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Apresentação 

No Brasil, segundo as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de 

Saneamento Básico – PNSB, instituída pela Lei Federal 11.445/07 (BRASIL, 2007), o 

saneamento básico é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do resíduo doméstico e do resíduo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;  

Além de estipular as definições apresentadas, o advento da PNSB foi um 

grande marco para o planejamento do setor, pois foi instituída a obrigatoriedade de 

um Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que é um instrumento com 

horizonte de projeto de 20 anos, que deve ser revisado em períodos máximos de 4 

anos, e que tem por objetivo criar estratégias que buscam a universalização do acesso 

aos serviços públicos de saneamento básico, em sua integralidade, para toda a 

população que reside nos municípios, tanto em áreas urbanas como rurais (BRASIL, 

2007). 
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Apesar de existir todo um arcabouço jurídico que fortalece e enfatiza a 

importância do saneamento básico, principalmente quanto à promoção da saúde da 

população, o cenário brasileiro ainda apresenta grandes contrastes. 

Neste sentido, para ilustrar estes contrastes, o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, divulgou no ano de 2018, que para o ano de 

referência 2016, 98,4% da população urbana que reside na Região Sul do país tem 

acesso à água potável, enquanto que apenas 67,7% da população brasileira que 

reside na Região Norte recebe o mesmo serviço. Quanto ao esgotamento sanitário, o 

cenário é muito mais crítico, pois na Região Sudeste, 83,2% do esgoto produzido nas 

regiões urbanas é coletado, enquanto que somente 13,4% da população urbana que 

reside da Região Norte têm acesso à coleta de esgoto (SNIS, 2018). 

Diante do que foi apresentado, o município de Timbó, no intuito de estabelecer 

ações e iniciativas que promovam a melhoria dos sistemas públicos de saneamento 

básico do município, e que consequentemente possam auxiliar na otimização dos 

índices regionais e nacionais sobre saneamento básico, estabeleceu por meio do 

Edital 01/2018 o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE o início do 

processo de revisão de seu PMSB. 

O PMSB do município de Timbó tem por objetivo definir, de forma participativa, 

um conjunto de metas, objetivos, diretrizes e instrumentos que orientarão o 

planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, visando principalmente 

fornecer a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, garantindo 

a sua integralidade, qualidade, e ainda, promovendo controle social e a transparência 

das ações. 

O CAPÍTULO 1 – Aspectos Gerais do Município apresenta o panorama global 

de informações base para o entendimento das vertentes que, em determinado grau 

irão influenciar na estruturação das ações de melhoria das condições do saneamento 

básico no município. 

O CAPÍTULO 2 – Diagnóstico Técnico do Sistema de Saneamento apresenta 

a caracterização e análise crítica das estruturas e serviços de saneamento básico 

prestados no município. O documento é base para a formulação de cenários de 
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evolução futuros os quais irão determinar o conjunto de investimentos para o alcance 

da universalização dos serviços. 
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1 Caracterização da Área de Planejamento 

1.1 Localização 

O Município de Timbó está localizado ao Sul do Estado de Santa Catarina, com 

coordenadas 26° 49' 32" S e 49° 10' 18" W, no fuso horário UTC-3. O Município está 

distante em 111 km do município de Florianópolis, capital administrativa do Estado. 

Fundada em 12 de outubro de 1869, Timbó possui como Municípios limítrofes 

Rio dos Cedros, Pomerode, Indaial Rodeio e Benedito Novo (Figura 1). 

Com relação aos aspectos geográficos, o município, inserido no Vale do Itajaí, 

possui área de 127,4 km² e densidade de 288,64 hab./km² (IBGE 2010), com altitude 

média aproximada em 68 m. 
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Figura 1 – Localização do município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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1.2 Dinâmica Demográfica 

Segundo a metodologia adotada para a descrição da organização sócio 

ambiental do Município de Timbó, leva-se em consideração que os modos de vida 

compreendem as formas pelas quais os seres humanos se organizam para garantir 

sua sobrevivência física, social, política, cultural e emocional.  

Este componente refere-se às maneiras pelas quais os habitantes ocupam o 

território, apropriam-se dos recursos naturais disponíveis, relacionam-se entre si 

nesse processo e produzem representações sociais em seu modo de vida. As normas 

ainda ressaltam que compreender um Modo de Vida não é apenas caracterizá-lo, mas 

sim compreender as formas aqui mencionadas em suas manifestações: é aprender o 

que há de mais relevante na organização de um grupo social, apreender o que lhe 

confere identidade, o que situa no tempo e no espaço. 

Para entender o substrato da identidade de um dado de Modo de Vida, é de 

fundamental importância estabelecer a síntese entre as “estratégias de sobrevivência 

dos grupos sociais” – que remetem aos aspectos que conformam sua base material – 

e as “formas de sociabilidade historicamente construídas” – relativas aos aspectos 

que conformam sua base sociocultural.  

Neste sentido, os elementos de caracterização selecionados para estruturação 

deste componente-síntese serão analisados de forma integrada, levando à 

caracterização dos diferentes Modos de Vida existente na área de estudo e sua 

expressão espacial.  

Os elementos do componente-síntese Modos de Vida da população das áreas 

atingidas pelo estudo estão agrupados sob os seguintes aspectos: 

 Dinâmica demográfica; 

 Condições de vida; 

 Sistema de produção; 

 Organização social. 

Destaca-se que numa perspectiva histórica e temporal, os aspectos 

socioeconômicos permitem inferir sobre as condições de vida da população e as 
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tendências de seu desenvolvimento futuro. Nestas avaliações, fazem parte o contexto 

histórico de ocupação do território e a distribuição da população na área em análise, 

a constituição e organização social da população local, a oferta e a qualidade dos 

serviços públicos existentes, a dinâmica econômica e produtiva da região, as 

condições financeiras dos habitantes e das finanças públicas, a infraestrutura 

existente na área do município que condiciona a potencialidade de seu 

desenvolvimento e, de forma geral, a relação desses parâmetros com o meio 

ambiente. Ou seja, em que medida o desenvolvimento antrópico afeta os recursos 

naturais. 

A avaliação da população de uma determinada localidade possibilita abordar 

diversos fatores. Para efeito deste diagnóstico serão avaliados: a Área (ha), o total da 

População (hab.), a Densidade Demográfica (hab./ha), a Taxa de Crescimento (%) e 

a Composição Etária e por Gênero, enfim, aspectos populacionais que têm relação 

direta com a dinâmica demográfica da população. 

A dinâmica demográfica do município mostra as características ou o perfil da 

constituição das comunidades, bem como sua distribuição espacial e sua mobilidade. 

Nota-se na Tabela 1, que há, em geral, normalidade nos indicativos da demografia 

por faixa etária.   

No município, os habitantes residentes dos 5 aos 19 anos está na faixa de 

21,61%. Porém a maioria da população encontra-se na faixa etária de 10 e 59 anos, 

o que configura a totalidade da população residente como adulta, representando, 

76,72% da população total (Tabela 1) 

Tabela 1 - Extratos de população por faixa etária 

Informação Unidade Valor 

População residente, total, 0 a 4 anos. Pessoas 2.149 

População residente, total, 5 a 9 anos. Pessoas 2.247 

População residente, total, 10 a 14 anos. Pessoas 2.711 

População residente, total, 15 a 19 anos. Pessoas 2.988 

População residente, total, 20 a 24 anos. Pessoas 3.308 

População residente, total, 25 a 29 anos. Pessoas 3.418 
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Continuação da Tabela 1 

População residente, total, 30 a 39 anos. Pessoas 6.061 

População residente, total, 40 a 49 anos. Pessoas 5.592 

População residente, total, 50 a 59 anos. Pessoas 4.135 

População residente, total, 60 a 69 anos. Pessoas 2.366 

População residente, total, 70 anos ou mais. Pessoas 1.799 

População residente, Total, Homens. Pessoas 18.244 

População residente, Total, Mulheres. Pessoas 18.530 

População residente, Total, Rural. Pessoas 2.478 

Densidade Demográfica 2010 Pessoas 289 

População total, Censo 2010 Pessoas 36.774 

   

Fonte: IBGE 2010 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  - IBGE (2010), o 

Município de Timbó, apresentava neste ano 36.774 habitantes, o que corresponde a 

0,59% da população do Estado de Santa Catarina. 

No Município, segundo Censo 2010, 2.478 habitantes viviam em área rural, o 

que correspondeu a 6,74% da população total, desta forma a proporção entre a 

população rural e urbana é negativa, ou seja, a população está mais concentrada no 

espaço urbano, com 93,26% dos domicílios. 

Enfim, verifica-se que o município apresenta aumento de sua população, 

(comparando os dados do Censo IBGE de 2000 e 2010), com uma taxa média de 

crescimento de 2,28 % ao ano. 

Quanto aos valores de densidade demográfica, considerando a área do 

município de 127,4 km2, constata-se que houve um incremento médio de 105% a partir 

de 1980, em sua demográfica (Tabela 2). 

Tabela 2 – Dados Evolução demográfica do município. 

Parâmetro 1980 1991 2000 2010 

População (hab.) 17.927 23.806 29.358 36.774 

Densidade demográfica (hab./km2) 140,71 186,86 230,44 288,64 

Incremento -    0,33% 0,23% 0,25% 

Fonte: IBGE 2010 
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1.3 Condições de Vida 

Com relação às condições de vida da população, sua análise parte dos índices 

relacionados aos serviços oferecidos (educação, saúde, energia, comunicação, 

transporte e lazer, condições de emprego, renda e indicadores de qualidade de vida 

e saúde). Trata-se de uma análise envolvendo parâmetros que refletem o 

conhecimento das condições de vida dos aglomerados populacionais do Município.  

A Tabela 3 mostra que a proporção de habitantes por domicílio é, em média, 

de 3,16 habitantes, que se estima ser o tamanho médio da família da área em estudo.  

Por esta análise não se presume haver déficits habitacionais. A média geral da 

proporção em domicílios da área rural é de 3,45 habitantes/domicílio enquanto que na 

área urbana em torno de 3,13 habitantes/domicílio.  

O município de Timbó ganha maior destaque com aproximadamente 93,8% dos 

seus domicílios residenciais em área urbana. 

Tabela 3 – Proporção da habitação familiar por habitante. 

Informação Unidade Valor 

Censo população 2010 uni. 36.774 

População urbana uni. 34.296 

População rural uni. 2.478 

Total de Domicílios  uni. 11.648 

Domicílios urbanos uni. 10.930 

Domicílios rurais uni. 718 

Proporção de ocupação - total hab./dom. 3,16 

Proporção de ocupação - urbano hab./dom. 3,14 

Proporção de ocupação - rural hab./dom. 3,45 

Fonte: IBGE 2010 

 

Os índices relacionados à educação referem-se ao número de estudantes, 

docentes e estabelecimentos. A Tabela 4 traz os dados de educação do município em 

discussão. 
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Tabela 4 – Estatística sobre educação no Município de Timbó. 

Informação Unidade Valor 

Estabelecimento de ensino pré-escolar uni. 17 

Estabelecimento de ensino fundamental uni. 14 

Estabelecimento de ensino médio uni. 3 

Docentes no ensino pré-escolar uni. 78 

Docentes no ensino fundamental uni. 308 

Docentes no ensino médio uni. 78 

Alunos matriculados em ensino pré-escolar uni. 907 

Alunos matriculados no ensino fundamental uni. 4.468 

Alunos matriculados no ensino médio uni. 1.123 

Taxa de analfabetismo Taxa % 0 

Fonte: IBGE 2010 

O sistema de educação é um fator fundamental para se avaliar as condições 

de vida dos habitantes em um determinado território, não só pelo fato do acesso à 

educação ser um direito constitucional que deve ser oferecido pelo poder público, mas 

também por que más condições educacionais significam obstáculos reais ao 

desenvolvimento de uma comunidade, como emprego, renda, segurança entre outros. 

De maneira geral, nota-se pelas tabelas listadas anteriormente, que o município de 

Timbó apresenta taxa de analfabetismo, da população acima de 15 anos de 1,8%, 

ocupando a 6a menor taxa de analfabetismo dentre os demais municípios 

catarinenses.  

Em relação aos serviços de saneamento, a Tabela 5 apresenta os dados 

relacionados com abastecimento de água, esgotamento sanitário e destinação de 

resíduo. As informações sobre saneamento básico são disponibilizadas pelo Sistema 

de Informação da Atenção Básica - SIAB do Ministério da Saúde.  

Os dados do SIAB, por sua vez, são gerados a partir do trabalho das equipes 

de Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde, que fazem o cadastramento 

das famílias e identificam a situação de saneamento e moradia. São sempre 

referentes aos domicílios particulares permanentes, portanto, casa, apartamento ou 

cômodo, conforme definição do Instituto. Nesta análise foram observados dados de 

Sistemas de abastecimento de água, Esgotamento Sanitário e Lixo coletado com uso 

das informações do Censo Populacional do ano de 2010 (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Estatísticas sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos. 

