tomando por base diretrizes 
gerais, em escala estadual, que possuam o condão de integrar a Política Estadual de 
Recursos Hídricos com outras políticas setoriais do Estado e com a Política Nacional de 
Recursos Hídricos. (SANTA CATARINA, s.d.) 

O Plano Estadual preconiza a urgência em melhorias dos sistemas de esgotamento sanitário, 
desenvolvimento do sistema de informações de recursos hídricos e também a relevância da 
comunicação na gestão dos mesmos. 
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Plano de Recursos Hídricos Da Bacia Do Itajaí 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí também traz como objetivo medidas 
necessárias para o desenvolvimento sustentável na bacia, com enfoque à disponibilidade de 
água e à prevenção de desastres naturais. (COMITÊ DO ITAJAÍ, 2010). 

Segundo o Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, os planos de saneamento 
básico deverão ser compatíveis com os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas 
em que os municípios estiverem inseridos, ou seja, se faz necessário alinhar a planejamento 
previsto no Plano de Recursos Hídricos com o Plano Municipal de Saneamento de Blumenau, 
em todos os níveis de planejamento (BRASIL, 2010b). 

Todas as ferramentas de gestão urbana destacadas anteriormente, visam a integração com o 
meio ambiente e o planejamento sustentável do mesmo, levando em consideração a 
integração entre as políticas. Para que a integração ocorra, é necessário que sejam 
garantidos, através de mecanismos legais, que os representantes de cada órgão, que tenham 
poderes de decisão, façam parte e colaborem de maneira ativa no planejamento das ações, 
aplicação destas e acompanhamento dos resultados de cada política pública voltada ao 
desenvolvimento urbano. Através da participação dos representantes no planejamento dos 
setores distintos, poderá ser garantido que o desenvolvimento da cidade seja discutido e 
planejado da maneira mais coerente e otimizada. 

Pode-se citar como exemplo a liberação de uma área para urbanização, sem ser discutido 
com os órgãos prestadores de serviço se a região conseguirá ser atendida com rede de água 
ou esgoto, ou até mesmo que impactos no trânsito poderão ser criados com o aumento da 
população na determinada região. Este é um exemplo típico que ocorre nas cidades, porém 
de fácil resolução se os representantes, antes das tomadas de decisões, se reúnam e 
discutam o planejamento. 
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