Informação Unidade Valor 

Abastecimento de água: Domicílios atendidos por rede geral Taxa %  80,05% 

Abastecimento de água: Domicílios atendidos por poço ou 
nascente 

Taxa % 11,90% 

Abastecimento de água: Domicílios atendidos por outra forma Taxa % 8,05% 

Esgotamento Sanitário: Domicílios atendidos por rede geral  Taxa % 5,46% 

Esgotamento Sanitário: Domicílios atendidos por fossa séptica  Taxa % 86,51% 

Esgotamento Sanitário: Domicílios atendidos por outra forma  Taxa % 8,03% 

Lixo coletado  Taxa % 91,78% 

Lixo queimado ou enterrado na área urbana Taxa % 0,44% 

Lixo destinado de outra forma  Taxa % 7,78% 

Fonte: IBGE 2010 

 

Os serviços de abastecimento de água e esgoto são prestados pelo SAMAE. 

Além dos domicílios serem atendidos pela rede geral, também são por mananciais 

naturais e sistemas individuais.  

Segundo os dados apresentados na Tabela 5, constata-se que a rede geral de 

abastecimento de água atende 80,05% do município, sendo que outras formas como 

poço ou nascente compreendem 19,95%. Com relação ao esgoto sanitário, apenas 

5,46% da população possui coleta de esgoto por rede geral, e 86,51% da população 

possui sistema de fossa séptica. O resíduo na região é coletado em 91,78% das 

residências, e cerca de 0,44% são queimados ou enterrados, e 7,78% são destinados 

de alguma outra forma. 

Em Timbó, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e do Emprego 

relativos ao ano de 2015, as 3.037 empresas existentes no município foram 

responsáveis pela geração de 16.372 empregos formais. Dos estabelecimentos 

presentes, 0,7% estão ligados à agropecuária, 31,1% à indústria, 31% ao comércio e 

37,3% ao setor de prestação de serviços. O setor industrial apresenta-se como o maior 

responsável pela geração de empregos (60,1%), seguido pela prestação de serviços 

(22,7%) e do comércio (16,7%).  

Na área de comunicação, Timbó possui o Jornal Café Impresso, um veículo de 

comunicação que atende os municípios de Timbó e Indaial, sendo o jornal líder em 
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audiência. A plataforma online apresenta, além do jornal, o Café TV e o Web TV, 

também responsáveis por registrar os acontecimentos dessas regiões.  

O município de Timbó possui um sistema de radiodifusão com uma emissora 

de rádio FM, a Rádio Cultura Timbó 92.1FM, a Rádio Timbó 92.7 FM e a Rádio Cultura 

1520 AM. 

Quanto à impressa escrita, Timbó possui o jornal A Cidade, que aborda 

principalmente notícias regionais, e o Jornal do Médio Vale, os quais abordam notícias 

locais, regionais, estaduais e nacionais. No Município existem agências de correios e 

telégrafos. 

Além das opções culturais oferecidas pelo Museu da Música, Museu do 

Imigrante, Casa do Poeta, centros de artes manuais e plásticas, a cidade conta com 

diversas atrações, tais como:  

 Festa do Imigrante: A Festa do Imigrante tem como objetivo resgatar e 

preservar as tradições dos colonizadores de Timbó, os imigrantes alemães 

e italianos. A festa ocorre todo mês de outubro como comemoração do 

aniversário do município, onde é possível prestigiar apresentações de 

danças folclóricas, desfiles típicos, apresentações musicais e festival 

gastronômico alemão, italiano e brasileiro.  

 Festival de Dança: Um dos maiores eventos de dança de Santa Catarina, 

onde participam grupos de Balé Clássico, Dança Contemporânea, Jazz, 

Dança de Rua e Estilo Livre. Ocorre todo mês de maio, desde 1998.  

 Feiras de Artesanatos, Festival Cultura Rock, Festival da Canção de Timbó 

- FESCATI, Feira do Livro, Jardim Botânico, Morro Azul.  

 Natal Mais Encantado: Evento realizado em Timbó no mês de dezembro, 

com o objetivo de despertar o espírito natalino e o sentimento de 

confraternização nas pessoas. Ocorre no centro da cidade, onde é feito uma 

decoração especial e conta com apresentações de dança, canto, música e 

teatro, distribuição de guloseimas e diversas outras atividades.  

Dos índices referidos à saúde, são apresentados aqui os índices gerais de 

saúde da população, bem como os de serviços oferecidos. Tais índices são 
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apresentados pela Tabela 6, em que são apresentados os coeficientes referentes à 

saúde e pela Tabela 7, que apresenta os dados referentes aos serviços oferecidos na 

rede pública e particular no Município, respectivamente.  

 

Tabela 6 – Índices relativos à saúde das populações. 

Informação Unidade Valor 

Natalidade por 1000 habitantes Taxa 11,14% 

Esperança de vida ao nascer Anos 76,4 

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, 2010. 

 

Tabela 7 – Serviços oferecidos na Área de Saúde. 

Informação Unidade Valor 

Leitos hospitalares por mil habitantes uni. 84 

Hospitais uni. 1 

Centro de atenção psicossocial uni. 1 

Policlínica uni. 2 

Centro de saúde uni. 10 

Consultórios uni. 63 

Pronto-socorro geral uni. 3 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia uni. 8 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar – urgência/emergências uni. 1 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 

 

Além da análise sobre os índices que estabelecem as condições de vida, há 

que se proceder à comparação entre os Índices de Desenvolvimento Humano - IDH 

patrocinado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, para 

o ano de 2013.  

O índice de desenvolvimento humano é uma medida comparativa que engloba 

três dimensões: riqueza, educação e esperança média de vida. É uma maneira 

padronizada de avaliação e medida do bem-estar de uma população. A Tabela 8 

apresenta os índices municipais. 
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Tabela 8 – IDH para o ano de 2013 no município. 

Informação Unidade Valor 

Longevidade (IDHM-L) - 0,856 

Educação (IDHM-E) - 0,697 

Renda (IDHM-R) - 0,807 

IDH-M - 0,784 

Classificação na unidade da federação Posição no ranking 30 

Classificação nacional Posição no ranking 110 

Fonte: PNDU – Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento. IDH por município e estado. 

 

Constata-se que o município de Timbó possui seus índices de desenvolvimento 

humano (IDH-M) classificados como índice de qualidade de vida média (escala que 

varia de 0,500 a 0,799). Com um IDH-M de 0,784, Timbó encontra-se na 30º posição 

do ranking em escada estadual e 110º posição do ranking em escala nacional. 
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1.4 Patrimônio Histórico e Cultural 

Quanto ao Patrimônio Histórico-Cultural foram observadas algumas edificações 

referentes a atividades econômicas antigas e atuais e infraestruturas básicas descritas 

a seguir. As informações foram adaptadas do livro “Representações da cidade: 

discussões sobre a história de Timbó”, escrito por Cristina Ferreira e Daniel Fabrício 

no ano de 2008.  

 

1.4.1 Parque Henry Paul 

O Parque Henry Paul (Figura 2),abriga as algumas atrações do município, além 

de nele existirem academia para a terceira idade, churrasqueira, área de convivência, 

ciclovia, deck para pescaria, parque infantil, pista de caminhada e de skate, quadra 

esportiva e rampa para embarcações. O local tem o objetivo de abrigar a comunidade 

no que diz respeito à esporte, cultura, lazer, turismo e saúde preventiva (Prefeitura 

Municipal de Timbó, 2018).  

 

Figura 2 - Parque Henry Paul 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 
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1.4.2 Casa do Artesão 

A casa do artesão (Figura 3), busca manter o artesanato e suas técnicas vivas 

na cidade. Para isso, a Associação Timbó Artesanato foi fundada por um grupo de 

artesãos, e hoje a Casa do Artesão abriga essa associação. Os principais trabalhos 

desenvolvidos são o bordado, ponto cruz, biscuit, arranjos florais, decoração para 

quartos de bebês e para casas em geral, que são comercializados no local (Prefeitura 

Municipal de Timbó, 2018). 

 

Figura 3 - Casa do Artesão 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 

 

1.4.3 Casa do Poeta Lindolf Bell 

A Casa do Poeta Lindolf Bell (Figura 4), foi inaugurada em dezembro de 2003 

com o objetivo de eternizar a missão do poeta catarinense. No local é possível 

conhecer um pouco mais da vida do poeta: a casa em que morou com seus pais, as 

obras que admirava, os prêmios que recebeu, suas vestimentas, objetos, obras de 

arte, entre outros (Prefeitura Municipal de Timbó, 2018). 
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Figura 4 - Casa do Poeta Lindolf Bell 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 

 

1.4.4 Museu do Imigrante 

O Museu do Imigrante (Figura 5), foi inaugurado em março de 2003 com 

objetivo de preservar parte da história dos colonizadores de Timbó. O imóvel hoje 

encontra-se tombado pelo Patrimônio Público Municipal e grande parte do acervo foi 

adquirido junto à comunidade local de Timbó. O Museu é composto por mobílias que 

retratam a vida cotidiana dos imigrantes e apresenta alguns pertences pessoais, 

acervo bibliográfico e fotográfico (Prefeitura Municipal de Timbó, 2018). 
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Figura 5 - Museu do Imigrante 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 

 

 

1.4.5 Museu da Música 

O Museu da Música (Figura 6), foi inaugurado em setembro de 2004 no antigo 

Salão Hammermeister, que foi construído por imigrantes alemães no século XX. O 

imóvel hoje encontra-se tombado pelo patrimônio histórico através do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e adquirido pela Prefeitura 

Municipal.  

O acervo possui mais de 2.000 peças que incluem os mais variados tipos de 

instrumentos musicais de diferentes épocas e países, coleções de gravuras, 

partituras, discos, entre outros. Com o objetivo de preservar o seu patrimônio, o museu 

realiza diversos eventos ligados à música durante o ano, transcendendo toda a 

vibração musical contida na história (Prefeitura Municipal de Timbó, 2018). 
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Figura 6 - Museu da Música 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018. 

 

 

1.5 Vias de Acesso 

A malha rodoviária que atende ao município estrutura-se principalmente sobre 

2 rodovias: a BR 470 e a SC 416 (Figura 7). 

A BR 470 se destaca como a principal ligação entre o município e o litoral, 

caracterizando como uma via de elevado fluxo de veículos e obras de duplicação em 

andamento. 

Partindo do município por meio da SC 477 no sentido oeste chega-se 

primeiramente na cidade de Benedito Novo. A mesma rodovia no sentido sul se liga a 

BR 470 passando inicialmente por Benedito e Indaial. 

No sentido norte a SC-110 passa por Pomerode e é a principal rodovia para 

chegar-se a Jaraguá do Sul. 

No sentido sul a SC-417 parte de Rio dos Cedros se encaminha até a região 

de Timbó. 
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Figura 7 – Principais rodovias que dão suporte à Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O município de Blumenau exerce o papel de cidade polo na região e se 

comunica à Timbó por meio da BR 470. A Tabela 9 apresenta as distâncias entre o 

município de Timbó e os municípios limítrofes. 

 

Tabela 9 – Principais distâncias em relação ao Município de Timbó. 

Cidade Distância (km) 

Florianópolis 177 

Blumenau 34 

Pomerode 21 

Indaial 15 

Rodeio 23 

Rio dos Cedros 9 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó. 

 

1.6 Temperatura e Precipitação 

Para a determinação dos tipos climáticos de Köppen-Geiger são considerados 

a sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da 

precipitação.  

Cada tipo climático é denotado por um código, constituído por letras maiúsculas 

e minúsculas, cuja combinação denota os tipos e subtipos considerados.  

O clima do Município de Timbó, Segundo Köppen, é classificado como clima 

subtropical com verões quentes em sua grande maioria, e clima subtropical com verão 

ameno na grande minoria do município. As temperaturas máximas anuais situam-se 

em torno de 12,6ºC (Figura 8 e Figura 9). 

A precipitação média é de 4,05mm, estando 65% a 70% desse total 

concentrados nos meses de dezembro a fevereiro. No mês mais frio, julho, o volume 

de chuva é muito reduzido (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Dados climatológicos para Timbó. 

Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Temperatura 
máxima média (C⁰) 

36,1 36,6 35,1 32,2 29,9 29 28 32,9 32,9 32 38,4 36,2 

Temperatura 
mínima média (C⁰) 

18,5 18 17,1 8,3 12,4 8 6,5 7,6 14,5 10,7 12,1 17,5 

Precipitação média 
diária (mm) 

6,71 5,89 2,89 3,82 9,63 3,8 0,15 1,94 2,23 3,09 3,62 4,81 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2017 
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Figura 8 – Classificação climática Köeppen para o município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 9 – Precipitação média anual para o município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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1.7 Hidrografia 

O município de Timbó está inserido na Região Hidrográfica do Vale do Itajaí, 

na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. É a maior bacia inteiramente catarinense, 

correspondendo aproximadamente 16,15% do território, com uma área de 14.866 km² 

e com 39.405 km de extensão. A bacia faz parte do sistema da Vertente Atlântica, 

formado por um conjunto de 11 bacias. 

A bacia do Itajaí  é a que mais se destaca economicamente no Estado de Santa 

Catarina e conta com uma população de aproximadamente 1.240.000 pessoas. 

Devido ao processo de urbanização e ao desenvolvimento industrial, somado à falta 

de saneamento básico, a região hidrográfica tem sofrido inúmeras alterações 

ambientais. Os principais afluentes do Rio Itajaí pela margem direita são o Rio 

Benedito, Rio dos Cedros, Rio Testo e Luiz Alves, e pela margem esquerda os rios 

Neisse, Warnow, Garcia, Encano e Itajaí-Mirim.  

Na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, os municípios são associados por 

microrregiões,  sendo elas: Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI, 

a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI e a Associação dos 

Municípios da Foz do Rio Itajaí - AMFRI. Timbó encontra-se associada ao Médio Vale 

do Itajaí, composta atualmente por 14 municípios, com uma área de 4,5 mil km² e 

aproximadamente 758 mil habitantes. Nesta região estão instaladas as usinas 

hidrelétricas de Salto (Blumenau), Cedros e Palmeiras (Rio dos Cedros) e Salto Pilão 

(Apiúna, Ibirama e Lontras). Os principais rios que cortam Timbó são o Rio dos Cedros 

e o Rio Benedito (Figura 10 e Figura 11) 

Um dos maiores problemas da bacia diz respeito à ocorrência periódica de 

enchentes. O relevo da região aponta uma grande diversidade e complexidade 

geoecológica, bastante susceptível à fragilidades ambientais. A temperatura média da 

região fica entre 18 e 21 ºC e apresenta um verão quente e ameno.  Nesta região, o 

volume de água captada é de aproximadamente 50.000.000 m³/mês, sendo a 

irrigação o uso de maior demanda, seguido da criação de animais, abastecimento 

público e uso industrial.  
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Figura 10 – Hidrografia no município de Timbó – Unidades de Planejamento 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

60 

Figura 11 – Hidrografia no município de Timbó – Área Urbana 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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1.8 Geologia 

Segundo a Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais – CPRM (2003), 

na região de Timbó há predomínio de duas rochas: Metamorfismo regional plutônica 

e Sedimentos inconsolidados (Figura 12).  

As rochas do tipo metamorfismo regional plutônica são provenientes de 

transformações sofridas por qualquer tipo de rochas preexistentes que foram 

submetidas a processos termodinâmicos, (efeitos de variação de temperatura e 

pressão) os quais produziram novas texturas e novos minerais que geralmente se 

expressam orientados segundo diferentes traçados (fenômeno de metamorfismo). 

Já as rochas do tipo sedimentos inconsolidados tem início com o intemperismo. 

Ele provoca a quebra das rochas em pequenos pedaços, e altera a composição 

química das mesmas, transformando os minerais em outros mais estáveis nas 

condições ambientais onde o intemperismo está atuando.  

Em seguida, os agentes erosivos (Fluvial, Eólica, Marinha e Glacial) removem 

os produtos do intemperismo e transportam para um novo local onde eles são 

depositados. O produto do intemperismo, posteriormente transportados pelos agentes 

erosivos, é chamado de sedimento. Com a continuidade da deposição, esses 

sedimentos soltos ou inconsolidados podem se tornar rocha, ou seja, ser litificados.  

No que tange a textura dos solos, o município possui a maior porção de sua 

área urbana em argissolo vermelho-amarelo (Figura 13). 

Argissolos são solos minerais com nítida diferenciação entre as camadas ou 

horizontes, reconhecida em campo especialmente pelo aumento, por vezes abrupto, 

nos teores de argila em profundidade. Podem ser arenosos, de textura média ou 

argilosos no horizonte mais superficial.  

Já a porção nordeste do município é constituída por cambissolo háplico (Figura 

13). Estes abrangem solos minerais com características variáveis, com textura média 

ou mais fina e ausência de grande desenvolvimento pedogenético. São solos de 

pouca profundidade, elevado teor de minerais primários (minerais herdados da rocha), 

presença significativa de fragmentos de rocha na massa do solo e outros indícios do 

intemperismo incipiente do solo.
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Figura 12 – Geologia do município de Timbó – Classe de rochas 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 13 – Geologia do município de Timbó - Subdomínio 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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1.9 Relevo 

O município de Timbó caracteriza-se por apresentar um relevo colinoso, com 

altitudes que variam entre 50,00 e 751,70 metros em relação ao nível do mar (Figura 

14 e Figura 15).  

O município apresenta a seguinte compartimentação topográfica: relevo forte 

ondulado e ondulado nas regiões mais altas, com declividade que variam de 

aproximadamente 12,1% a 80% e relevo ondulado e suave nas regiões mais baixas 

com declividade que variam de aproximadamente 0 a 12%.  
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Figura 14 – Geodiversidades do município de Timbó – Relevo 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 15 – Relevo do município de Timbó - Declividade 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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1.10 Pedologia 

Os solos do município de Timbó estão distribuídos em 4 principais tipos (Figura 

16): 

 Cambissolo,  

 Cambissolo Gleico,  

 Podzolico Vermelho-Amarelo e  

 Glei pouco húmico.  

O Cambissolo caracteriza-se por ser um solo pouco desenvolvido, que ainda 

apresenta características da rocha originária e evidencia a presença de minerais 

primários.  

O Cambissolo Gleico indica que há presença de substratos de sedimentos 

aluviais, o que é justificado uma vez que essa caracterização acompanha a hidrologia 

local.  

A parte caracterizada por Podzolico Vermelho-Amarelo indica textura que varia 

de média à argilosa, e a parte caracterizada por solos do tipo Glei pouco húmico 

indicam textura argilosa na região. 
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Figura 16 – Pedologia do município de Timbó – Tipos de solos 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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1.11 Vegetação 

A vegetação natural de Timbó apresenta-se, em sua grande maioria, com 

característica de vegetação tropical perenifólia. Essa vegetação é caracterizada por 

apresentar plantas e árvores que mantêm suas folhas durante todas as estações do 

ano (Figura 17).  

Aos arredores da área urbana é possível encontrar vegetação tropical 

perenifólia de várzea, caracterizada por ser uma vegetação de porte médio que ocupa 

as partes mais baixas e planas do relevo.  

 Em relação ao uso do solo, Timbó apresenta predominância de cobertura 

vegetal em 46,17% da sua área (Figura 18).  
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Figura 17 – Vegetação do município de Timbó – Classificação da vegetação 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 18 – Vegetação do município de Timbó – Uso do solo 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

72 

1.12 Geodiversidades 

Na região de Timbó é possível observar um baixo grau de intemperismo do solo 

predominando em toda a extensão da área do município (Figura 19).  

Em relação à porosidade, o solo  na região rural apresenta em sua grande 

maioria característica fissural (porosidade secundária) e em menor quantidade 

apresenta característica de  porosidade primária (Figura 20).  

Na área urbana, a predominância continua sendo de fissural, porém com cerca 

de um terço com característica de porosidade primária.  

A textura do solo, por sua vez, apresenta-se na área rural em sua grande 

maioria com característica argilosa, ou seja, solos com teores de argila acima de 35% 

(Figura 21).  

Esse parâmetro tem bastante influência no comportamento físico-hídrico e 

químico do solo, sendo sua avaliação de grande importância principalmente para uso 

para a agricultura. Esses solos apresentam baixa permeabilidade e alta capacidade 

de retenção de água. São solos mais resistentes a à erosão porém altamente 

susceptíveis à compactação. Na área urbana, a textura do solo é predominantemente 

média, com áreas argilosas. 
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Figura 19 – Geodiversidades do município de Timbó – Grau de intemperismo 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 20 – Geodiversidades do município de Timbó – Porosidade do solo 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

75 

Figura 21 – Geodiversidades do município de Timbó – Textura do solo 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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1.13 Aspectos Sociais 

No município de Timbó são desenvolvidos projetos de inclusão social 

vinculados à Secretaria da Saúde. O Sistema Único de Assistência Social - SUAS  

apresenta um modelo de organização dividido por dois tipos de proteção às pessoas: 

Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.  

A Proteção Social Básica é destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais 

através de programas, projetos, serviços e benefícios à famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social. Já a Proteção Social Especial é 

destinada às famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e/ou em 

situações de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros. São 

destinados a famílias ou indivíduos que tiveram seus direitos violados ou ameaçados. 

Os serviços desenvolvidos para a Proteção Social Básica, os Centros de 

Referência de Assistência Social - CRAS realizam atendimento sócio familiar, 

acolhimento e escuta das demandas populacionais a fim de identificar as 

necessidades sociais. São fornecidas orientações sobre recursos e direitos sociais e 

são realizados projetos individuais e coletivos através da ajuda de grupos 

socioeducativos.  

De acordo com a Prefeitura de Timbó, o CRAS foi inaugurado em julho de 2010, 

conta com uma equipe de assistência social, psicologia, auxiliar administrativo e 

operacional e pedagogia e atende hoje 244 famílias cadastradas. O CRAS encontra-

se localizado na Rua Amazonas, número 61 no bairro dos Estados.  

Os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, os Centros 

de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS realizam atendimento às 

famílias e buscam, através do acolhimento e da escuta, realizar um estudo social com 

um diagnóstico socioeconômico. O CREAS oferece apoio e orientação especializados 

a indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, 

abandono, ameaça, maus tratos e descriminalizações sociais.  

São oferecidos serviços psicossociais, orientação jurídico-social, apoio à 

família, acesso à documentação pessoal, mobilização para o exercício da cidadania, 

estímulo ao convívio familiar, grupal e social, entre outros. Atualmente o CREAS conta 

com uma equipe com assistente social, psicóloga, pedagoga, advogado, serviço 
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operacional e administrativo. O CREAS está localizado na Avenida 7 de setembro, 

número 595 no bairro Centro – ao lado da Prefeitura.  

Além desses programas, o município possui também o Plantão Social, que 

busca auxiliar famílias e indivíduos com problemas de subsistência no município. São 

atendidas todas as pessoas que se encontram em situação vulnerabilidade pelo ciclo 

de vida, por condições de desvantagem pessoal ou por situações circunstanciais e 

conjunturais.  

O atendimento é realizado de Segunda à Sexta, das 8:00h até as 17:00h na 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Além dos benefícios emergenciais, como 

auxílio leite, gás, fralda, passagem e tarifa social, as famílias que forem beneficiadas 

podem receber um valor de até R$ 620,00 reais.  

Em relação ao Programa Bolsa Família, em Timbó 128 famílias são 

contempladas, recebendo em média R$ 150,00 reais por mês. Ainda, em todas as 

últimas quartas-feiras de cada mês são feitas reuniões no Departamento de 

Assistência Social sob responsabilidade de uma Assistente Social. 

Abaixo estão listados os Conselhos de Responsabilidade do Departamento de 

Assistência Social: 

 Conselho Municipal de Assistência Social: Composto por 12 integrantes 

representantes dos membros do governo e da sociedade civil. As reuniões 

acontecem segunda-feira e quarta-feira de cada mês, às 14:00h, e são 

presididas por Assistentes Sociais.  

 Conselho Municipal de Habitação: Composto por 8 integrantes 

representantes dos membros do governo e da sociedade civil. As reuniões 

acontecem a cada 2 meses na última quarta-feira do mês, às 18:30h e são 

presididas por Pedagogas. 

 Conselho Municipal da Mulher: Composto por 8 integrantes representantes 

dos membros do governo e da sociedade civil. As reuniões acontecem 

segunda-feira e terça-feira de cada mês, às 14:30h, na sala de reuniões do 

Departamento de Assistência Social, e são presididas por Pedagogas. 
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 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Composto por 

10 integrantes representantes dos membros do governo e da sociedade civil. 

As reuniões acontecem nas últimas quintas-feiras de cada mês, às 13:30h 

na sala de reuniões do Departamento de Assistência Social, e são presididas 

por um membro da prefeitura. 

 Conselho Municipal do Idoso: Composto por 14 integrantes representantes 

dos membros do governo e da sociedade civil. As reuniões acontecem todas 

as primeiras quintas-feiras de cada mês, às 17:00h. As reuniões são 

presididas por um membro da sociedade civil.  

Além disso, o município também possui alguns grupos de convivência que 

buscam trabalhar a convivência comunitária, social, lazer e integração entre as 

pessoas. São 15 grupos que totalizam 900 pessoas e que realizam encontros 

quinzenais ou mensais.  

Os bairros abrangidos são: Quintino, Vila Germer, Nações, Dona Clara, 

Tirolese, Capitais, Pomeranos, Imigrantes, Araponguinhas, Estados, Mulde e Padre 

Martinho Stein. Existe também o Centro de Convivência do Idoso, que busca contribuir 

para um envelhecimento saudável e autônomo, além de detectar as necessidades dos 

idosos. O Centro de Convivência do Idoso funciona junto ao Jardim Botânico, sentido 

Timbó a Rio dos Cedros – SC 417.  

 

1.14 Educação 

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública do município tiveram nota 

média de 6.7 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. Para os 

alunos dos anos finais, essa nota foi de 5.8.  

Na comparação com os demais municípios de Santa Catarina, a nota dos 

alunos dos anos iniciais colocava Timbó na posição 37a e considerando a nota dos 

alunos dos anos finais, a posição passava a 8a.  

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) foi de 98.2 em 2010. 

Isso posicionava o município na posição 162a quando relacionado aos demais 
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município de Santa Catarina e na posição 1.768a se comparado aos demais 

municípios do Brasil. 

Com relação aos docentes presentes na rede de ensino, o município 

apresentava no último censo os números, por nível de ensino, conforme detalhado na 

Figura 22. 

Figura 22 – Docentes por nível 

 
Fonte: IBGE 2010 

 

Com relação aos estabelecimentos de ensino, o município apresentava no 

último censo os números, por nível de ensino, conforme detalhado na  

Figura 23. 

 

Figura 23 – Número de escolas por nível 

 
Fonte: IBGE 2010 
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No que se refere ao número de alunos matriculados na rede de ensino, o 

município apresentava no último censo os quantitativos conforme detalhado na Figura 

24. 

Figura 24 – Matrículas por nível 

 
Fonte: IBGE 2010 

 

1.15 Saúde 

A taxa de mortalidade infantil média no município, registrada no ano de 2014 

era de 3.95 para 1.000 nascidos vivos, muito menor quando comparada à média no 

Brasil para o mesmo ano, que registrava 14,4 para 1.000 nascidos vivos. 

As internações devido a diarreias no ano de 2016 foram de 0.5 para cada 1.000 

habitantes, o que comparado aos demais municípios do estado, fazia Timbó, neste 

mesmo ano ocupar a 192ª posição. 

A população é atendida pelo Sistema Único de Saúde - SUS, com 13 unidades 

de atendimento além do sistema privado que contava com 16 unidades de 

atendimento.  
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1.16 Trabalho e Rendimento 

No ano de 2016, o salário médio mensal no município era de 2.3 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

44.5%. Na comparação com os outros municípios do estado, Timbó ocupava as 

posições 65a e 15a, respectivamente.  

Já na comparação com os demais municípios do país, Timbó ocupava a 

posição 837a 98a, respectivamente.  

 

1.17 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - é uma medida comparativa 

criada no início da década de 1990 pelo PNUD que considera 3 variáveis básicas do 

desenvolvimento humano: educação, longevidade e renda. 

Para efeito de classificação, consideram-se valores iguais ou abaixo de 0,499 

como sendo de baixo IDH, valores entre 0,5 inclusive e 0,799 como sendo de médio 

desenvolvimento humano e entre 0,8 inclusive até 1 como sendo de alto 

desenvolvimento humano.  

O município de Timbó apresentou entre 1991 e 2010, datas das últimas 

aferições, os seguintes índices, considerando-se IDH-M como Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal Geral (Tabela 12). Observa-se que ao longo do 

período houve elevação do índice, caracterizando o município como de médio 

desenvolvimento, porém muito próximo ao maior índice. 

 

Tabela 12 – Classificação do IDH de Timbó. 

IDH 1991 2000 2010 

IDH - M 0,559 0,69 0,784 

Fonte: IBGE 2010 
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1.18 Habitação 

Segundo dados obtidos pelo IBGE 2010, o município de Timbó apresenta um 

total de 11.648 domicílios. Destes cerca de 94% estão concentrados na área urbana, 

o que evidencia o processo de urbanização e saída do campo (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Dados sobre habitação no município de Timbó. 

Item Valor % 

Domicílios na área Urbana 10.930 93,84% 

Domicílios na área Rural 718 6,16% 

Total 11.648 100% 

Fonte: IBGE 2010 

 

Esta informação, em termos de planejamento urbano, possui grande impacto 

no dimensionamento de serviços e estruturas urbanas que contemplem o adequado 

atendimento à população. 

O aumento da concentração de domicílios por um lado tende a facilitar certos 

serviços de saneamento como coleta de resíduos, atendimento com ligações de água 

e esgoto (influenciando na redução de custos com redes extensas). 

Por outro lado, quando o planejamento e disponibilidade de verbas para 

investimento não acompanham o ritmo de adensamento populacional, problemas 

como subdimensionamento de estruturas de abastecimento de água e incidência de 

problemas críticos em drenagem se tornam mais evidentes 

 

.  
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2 Projeção Populacional Aplicada ao 
Município  

2.1 Base Conceitual 

Segundo Oliveira et al. (2004), entende-se por projeção de população ao 

conjunto de resultados provenientes de cálculos relativos à evolução futura de uma 

população, partindo-se, usualmente, de dados censitários obtidos com órgãos oficiais.  

Em cumprimento ao dispositivo constitucional, as estimativas da população 

constituem o principal parâmetro para a distribuição, conduzida pelo Tribunal de 

Contas da União, das quotas das partes relativas ao Fundo de Participação dos 

Estados e Municípios.  

As estimativas populacionais têm fundamental importância para o cálculo de 

indicadores sociodemográficos nos períodos intercensitários, bem como alimentam as 

bases de informações de Ministérios e Secretarias Estaduais e Municipais para 

subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 

específicas e a posterior avaliação de seus respectivos programas.  

Dentre os planos de aplicação das políticas públicas, têm-se as ações voltadas 

para o saneamento ambiental que englobam os serviços relacionados ao 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 

meio ambiente  

Portanto, o conceito de projeção de população faz parte da dimensão maior 

formada pelas estimativas de população. As estimativas de população segundo o 

tamanho e composição para diversas datas do passado, presente ou futuro podem 

ser obtidas mediante vários procedimentos, inclusive alguns dos que se utilizam para 

as projeções de população. 

No que se refere à projeção de crescimento populacional, conceitua-se: 

o Crescimento absoluto da população: a diferença entre a população em 

um instante t qualquer e a população inicial (P0), ou seja: Pt – P0; 
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o Crescimento relativo: quociente entre a diferença da população no 

instante t e a população inicial e a população inicial, ou seja: (Pt – P0) / 

P0; 

o Taxa de crescimento da população: percentual de incremento médio 

anual da população residente em determinado espaço geográfico, no 

período considerado. O valor da taxa de crescimento da população 

refere-se à média anual obtida para um período de anos compreendido 

entre dois momentos, em geral correspondentes aos censos 

demográficos; 

o Taxa média anual de crescimento aritmético: a relação entre o 

crescimento absoluto da população e o intervalo de tempo considerado, 

ou seja: (Pt – P0) / (t – t0); 

o Taxa média anual de crescimento geométrico: raiz t do quociente entre 

a população no instante t e a população inicial menos: ou seja: r

1; 

Ao período coberto pela projeção ou pela previsão chama-se prazo ou alcance 

cronológico (ou horizonte da projeção) e, mesmo sendo variável, na maioria das vezes 

trabalha-se com projeção (previsão) de curto prazo, porque o risco de erro cresce 

consideravelmente à medida que o prazo aumenta. Segundo Heller e Pádua (2010), 

a população dos projetos na área do saneamento, está vinculada ao alcance 

empregado nos modelos de projeção populacional.  

Portanto, para se obter a população a ser considerada na concepção dos 

projetos e planos de saneamento, faz-se necessário estabelecer o alcance que deve 

ser de no mínimo 10 anos. 

Na fixação do alcance, deve-se considerar as incertezas da projeção 

populacional e o impacto de a população não evoluir de forma estimada pelos modelos 

de projeção, sendo, portanto, importante no acompanhamento da implantação do 

plano municipal de saneamento, a verificação do crescimento populacional para os 

possíveis ajustes em termos do planejamento. 
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2.2 Modelos para Projeções Populacionais 

Segundo Heller e Pádua (2010) existem vários métodos que são utilizados para 

as projeções populacionais, cada qual com suas nuances e com seus pressupostos: 

crescimento aritmético, crescimento geométrico, regressão multiplicativa, taxa 

decrescente de crescimento, curva logística, comparação gráfica entre cidades 

similares, método da razão e correlação, componentes demográficas e outros. Dentre 

os modelos existentes, Von Sperling (2005) apresenta os principais métodos utilizados 

para as projeções populacionais, ou seja: 

 crescimento aritmético; 

 crescimento geométrico; 

 regressão multiplicativa; 

 taxa decrescente de crescimento; 

 crescimento logístico ou curva logística; 

 comparação gráfica entre cidades similares; 

 método da razão e correlação; 

 previsão com base nos empregos. 

A seguir são apresentados os modelos matemáticos para a estimativa de 

crescimento populacional: 

 

2.2.1 Método: Projeção Aritmética 

Descrição: Crescimento populacional segundo uma taxa constante. Método utilizado 

para estimativas de menor prazo. O ajuste da curva pode ser também feito por análise 

da regressão 
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2.2.2 Método: Projeção Geométrica 

Descrição: Crescimento populacional em função da população existente a cada 

instante. Utilizado para estimativas de menor prazo. O ajuste da curva pode ser 

também feito por análise da regressão. 

 

2.2.3 Método: Regressão Multiplicativa 

Descrição: Ajuste da progressão populacional por regressão linear (transformação 

logarítmica da equação) ou regressão não linear. 

 

2.2.4 Método: Taxa Decrescente de Crescimento 

Descrição: Premissa de que, à medida em que a cidade cresce, a taxa de crescimento 

torna-se menor. A população tende assintoticamente a um valor de saturação. Os 

parâmetros podem ser também estimados por regressão não linear. 

 

2.2.5 Método: Crescimento Logístico 

Descrição: O crescimento populacional segue uma relação matemática, que 

estabelece uma curva em forma de S. A população tende assintoticamente a um valor 

de saturação. Os parâmetros podem ser também estimados por regressão não linear. 

Condições necessárias: P0<P1<P2 e P0.P2<P1
2. 

 

A Tabela 3 apresenta uma descrição das projeções populacionais com base 

em métodos de quantificação indireta. 
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Tabela 3 – Projeções populacionais com base em métodos de quantificação indireta. 

Método Descrição 

Comparação gráfica 

O método envolve a projeção gráfica dos dados passados da 
população em estudo. Os dados populacionais de outras 

cidades similares, porém maiores são plotados de tal maneira 
que as curvas sejam coincidentes no valor atual da população 

da cidade em estudo. Estas curvas são utilizadas como 
referências na projeção futura da cidade em estudo. 

Razão e correlação 

Assume-se que a população da cidade em estudo possui a 
mesma tendência da região (região física ou política) na qual 

se encontra. Com base nos registros censitários a razão 
"população da cidade/população da região" é calculada, e 
projetada para os anos futuros. A população da cidade é 

obtida a partir da projeção populacional da região (efetuada 
em nível de planejamento por algum outro órgão) e da razão 

projetada. 

Previsão de empregos e serviços 
de utilidades 

A população é estimada utilizando-se a previsão de empregos 
(efetuada por algum outro órgão). Com base nos dados 

passados da população e pessoas empregadas, calcula-se a 
relação "emprego/população", a qual é projetada para os anos 
futuros. A população da cidade é obtida a partir da projeção do 
número de empregos da cidade. O procedimento é similar ao 

método da razão. Pode-se adotar a mesma metodologia a 
partir da previsão de serviços de utilidade, como eletricidade, 
água, telefone etc. As companhias de serviços de utilidade 
normalmente efetuam estudos e projeções da expansão de 

seus serviços com relativa confiabilidade. 

Fonte: Adaptado de Von Sperling (2005) 

Nota: a projeção futura das relações pode ser feita com base na análise da regressão. 

 

Apesar das sofisticações matemáticas associadas às determinações dos 

parâmetros empregas da determinação do crescimento populacional, as equações de 

projeção perdem o sentido se não forem embasadas por informações paralelas, na 

maioria das vezes não quantificáveis, como aspectos sociais, econômicos, 

geográficos e históricos, visto que estes fatores exercem influência significativa no 

como se dá o desenvolvimento dos municípios.  
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Neste sentido, O bom senso na escolha do método de projeção a ser adotado 

e na interpretação dos resultados, é de grande importância, ainda que a escolha possa 

se dar tendo por base o melhor ajuste aos dados censitários disponíveis, a 

extrapolação da curva exige percepção e cautela. 

Os resultados obtidos pelo emprego das metodologias da evolução 

populacional exprimem uma tendência por serem obtidos por métodos de estimativa 

futura com base em dados do passado. Portanto, faz-se necessário, com a 

implantação do PMSB do Município de Timbó, o acompanhamento da evolução 

populacional pelos censos futuros para possíveis correções dos valores estimados. 

 

2.3 Avaliação da Evolução Populacional Segundo IBGE 

Segundo IBGE, 2018, as projeções fornecem estimativas populacionais e 

indicadores demográficos prospectivos e são a principal fonte de informação 

populacional disponível para o período intercensitário. 

Dada às transformações na dinâmica demográfica, as Projeções da População 

são constantemente monitoradas e ao menor sinal de que estejam apontando para 

um cenário diferente do previsto, as mesmas necessitam ser revistas. As revisões 

também ocorrem após a realização de um Censo Demográfico ou Contagem da 

População, quando novas informações sobre as componentes demográficas são 

coletadas, ou ainda diante de mudança de metodologia. 

Em 2013, o IBGE divulgou as Projeções da População, para o Brasil e para as 

Unidades da Federação, incorporando os resultados do Censo Demográfico 2010 e 

informações mais recentes sobre as componentes do crescimento demográfico. As 

projeções elaboradas em 2013 foram revistas com base nos anos anteriores por 

considerarem parâmetros como o ajuste da estrutura etária das populações de 

partida, através do emprego da técnica da conciliação censitária; utilização do Método 

das Componentes Demográficas para projetar a população das Unidades da 

Federação; abertura dos grupos etários até 90 anos ou mais de idade; e incorporação 

da migração internacional (IBGE, 2018). 

No ano de 2018 houve revisão na metodologia dada a mudança de trajetória 

da hipótese de fecundidade adotada nas Projeções 2013. De posse de uma série 
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histórica de registros de nascimentos desde 2000 até 2016, a instituição analisou o 

comportamento da fecundidade do período, o que propiciou a revisão dos parâmetros 

adotados na projeção vigente. 

A componente migração interna passou a considerar como entrada de dados, 

os saldos migratórios absolutos em substituição às taxas líquidas de migração 

utilizadas nas Projeções 2013. A migração internacional passou por revisão dos 

parâmetros e hipóteses futuras. 

Já a componente mortalidade permaneceu sem alterações em relação à 

revisão anterior. 

Em 2014, o IBGE iniciou a implantação do Sistema de Projeções e Estimativas 

Populacionais - SISPEP, que tem como objetivo a elaboração das projeções de 

população estadual e o aprimoramento metodológico das estimativas populacionais 

municipais, em consonância com representantes dos institutos de pesquisa ou das 

secretarias de planejamento estaduais, trazendo o conhecimento das realidades 

regionais para todo sistema de projeções (IBGE, 2018).  

O método utilizado para projetar as populações do Brasil e das Unidades da 

Federação foi o método das componentes demográficas, o mesmo método utilizado 

nas Projeções 2013. 

Neste método, interagem as variáveis demográficas seguindo as coortes de 

pessoas ao longo do tempo, expostas às leis de fecundidade, mortalidade e migração. 

Para tanto, é necessário que se produzam estimativas e projeções dos níveis e 

padrões de cada uma dessas componentes. 

O método das componentes demográficas para projetar populações por sexo e 

idade tem sua origem na conhecida equação compensadora ou equação de equilíbrio 

populacional, cuja expressão analítica é descrita da seguinte forma: 

 

𝑃  𝑃  𝐵 ,  𝐷 ,  𝐼 ,  𝐸 ,  

Onde: 

𝑃  população no ano t+n; 

𝑃  população no ano t; 
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𝐵 ,  nascimento ocorridos entre t e t+n; 

𝐷 , óbitos ocorridos entre t e t+n; 

𝐼 ,  imigrantes no período t e t+n; 

𝐸 ,  emigrantes do período t e t+n; 

t = ano inicial; e 

n = tamanho do intervalo em anos. 

 

O Brasil possui tradição na produção de Estatísticas Vitais, haja vista o Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais ser uma instituição secular.  

Todavia, os diferentes estágios de desenvolvimento econômico e social e as 

assimetrias regionais, fizeram com que ao longo de muitos anos a cobertura e a 

qualidade de dados sobre os eventos de nascimentos e óbitos ficassem muito aquém 

das desejadas. Essas deficiências, somadas às necessidades de dados 

epidemiológicos, por parte do Ministério da Saúde, fizeram com que fossem criados 

Sistemas de Informação de Nascidos Vivos e Mortalidade em paralelo às Estatísticas 

do Registro Civil, produzidas pelo IBGE. 

Dadas as características do método, é coerente afirmar que sua utilização no 

campo da estatística voltada à projeção de populações é certamente mais próxima da 

realidade visto sua interação com dados mais representativos nos períodos de 

intercensos. 
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2.4 Avaliação da Evolução Populacional para o Município de Timbó 

2.4.1 Densidade Demográfica  

A estimativa de população para o ano de 2018, segundo o IBGE, para o 

Município de Timbó/SC é de 43.484 habitantes. 

Nos últimos anos, a população de Timbó passou de 33.320 habitantes em 2007 

para 36.774 habitantes em 2010, o que representa um aumento de 10,4%.  

Já a densidade demográfica do município no ano de 2010 era de 288,64 

hab./km², muito superior à densidade média para o estado de Santa Catarina de 65,27 

hab./km². 

No que tange à estrutura etária existente no município, a camada adulta (de 20 

a 59 anos) prevalece sobre as demais, porém com leve tendência para o aumento da 

camada idosa (a partir de 60 anos de idade). A pirâmide etária é apresentada na 

Figura 25.  

Figura 25 – Pirâmide demográfica – 2010 

 
Fonte: IBGE 2018 

  

2.000 1.500 1.000 500 0 500 1.000 1.500 2.000

Idade

5 a 9 anos

15 a 19 anos

25 a 29 anos

35 a 39 anos

45 a 49 anos

55 a 59 anos

65 a 69 anos

75 a 79 anos

85 a 89 anos

95 a 99 anos

Mulheres Homens



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

93 

2.4.2 Projeção Populacional Aplicada à Área de Estudo  

Para o atendimento das projeções futuras das necessidades dos serviços de 

saneamento básico no município de Timbó faz-se necessário estabelecer uma análise 

de projeção populacional considerando os fatores apresentados anteriormente.  

A estimativa do crescimento populacional norteou-se nos dados do IBGE, 

contrapondo informações obtidas nos órgãos de gestão do município e modelos 

matemáticos indicadores de tendências relacionadas a dados históricos.   

Com base nas informações censitárias do IBGE, a Tabela 4 apresenta a 

população do município de Timbó nos censos de 1991, 2000 e 2010, e as estimativas 

para os anos de 1996 e 2007, proporcionando uma base de dados consistente para 

os estudos. 

Tabela 4 – Informações censitárias para o município. 

Ano População Total 

1991 23.806 

1996 26.438 

2000 29.358 

2007 33.326 

2010 36.774 

Fonte: IBGE 2018 

 

Analisando os diferentes anos apresentados de forma a se relacionar as 

elevações obtidas no crescimento, obtém-se as taxas geométricas de crescimento.  A 

Tabela 5 apresenta estas taxas, com base nos dados oficiais do IBGE. 

Tabela 5 – Taxas geométricas de crescimento. 

Taxas geométricas de crescimento – IBGE (%aa) 

91/96 96/00 00/07 07/10 91/00 00/10 91/10 

2,12 2,65 1,83 3,34 2,36 2,28 2,32 

Fonte: IBGE 2018 
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O PMSB elaborado no ano de 2012 utilizou a taxa de 3,34%, referente ao período 

de 2007 a 2010, e aplicou um fator de redução ano a ano até o horizonte de projeto. 

O próximo censo demográfico é previsto para ocorrer no ano de 2020, quando 

números precisos acerca das características populacionais do município serão 

apurados. 

Para determinar as projeções populacionais nesta revisão, foram consideradas 

os trabalhos desenvolvidos no PMSB do ano de 2012 como ponto de partida visto que 

as taxas aplicadas resultaram em um valor coerente quando comparado à projeção 

IBGE para o ano de 2018.  

Considerando que o próximo Censo demográfico ocorrerá no ano de 2020, que 

a próxima revisão do PMSB ocorrerá até o ano de 2022, e ainda por julgar que os 

valores encontrados para o horizonte do PMSB (ano 2038) apresentam coerência com 

a realidade, realizou-se a correção para as taxas de crescimento resultando na 

projeção apresentada na Tabela 6. 

O gráfico da Figura 26 apresenta o comparativo entre as projeções do PMSB 

ano 2012 e PMSB ano 2018. 

Os gráficos da Figura 27 e Figura 28 apresentam respectivamente os gráficos 

referentes às áreas rural e urbana respectivamente, resultando em populações de 

saturação de 47.177 habitantes e 2.606 habitantes.  
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Tabela 6 – Crescimento populacional estimado 

Ano 

Taxa de Crescimento Geométrico (% aa) Projeção Populacional 

IBGE          
(2007-2010) 

Fator de 
Redução 

Ao Longo do 
Período 

Total          
PMSB 2012 

Total          
PMSB 2018 

Taxa  Urbana Rural 

- 2012 -3,34 - - 38.001 - - 37.972 2.487 
- 2013 3,34 1,0000 3,34 39.269 - - 38.812 2.491 
- 2014 3,34 0,7995 2,67 40.316 - - 39.661 2.496 
- 2015 3,34 0,6622 2,21 41.207 - - 40.519 2.500 
- 2016 3,34 0,5627 1,88 41.980 - - 41.386 2.505 
- 2017 3,34 0,4876 1,63 42.663 - - 42.262 2.509 
0 2018 3,34 0,4290 1,43 43.274 43.484   40.970 2.514 
1 2019 3,34 0,3823 1,28 43.826 44.006 1,20% 41.487 2.518 
2 2020 3,34 0,3441 1,15 44.329 44.512 1,15% 41.989 2.523 
3 2021 3,34 0,3124 1,04 44.791 44.975 1,04% 42.447 2.528 
4 2022 3,34 0,2857 0,95 45.218 45.402 0,95% 42.870 2.532 
5 2023 3,34 0,2629 0,88 45.614 45.802 0,88% 43.265 2.537 
6 2024 3,34 0,2433 0,81 45.985 46.173 0,81% 43.631 2.541 
7 2025 3,34 0,2263 0,75 46.332 46.519 0,75% 43.973 2.546 
8 2026 3,34 0,2113 0,7 46.658 46.845 0,70% 44.294 2.550 
9 2027 3,34 0,1980 0,66 46.967 47.154 0,66% 44.599 2.555 

10 2028 3,34 0,1862 0,62 47.259 47.446 0,62% 44.887 2.560 
11 2029 3,34 0,1757 0,59 47.536 47.726 0,59% 45.162 2.564 
12 2030 3,34 0,1662 0,55 47.779 47.988 0,55% 45.420 2.569 
13 2031 3,34 0,1576 0,53 48.050 48.243 0,53% 45.669 2.573 
14 2032 3,34 - - - 48.489 0,51% 45.911 2.578 
15 2033 3,34 - - - 48.726 0,49% 46.144 2.583 
16 2034 3,34 - - - 48.955 0,47% 46.368 2.587 
17 2035 3,34 - - - 49.176 0,45% 46.584 2.592 
18 2036 3,34 - - - 49.387 0,43% 46.791 2.597 
19 2037 3,34 - - - 49.590 0,41% 46.988 2.601 
20 2038 3,34 - - - 49.783 0,39% 47.177 2.606 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Nota: estimativa da população urbana para o ano 25 (2043) – 48.284 habitantes e, ano 30 (2048) – 49.416 habitantes. 
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Figura 26 – Crescimento populacional estimado – POPULAÇÃO TOTAL 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 27 – Crescimento populacional estimado – POPULAÇÃO URBANA 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 28 – Crescimento populacional estimado – POPULAÇÃO RURAL 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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3 Regulação do Sistema de Saneamento  

3.1 Regulação do Saneamento no Brasil 

Com o intuito de entender-se melhor os serviços de regulação no Brasil, deve-

se inicialmente compreender o conceito de regulação. Segundo Aragão (2001), 

regulação pode ser definida como: 

“Conjunto de medidas legislativa, administrativas e convencionais, abstratas ou 

concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou 

meramente indutiva, determina, controla, ou influencia o comportamento dos agentes 

econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da 

Constituição e orientando-os em direção socialmente desejáveis.” 

Segundo Vieira (2007), as Agências Reguladoras são, portanto, instituições 

governamentais incumbidas por lei de exercer atividades de regulação e fiscalização, 

com autonomia e imparcialidade, de um determinado seguimento econômico.  

Elas foram criadas para gerir o processo de criação e aperfeiçoamento do 

marco regulatório, isto é, das normas que regulamentam as atividades executadas 

nos setores de sua competência, no sentido de proteger o investimento das 

volatilidades e conjunturas políticas momentâneas, pelo fato dos setores em questão 

(aviação, telefonia, estradas, saneamento, dentre outros) demandarem normas de alta 

complexidade técnica e respostas céleres às suas vicissitudes e premências.   

Em relação à função regulatória, é de competência das agências a adoção de 

um conjunto de metodologias visando à ampliação, à manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro do segmento regulado e à melhoria das condições de oferta dos 

serviços públicos daí advindos. Esses procedimentos são materializados por meio da 

edição de atos normativos, participação em eventos nacionais e internacionais, bem 

como da promoção de cursos e palestras. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, após as Emendas Constitucionais 

nº 8 e 9 de 1995, aprovou o processo de instituição das Agências Reguladoras, sendo 

que a primeira a ser criada foi a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL em 

1996 (JUNIOR, 2008).  
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Com a implantação do Programa Nacional de Desestatização, a partir da 

década de 1990, incrementado com a Lei nº 9.491, de 09 de setembro de 1997, o 

Estado brasileiro permite que a iniciativa privada atue na ordem econômica, porém via 

Agências Reguladoras, que passa a fiscalizar e ditar as diretrizes para estes setores 

econômicos. 

A Tabela 7 ilustra em ordem cronológica as agências reguladoras 

independentes, criadas no Brasil na segunda metade da década de 1990, e os 

diplomas legais que as instituíram. 

Tabela 7 - Agências Reguladoras Brasileiras. 

Agência Reguladora Diploma Legal 

Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL 

Lei n⁰ 9.427, de 26 de dezembro de 1996 

Agência Nacional de Telecomunicações 
ANATEL 

Lei n⁰ 9.472, de 16 de junho de 1997 

Agência Nacional do Petróleo 
ANP 

Lei n⁰ 9.478, de 6 de agosto de 1997 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
ANVISA 

Lei n⁰ 9.782, de 26 de janeiro de 1999 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 
ANS 

Lei n⁰ 9.961, de 28 de janeiro de 2000 

Agência Nacional de Águas 
ANA 

Lei n⁰ 9.984, de 17 de julho de 2000 

Agência Nacional de Transportes Terrestres   
ANTT 

Lei n⁰ 10.233, de 5 de junho de 2001 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários  
ANTAQ 

Lei n⁰ 10.233, de 5 de junho de 2001 

Fonte:  Oliveira et al, 2004. 

 

Não existe uma lei geral que discipline as Agências Reguladoras e crie um 

mecanismo específico dentro do Congresso Nacional para auxiliar na atividade de 

fiscalização.  

As agências reguladoras são regidas internamente pela lei nº 9.986, de 18 de 

julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências 

Reguladoras e dá outras providências; e pela lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004 

que por sua vez, dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos 
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das autarquias especiais denominadas Agências Reguladoras, e dá outras 

providências. 

 

3.2 Agência Intermunicipal de Regulação 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito 

público, sem fins econômicos sob a forma de associação pública, dotada de 

independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, 

regendo-se pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei 

Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

O início das atividades da Agência ocorreu em 30 de março de 2010, com a 

realização da 1ª assembleia geral e participação dos municípios consorciados. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, 

assim compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Com a alteração do Protocolo de Intenções em 2017, a regulação dos serviços 

de transporte público de passageiros também foi inclusa no escopo da Agência, 

regendo-se pela Lei Federal nº 12.587/2012. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do 

Médio Vale do Itajaí, é constituída em forma de consórcio público, pelos 14 (quatorze) 

municípios da região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, 

Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos 

Cedros, Rodeio e Timbó (Figura 29). 
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Figura 29 – Municípios de atuação da AGIR. 

 
Fonte: AGIR, 2018 

 

O principal papel da Agência Reguladora é editar normas relativas às 

dimensões técnica, econômica e social, atendendo à aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos 

dos custos, além de outros destacados nas Leis Federais nº 11.445/2007 e nº 

12.587/2012. 

Assim como as demais Agências Reguladoras, cabe a AGIR estruturar-se de 

modo a garantir os princípios de independência, autonomia e tecnicidade da função 

regulatória. 

Neste contexto, a Agência apresenta em seu quadro de funcionários, técnicos 

distribuídos nos diferentes setores da regulação, conforme apresentado no 

organograma da Figura 30 
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Figura 30 – Organograma da AGIR. 

 
Fonte: Adaptado de AGIR 2018 
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3.3 Atuação da AGIR no Município de Timbó 

A AGIR atua como Agência Reguladora na gestão do saneamento do município 

de TIMBÓ, atuando nas áreas de Abastecimento de Água e Coleta, transporte e 

disposição final de resíduos.  

Além disto, cabe à AGIR o acompanhamento das solicitações de revisão 

tarifária, quando demandado por parte do gestor pelos serviços de saneamento. 

No entanto, uma das atribuições da Agência Reguladora deve ser o 

acompanhamento in loco das instalações de saneamento, verificando por meio da 

componente fiscalizatória o efetivo atendimento às condições e cláusulas contratuais 

assim como o atendimento do programa de investimentos a ser realizado no 

município. 

O SAMAE de Timbó, por meio da Lei Complementar Nº 485/2017 ratificou o 

novo Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado “AGIR” para a 

garantia das ações de fiscalização. 

Junto aos demais municípios de Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Indaial, 

Pomerode e Rio dos Cedros, foi firmado o Contrato Nº 001/2017 com o Consórcio 

Público da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, cujo objetivo é o rateio de 

recursos para manutenção das finalidades da AGIR.  

O computo dos valores devidos pelo município para a realização dos serviços 

de regulação por parte da agência reguladora, são calculados com base na população 

estimada para cada ano com base nos dados do IBGE. A Tabela 8 apresenta a 

descrição de cada tipo de taxa conforme a área do saneamento. 

 

Tabela 8 – Descrição das taxas de regulação da AGIR. 

  Valor Novo Protocolo  Descrição 

Taxa 1 – TRAA       
Taxa de Regulação de Abastecimento de Água  

(cobrada parcialmente). 

Taxa 2 – TRES       
Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário  

(cobrada parcialmente). 
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Continuação da Tabela 8 

Taxa 4 – TRMR      Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos. 

Taxa 5 – TRDP      
Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana  

(cobrada parcialmente). 

Fonte:  SAMAE, 2018. 

 

Para o ano de 2018, o município aprovou o orçamento pela Assembleia Geral 

realizada em 21 de julho de 2017. A Tabela 9 apresenta os valores pagos pelo SAMAE 

com base em uma população estimada de 42.823 habitantes conforme dados do 

IBGE. 

 

Tabela 9 – Valores dos serviços de Regulação em saneamento no ano 2018. 

Taxa Valor Total 

Taxa 1 - TRAA 0,04 R$/hab. R$ 1.713 

Taxa 2 - TRES 0,04 R$/hab. R$ 1.713 

Taxa 4 - TRMR 0,05 R$/hab. R$ 2.141 

Taxa 5 - TRDP 0,01 R$/hab. R$ 428 

Total Mensal 0,14 R$/hab. R$ 5.995 

Total Anual 1,68 R$/hab. R$ 71.943 

Fonte:  SAMAE, 2018. 

 

Para o ano de 2019, o município aprovou o orçamento por meio da Assembleia 

Geral realizada em 10 de julho de 2018. A Tabela 10 e a Tabela 11 apresentam os 

valores a serem pagos pelos municípios integrantes da AGIR e demais responsáveis 

com base em uma população estimada de 43.571 habitantes conforme dados do 

IBGE. 
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Tabela 10 – Valores dos serviços de Regulação em saneamento no ano 2019. 

TAXAS HAB. IBGE 2017 
TRA            
Água 

TRES           
Esgoto 

TRMR           
Res. Sólido 

TRTC           
TRANSP. 

Mensal Anual 

Valor por hab. R$ 0,20 R$ 0,05 R$ 0,04 R$ 0,05 R$ 0,06 

Apiúna 10.653 R$ 532,65 R$ 426,12 R$ 532,65 R$ 639,18 R$ 2.130,60 R$ 25.567,20 

Ascurra 7.925 R$ 396,25 R$ 317,00 R$ 396,25 - R$ 1.109,50 R$   13.314,00 

Benedito Novo 11.554 R$ 577,70 R$ 462,16 R$ 577,70 - R$ 1.617,56 R$ 19.410,72 

Blumenau 353.392 R$ 17.669,60 R$ 14.135,68 R$ 17.669,60 R$ 21.203,52 R$ 70.678,40 R$ 848.140,80 

Botuverá 5.179 R$ 258,95 R$ 207,16 R$ 258,95 R$ 310,74 R$ 1.035,80 R$ 12.429,60 

Brusque 131.897 R$ 6.594,85 R$ 5.275,88 R$ 6.594,85 - R$ 18.465,58 R$ 221.586,96 

Doutor Pedrinho 4.097 R$ 204,85 R$ 163,88 R$ 204,85 - R$ 573,58 R$ 6.882,96 

Gaspar 68.592 R$ 3.429,60 R$ 2.743,68 R$ 3.429,60 R$ 4.115,52 R$ 13.718,40 R$ 164.620,80 

Guabiruba 23.305 R$ 1.165,25 R$ 932,20 R$ 1.165,25 - R$ 3.262,70 R$ 39.152,40 

Indaial 68.026 R$ 3.401,30 R$ 2.721,04 R$ 3.401,30 R$ 4.081,56 R$ 13.605,20 R$ 163.262,40 

Pomerode 32.919 R$ 1.645,95 R$ 1.316,76 R$ 1.645,95 R$ 1.975,14 R$ 6.583,80 R$ 79.005,60 

Rio dos Cedros 11.568 R$ 578,40 R$ 462,72 R$ 578,40 R$ 694,08 R$ 2.313,60 R$ 27.763,20 

Rodeio 11.542 R$ 577,10 R$ 461,68 R$ 577,10 - R$ 1.615,88 R$ 19.390,56 

Timbó 43.571 R$ 2.178,55 R$ 1.742,84 R$ 2.178,55 R$ 2.614,26 R$ 8.714,20 R$ 104.570,40 

Total 784.220 R$ 39.211,00 R$ 31.368,80 R$ 39.211,00 R$ 35.634,00 R$ 145.424,80 R$ 1.745.097,60 

Fonte:  SAMAE, 2018. 
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Tabela 11 – Distribuição dos valores de Regulação em saneamento no ano 2019. 

Local Município CASAN Samae 
BRK 

Ambiental 
Recicle Blumob 

Empresa 
de 

Transporte 
Apiúna 

Empresa 
de 

Transporte 
Gaspar 

Empresa 
de 

Transporte 
Pomerode 

Empresa de 
Transporte 

Rio dos 
Cedros 

TOTAL 

Apiúna R$ 6.392 R$ 11.505         R$ 7.670       R$ 25.567 

Ascurra R$ 4.755 R$ 8.559                 R$ 13.314 

Benedito Novo R$ 6.932 R$ 12.478                 R$ 19.411 

Blumenau   R$ 424.070   R$ 169.628   R$ 254.442         R$ 848.141 

Botuverá R$ 6.836 R$ 5.593                 R$ 12.430 

Brusque R$ 0   R$ 142.449   R$ 79.138           R$ 221.587 

Doutor Pedrinho R$ 2.458 R$ 4.425                 R$ 6.883 

Gaspar     R$ 115.235         R$ 49.386     R$ 164.621 

Guabiruba R$ 39.152                   R$ 39.152 

Indaial R$ 89.794 R$ 73.468                 R$ 163.262 

Pomerode     R$ 55.304           R$ 23.702   R$ 79.006 

Rio dos Cedros R$ 6.941 R$ 12.493               R$ 8.329 R$ 27.763 

Rodeio R$ 6.925 R$ 12.465                 R$ 19.391 

Timbó R$ 31.371   R$ 73.199               R$ 104.570 

TOTAL R$ 201.558 R$ 565.058 R$ 386.187 R$ 169.628 R$ 79.138 R$ 254.442 R$ 7.670 R$ 49.386 R$ 23.702 R$ 8.329 R$ 1.745.098 

Fonte:  SAMAE, 2018. 
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Observa-se que no município de Timbó a AGIR recebe, por conta do contrato 

de rateio, valores referentes às quatro áreas do saneamento. 

Destaca-se que por meio da Assembleia Geral realizada em 10 de julho de 

2018 ficou condicionado ao SAMAE o pagamento pelos serviços de regulação do 

sistema de drenagem, porém, não cabe a esta entidade a gestão destes serviços, o 

que aparenta incompatibilidade do ponto de vista técnico desta decisão. 

No que tange aos serviços de regulação do sistema de resíduos, tal como será 

apresentado no diagnóstico desta área, o município possui limpeza urbana a cargo da 

prefeitura municipal, coleta de resíduos realizada pelo SAMAE e disposição final por 

meio do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI. No entanto a 

integralidade dos custos referentes a regulação do sistema de resíduos está a cargo 

do SAMAE. 

Com relação à regulação do sistema de esgotamento sanitário, de acordo com 

o novo protocolo de intenções de 16 de maio de 2017, cabe citar: 

CLÁUSULA 83. A Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário - 

TRES é devida pelo exercício das atividades administrativas de 

regulação e fiscalização dos serviços públicos de esgotamento 

sanitário, compreendido como aquele serviço de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequado de esgoto 

sanitário, desde as ligações prediais até seu lançamento final no 

meio ambiente.  

§ 1º. A taxa é devida pela a autarquia, empresa pública ou privada, 

sociedade de economia mista ou qualquer outra pessoa jurídica 

que seja prestadora dos serviços de esgotamento sanitário. 

No entanto o município de Timbó, tal como será apresentado no devido 

capítulo, não dispõe de sistema público de coleta, transporte e tratamento de efluentes 

sanitários, estando estes a cargo dos usuários por meio de sistemas individuais de 

tratamento. Apesar disso, a AGIR em sua atribuição contratual possui 

responsabilidade sobre a regulação do sistema de esgotamento sanitário do 

município, apesar de inexistente. 

A última ação de fiscalização da AGIR no sistema de abastecimento de água 

ocorreu nos dias 28 e 29 de junho de 2017, resultando no 3º Relatório de fiscalização 

do sistema de abastecimento de água no município de Timbó/SC. O relatório teve 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

110 

 

como objetivo verificar as ações corretivas realizadas no SAA quanto às não 

conformidades apontadas no Relatório de Fiscalização 004-2015/SAA SAMAE Timbó.  

A Tabela 12 apresenta a sequência de não conformidades atendidas no prozo 

previsto. Outras 29 não conformidades foram atendidas no prazo previsto. 

Tabela 12 – Melhorias e correções das não conformidades do SAA-SAMAE Timbó. 

ID Descrição de melhorias e correções das não conformidades Status 2017 

5 

a) Captação, b) Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel) e c) Reservatório (Rua 
Rodeio): Realizar a instalação segura da escada de acesso para 
operação/manutenção do gerador (fixar e instalar proteções do tipo 
marinheiro). 

Realizada 
parcialmente. 

7 Captação: Ausência de proteção sanitária e vegetação das margens. Não realizada. 

10 
Captação:  Ausência de escada de acesso adequada e guarda-corpo de 
segurança nas instalações do gerador de energia elétrica. 

Realizada 
parcialmente. 

12 

Reforma e implantação de cercamentos e portão na a) Captação da Estação 
de Tratamento de Água - ETA, b) recuperação da cerca de isolamento da 
Estação Elevatória (Rua Blumenau) e c) Reservatório (Rua Rodeio) 
recuperação da cerca de isolamento da entrada e recuperação do talude 
lateral.  d)  Reservatório (Rua Tamoio) recuperação do cercamento dos fundos. 

Realizada 
parcialmente. 

13 Providenciar licenciamento ambiental de operação da ETA. Não realizada. 

14 
ETA:  Melhorias de acesso (operação/manutenção) para registro de manobra 
da adutora de água bruta. 

Em Andamento. 

18 
ETA e Reservatório ETA: Substituição e/ou manutenção das válvulas e 
registros (presença de vazamento nos registros de manobra). 

Não realizada. 

23 Destinar de forma correta o lodo das lavagens de filtros e decantadores. Não realizada. 

24 
ETA: Corrigir vazamentos e problemas com a impermeabilização na parede do 
floculador. 

Não realizada. 

26 ETA: Realizar pintura e conservação das paredes do laboratório. Em Andamento. 

30 Reservatório ETA: Instalação de iluminação no sistema de Reservação ETA. Não realizada. 

32 
Reservatório ETA: Reparos das rachaduras e fissuras para conter os 
vazamentos. 

Não realizada. 

33 
Reservatórios:  Iniciar um programa de conservação, manutenção e limpeza 
dos reservatórios. 

Em Andamento. 

34 Reservatório (Rua Rodeio): Realizar pintura geral do reservatório metálico. Não realizada. 

36 
Estação Elevatória (Rua Blumenau):  Reforma, melhorias e fechamento das 
partes elétricas do bombeamento inclusive aterramento. 

Realizada 
parcialmente. 

39 
Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): realizar reforma e recuperação da 
talha. 

Não realizada. 

40 Implantar um controle de perdas de forma contínua. Não realizado. 

42 
Estação Elevatória: Realizar controle das pressões nas redes (bombeamentos 
apresentavam-se 40% acima do preconizado em norma). 

Não realizada. 

44 
Almoxarifado:   Providenciar   estrado   de   madeira   para   armazenagem   
das válvulas, registros e bombas. 

Não realizada. 

Fonte:  AGIR, 2017. 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

111 

 

3.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

Com base nas reuniões realizadas junto ao município e na Agência Reguladora 

é fato a existência de uma relação pautada em parceria pelas instituições. Esta, 

aplicada no sentido de a AGIR transpor as barreiras de suas atribuições naturais, para 

um nível colaborativo, onde o ente regulado é orientado para o alcance da eficiência 

em gestão. 

Apesar disso, salienta-se os seguintes apontamentos: 

1. As ações de fiscalização ocorrem somente 1 vez por ano. O ideal seria a 

intensificação destas ações no sentido de obterem-se resultados no curto prazo 

(aqueles possíveis) e monitorar as ações de médio e longo prazos, garantindo 

assim o seu devido cumprimento.  

 
2. Outra questão que deve ser considerada, se remete ao descumprimento de 

algumas ações por parte do ente gestor (descumprimento de termos 

observados nas ações de fiscalização), e não haver a tomada de 

procedimentos mais incisivos, como multas. Destaca-se que o objetivo do 

órgão realmente não deve ser pautado no âmbito da punição como medida 

principal, porém é evidente que as melhorias necessárias e obrigatórias 

somente serão efetivadas de forma integral, se o ente gestor sofrer sansões de 

maiores consequências. 

 
3. Apesar das atribuições contratuais da AGIR preverem as ações de fiscalização 

e regulação sobre as quatro áreas do saneamento, somente os relatórios 

referentes ao sistema de abastecimento de água foram encontrados no site 

oficial da agência. Entende-se que as ações de fiscalização, se foram 

realizadas nas demais áreas e gestores, devam ser documentadas por meio 

de relatórios assim como para o sistema de abastecimento de água. 
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4 Vigilância Sanitária e Ambiental  

4.1 Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

As atividades ligadas à Vigilância Sanitária surgiram nos séculos XVIII e XIX, 

devido à necessidade decorrente da proliferação de doenças transmissíveis nos 

agrupamentos urbanos, onde a população crescia desordenadamente e as condições 

sanitárias eram precárias. 

No final do século XIX houve uma reestruturação da vigilância sanitária 

estimulada pelas descobertas nos campos da bacteriologia e terapêutico nos períodos 

que incluem a I e a II Grandes Guerras. Após a II Guerra Mundial, com o 

desenvolvimento econômico, os movimentos de reorientação administrativa 

aumentaram as atribuições da vigilância sanitária no mesmo ritmo em que a base 

produtiva do País foi estabelecida, bem como conferiram destaque ao planejamento 

centralizado e à participação intensiva da administração pública no esforço 

desenvolvimentista. 

De acordo com Eduardo e Miranda (1998), citados por Souza, et. al (2010), já 

a partir da década de 80, houve uma crescente participação popular e de entidades 

que representavam vários segmentos da sociedade no processo político. Estes 

moldaram a concepção que vigora no país no que tange a vigilância sanitária, 

integrando, conforme norma constitucional, o complexo de atividades concebidas para 

que o Estado cumpra a função que lhe compete, a de ser o guardião dos direitos do 

consumidor e provedor das condições de saúde da população. 

De acordo com Badaró et. al. (2007), existem alguns marcos normativos da 

época que merecem destaque, a saber: a Lei nº. 8.078/90, que estabelece normas de 

proteção e defesa do consumidor; a Lei nº. 8.080/90, que organiza o SUS; e a Portaria 

1.565/94, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, estabelecendo as 

bases para a descentralização de serviços e ações. 

Conforme a Lei Federal nº. 8.080/90 do SUS, as ações de vigilância passam a 

ser muito mais abrangentes, pois contemplam, entre as competências do SUS, a 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

114 

 

vigilância de produtos, de serviços, dos ambientes e dos processos de trabalho, 

através de execução direta ou mediante a participação de outros setores.  

Essa lei define Vigilância Sanitária em seu artigo 6º, parágrafo 1º, como: um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem 

com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; 

e. 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde.  

No ano de 1999 é criada a Lei nº 9.782 que define o Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras 

providências. As principais unidades componentes do SNVS - que, antes de ser 

formalizado na lei, não foram objetos de debates sobre a sua composição, estrutura 

ou operacionalização - são: 

i) no nível federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e o 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - INCQS, vinculado 

administrativamente à Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ e tecnicamente à 

ANVISA; 

ii) no nível estadual, os 27 órgãos de vigilância sanitária das secretarias 

estaduais de saúde, que também contam com o suporte de um laboratório central em 

cada Unidade da Federação, com grandes diferenças de capacidade analítica; em 

sua maioria, atendem também à demanda por exames clínicos; 

iii) no nível municipal, os serviços de vigilância sanitária dos 5.543 municípios, 

que variam muito em termos de estrutura, recursos e capacidade operativa. 

(LUCCHESE, 2001). 

À União compete coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, prestar 

cooperação técnica e financeira aos Estados e Municípios e executar ações de sua 

exclusiva competência (para as quais a União poderá contar com a cooperação dos 

Estados ou Municípios). 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

115 

 

Portanto, com a criação da ANVISA, as vigilâncias estaduais e municipais vêm 

se organizando, para cuidar de todas as áreas que foi atribuído os seus serviços. 

Assim, no Brasil a ANVISA é responsável por criar normas e regulamentos e dar 

suporte para todas as atividades da área no País. Nos Estados e municípios, as VISAS 

são responsáveis pelas atividades que são descentralizadas. Ou seja, quem faz as 

normas é a ANVISA, com a contribuição dos estados, mas quem executa as ações de 

inspeções é a Vigilância Sanitária do município. 

A ANVISA é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do 

Brasil. Instituída pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999 é uma autarquia sob regime 

especial, ou seja, distinguida pela independência administrativa, estabilidade de seus 

dirigentes durante o período de mandato e autonomia financeira.  

Além da atribuição regulatória, também é responsável pela coordenação do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, de forma integrada com outros 

órgãos públicos relacionados direta ou indiretamente ao setor saúde. Na estrutura da 

administração pública federal, a Anvisa encontra-se vinculada ao Ministério da Saúde 

e integra o SUS, absorvendo seus princípios e diretrizes. 

 O objetivo da Agência é promover a proteção da saúde da população através 

do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 

insumos e das tecnologias a eles relacionados. 

 

4.2 Vigilância Sanitária no Estado de Santa Catarina 

Em nível estadual no qual estão os órgãos de coordenação estadual, suas 

regionais e os municípios, esses são orientados de acordo as estruturas de 

organização existentes que variam nas diferentes unidades federativas.   

Compete ao Estado coordenar, executar ações e implementar serviços de 

Vigilância Sanitária em caráter complementar às atividades municipais e prestar apoio 

técnico e financeiro aos Municípios. Na execução de atividades de sua competência, 

o Estado poderá contar com a cooperação dos Municípios. 

No nível Estadual, estão as Vigilâncias Sanitárias Estaduais e o Laboratório 

Central - LACEN de cada uma das 27 unidades da Federação.  
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A Diretoria de Vigilância Sanitária é o órgão da Secretaria de Estado da Saúde 

que coordena as ações de vigilância sanitária no Estado de Santa Catarina. O órgão 

possui como missão promover e proteger a saúde da população por meio de 

estratégias e ações de educação e fiscalização.  

A VISA Estadual atua em um conjunto de ações para eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente da população e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 

da saúde. 

Dentre as principais funções da VISA Estadual está em determinar os 

parâmetros necessários à saúde pública, regulando os processos e produtos que 

interferem na saúde das pessoas e quando necessário usa o poder de polícia sanitária 

por meio da fiscalização e do monitoramento, aplicando infrações e intimações, 

interditando estabelecimentos, apreendendo produtos e equipamentos, entre outras 

ações. 

A Figura 31 apresenta o organograma da instituição com destaque a GESAM 

– Gerência em Saúde Ambiental onde estão alocados os principais programas 

referentes ao saneamento básico. 
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Figura 31 – Organograma da Vigilância Sanitária Estadual 

 

Fonte: VISA, 2018 
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4.3 Atuação da Vigilância Sanitária Municipal 

No município de Timbó, as ações da vigilância estão organizadas por Vigilância 

em Saúde, as quais se dividem em:  

 Vigilância em Saúde Ambiental: conjunto de ações que propiciam o 

conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a 

finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 

risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde; 

 Vigilância Sanitária: conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários advindos do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 

do interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo, que 

direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas 

as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação 

de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde; 

 Vigilância Epidemiológica: Vigilância e controle das doenças transmissíveis, 

não transmissíveis e agravos, como um conjunto de ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças e agravos; 

 Vigilância à Saúde do Trabalhador: Conjunto de atividades destinadas à 

prevenção de riscos e agravos à saúde provenientes das condições de 

trabalho e a promoção à proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos 

trabalhadores, abrangendo normatização, fiscalização e controle das 

condições de produção, armazenamento, distribuição e manuseio de 

substâncias, produtos e máquinas que apresentam riscos à saúde do 

trabalhador.  

 As ações da vigilância em saúde no município de Timbó estão abrangidas na 

Lei complementar n466, de 6 de agosto de 2015.  
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Em visita à Vigilância Sanitária de Timbó, o chefe do departamento relatou ser 

ele o único responsável pelos setores acima citados, com exceção da fiscalização de 

produtos perigosos, que cabe a outra responsável técnica da vigilância.  

De acordo com ele, existem profissionais de diversas áreas (bioquímicos, 

engenheiros, farmacêuticos, enfermeiros, etc.) que possuem qualificação técnica em 

vigilância sanitária e saúde ambiental, e que, portanto, ajudam na realização das 

funções. Porém, não há uma setorização, ou seja, os profissionais trabalham em todos 

os setores, conforme a demanda.  

Foi relatado que a demanda de trabalho excede a capacidade das diferentes 

áreas da vigilância, sendo necessário pelo menos mais cinco funcionários qualificados 

a fim de setorizar as funções e assim suprir a demanda de trabalho.  

O site da prefeitura de Timbó oferece o serviço de Ouvidoria Municipal, através 

do qual o cidadão pode fazer reclamações, denúncias, sugestões ou elogios para 

determinado setor. Sendo assim, os serviços diários na vigilância acontecem 

conforme as prioridades pré-estabelecidas e conforme a demanda de trabalho.  

Quando o setor da vigilância recebe reclamações que são de responsabilidade 

de outro órgão, são elaborados ofícios e encaminhados para a Secretaria de 

Planejamento, que possui a responsabilidade de analisar a situação e encaminhar 

para o órgão responsável. No entanto, quando a questão diz respeito à saúde pública, 

como por exemplo em relação à disposição inadequada dos resíduos sólidos, cabe à 

Vigilância Sanitária oferecer orientações básicas para remediar aquela situação 

momentaneamente, e então encaminhar a questão para a SAMAE, o órgão 

responsável pelos resíduos sólidos.  

 

4.3.1 Programas de Vigilância Existentes 

Os programas de vigilância existentes na secretaria de saúde do município são 

o VIGIÁgua e o VIGIDesastres.  

O VIGIÁgua tem a finalidade de desenvolver ações contínuas para garantir à 

população o acesso à água de qualidade compatível com o padrão de potabilidade 

estabelecido na legislação vigente, para a promoção da saúde. Dentro deste 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

120 

 

programa a vigilância sanitária atua na fiscalização dos sistemas de distribuição 

analisando parâmetros microbiológicos, turbidez e a presença de flúor na água. 

 Segundo o responsável pela vigilância no município, a vigilância sanitária 

municipal fiscaliza as Estações de Tratamento de Água - ETA do SAMAE, e quando 

solicitada a análise de água por algum morador, os fiscais do órgão vão ao local, 

coletam amostras e encaminham para o SAMAE realizar a análise.  

As análises da qualidade da água proveniente da ETA são realizadas no 

Laboratório Regional e Municipal de Blumenau, o qual faz parte do Laboratório Central 

de Saúde Pública - LACEN. São coletadas amostras em 20 pontos, determinados 

conforme a atividade exercida no local e o fluxo de pessoas ali presentes, e as 

amostras são enviadas mensalmente para Blumenau. 

Feitas as análises,  os resultados são encaminhados para o Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial - GAL, o qual automaticamente envia os dados para o Sistema 

de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - 

SISAGUA em formato de uma tabela temporária, a qual deve ser revisada e validada 

pelo vigilante sanitário municipal, para que então seja incluída no SISAGUA como 

informação definitiva.  

De acordo com o responsável pela vigilância sanitária, ocorre que o GAL não 

encaminha os dados regularmente, com atraso de dois ou três meses, de forma que 

a plataforma SISAGUA fica desatualizada. Seria possível, nessa situação, coletar os 

dados diretamente do laudo fornecido pelo Laboratório de Blumenau, mas para isso 

seria necessário imprimir todos os documentos e digitar manualmente, o que 

demandaria tempo. Sendo assim, o fiscal optou por aguardar o GAL atualizar a 

plataforma.  

Ainda de acordo com o responsável pelo setor, antes eram analisados 100% 

dos pontos considerados importantes (26 pontos), porém atualmente a análise se 

restringe à 90% dos pontos (20 pontos), por recomendação da ANVISA. A justificativa 

está no fato de que, analisando um menor número de pontos de uma mesma região, 

será possível analisar outras regiões que antes não eram atendidas por conta da 

grande quantidade de amostras e dos recursos existentes no setor.  

Até março de 2018, existia em Timbó a 34a Agência de Desenvolvimento 

Regional - ADR, que contava com a gerência de saúde, para onde eram 
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encaminhadas algumas questões relacionadas à saúde da população da região. Com 

o fechamento da 34a ADR de Timbó, essas questões passaram a ser resolvidas pela 

ADR de Blumenau. Com isso, muitas pessoas deixaram de procurar o novo órgão 

responsável, principalmente por conta da distância a ser percorrida. A consequência 

disso foi um aumento na demanda de trabalhos na área da vigilância sanitária de 

Timbó.  

O VIGIDesastres tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações 

continuadas para reduzir a exposição da população aos riscos de desastres com 

ênfase nos desastres naturais, inundações, deslizamentos, contaminação de rios e 

ribeirões, secas e incêndios florestais, assim como a redução das doenças e agravos 

decorrentes dos mesmos. Além disso, na vigilância sanitária municipal existem 

programas para produtos perigosos.  

Com relação aos resíduos domiciliares, não há nenhum programa dentro da 

vigilância. Segundo o responsável, isso cabe ao SAMAE. Ainda de acordo com ele, a 

vigilância municipal trabalha apenas com um programa voltado para os resíduos de 

saúde, especificamente os resíduos de consultórios odontológicos. 

 

4.3.2 Combate à Dengue 

Não há registro de dengue em Timbó desde o ano de 2013. Neste período 

detectaram-se alguns casos suspeitos que após análise laboratorial foram 

descartados. Sendo assim, a Vigilância Sanitária de Timbó atua no combate à Dengue 

principalmente através de ações preventivas e da conscientização dos habitantes.  

No município existem atualmente 160 armadilhas em 54 pontos estratégicos 

para controle da dengue. Tanto as armadilhas quanto os pontos estratégicos são 

monitorados constantemente, principalmente nos dias quentes e úmidos e nos locais 

mais propícios à proliferação do mosquito. Quando alguma larva é encontrada, o 

material é encaminhado ao LACEN para análise e confirmação ou exclusão da 

doença.  

A conscientização da população é realizada através de palestras nas escolas, 

igrejas, associações e sindicatos, onde são abordados os principais cuidados a serem 

tomados a fim de prevenir a dengue, assim como as implicações relacionadas à 
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doença. Além disso, a Vigilância Sanitária de Timbó trabalha no atendimento às 

denúncias geradas pela comunidade, orientando os moradores e investigando o local.  

 

4.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

1. Não se observa no município canais de comunicação e informação diretamente 

ligados a Vigilância Sanitária municipal que proporcionem ao usuário o 

exercício do controle social preconizado como um dos pilares legais do 

saneamento. 

 
2. No que tange ao gerenciamento operacional da VISA, não se observou a 

adequada setorização dos programas o que dificulta as ações inerentes ao 

órgão; 

 
3. Com base nas observações e relatos as estruturas funcionais carecem de 

investimentos de base como veículos para a aplicação das ações de vigilância, 

equipamentos de informática entre outros relacionados aos serviços 

desenvolvidos pelo setor; 

 
4. Outra constatação durante os trabalhos de recolha de informações na fase de 

diagnóstico se refere a organização interna deficitária, uma vez que se 

identificou dificuldade no recebimento de informações;  

 
5. Foi relatado pela equipe da VISA municipal a carência de profissionais no 

quadro geral do setor, o que ocasiona acumulo de funções e sobrecarrega a 

equipe atual; 

 
6. Os programas existentes não são cumpridos na íntegra. O VigiÁgua se 

encontra desatualizado em função de atraso no envio de dados por parte do 

laboratório LACEN, e operacionalização da equipe no registro de informações. 

Já a fiscalização de resíduos perigosos aparenta não ocorrer de forma integral 

visto que foram relatados pela equipe da VISA a fiscalizações somente em 

consultórios odontológicos. 
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5 Qualidade das Águas no Município 

A água é um elemento essencial à vida, porém pode trazer riscos à saúde a 

partir do momento que apresente má qualidade, servindo de veículo para vários 

agentes biológicos e químicos (Heller, 2003), por isso, o homem deve estar atento aos 

fatores que podem interferir negativamente na qualidade da água que consome e no 

seu destino final. 

A quantidade e a qualidade das águas superficiais e subterrâneas têm sofrido 

alterações em função das ações antrópicas no ambiente. As contaminações das 

águas no âmbito das bacias hidrográficas ocorrem pelos despejos provenientes do 

esgotamento sanitário dos núcleos urbanos, indústrias e agroindústrias, transporte de 

fezes e urinas de animais, restos culturais, fertilizantes e agroquímicos empregados 

na agricultura e solo arrastados pelo escoamento superficial no período chuvoso. 

O melhoramento nos serviços públicos de abastecimento de água reflete numa 

melhoria na saúde da população. Em São Paulo, por exemplo, em fins do século 

passado, iniciou-se o tratamento da água, e, logo em seguida, o índice de mortalidade 

por febre tifoide caiu de 120 para pouco mais de 20 por 100 mil habitantes. Em 1926, 

o índice foi reduzido a quase zero, graças à cloração das águas de abastecimento 

(SILVA, 1977). 

Segundo o Hochman, 1998, os grandes desafios da saúde ainda são, 

principalmente, as hepatites, a malária, a febre amarela, a cólera, a esquistossomose, 

o dengue, as leishmanioses e a hantavirose. Por essa lista, percebe-se a importância 

que ainda há nas doenças de veiculação hídrica ou que tenham como elo importante 

da cadeia o ambiente.  
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5.1 Enquadramento dos Corpos d’Água  

O enquadramento dos corpos de água é um instrumento de gerenciamento de 

recursos hídricos que consiste em classificar os corpos hídricos, de forma a 

estabelecer metas de qualidade de água para cenários futuros, levando em 

consideração os usos atuais e os interesses de usos na respectiva bacia hidrográfica.  

No Brasil, o enquadramento de corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes, foi inicialmente instituído pela Portaria do Ministério do Interior No 

GM 0013/1976, substituída pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

Resolução CONAMA 20/1986, a qual foi novamente substituída pela Resolução 

CONAMA 357/2005.  

A legislação do enquadramento anda em paralelo com demais normas 

ambientais e de recursos hídricos. Prova disto é a Resolução CONAMA 274/2000, a 

qual dispõe sobre balneabilidade. Além disso, a Lei 11.445/2007, que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, leva em consideração as classes do 

enquadramento.  

O mesmo instrumento foi incorporado pela Lei 9.433/1997, que trata da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos - PNRH. Ela definiu o enquadramento dos corpos de 

água em classes, segundo os usos preponderantes, como um dos cinco instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos. Os objetivos do instrumento são 

“assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem 

destinadas” e “diminuir os custos de combate à poluição mediante ações preventivas 

permanentes” (Art. 2º da Lei 9433/1997). A Lei determina que as classes de corpos 

de água sejam estabelecidas pela legislação ambiental. 

No Estado de Santa Catarina os corpos d’água foram enquadrados no ano de 

1979 pela Secretaria de Planejamento do Estado por meio da Portaria No 24, 

baseando-se na Portaria GM 0013/1976 do Ministério do Interior. Assim, com o 

surgimento da a Lei 9.433/97, as águas superficiais do Estado já se encontravam sob 

enquadramento.  

Os principais rios existentes no município de Timbó são o rio Benedito e o Rio 

dos Cedros (Figura 32). De acordo com o enquadramento estabelecido a partir do ano 

de 1979, estes rios são enquadrados na classe 2.  
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Figura 32 – Hidrografia do município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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5.2 Qualidade da Água Segundo a Resolução CONAMA 357/05  

O termo qualidade de água é muito relativo, pois, a qualidade ideal é aquela 

necessária para atender ao uso pretendido. Assim, quando se fala em qualidade de 

água para consumo humano adota-se uma legislação específica para água potável, 

quando se fala em água mineral usa-se outra legislação, água do mar possui uma 

legislação focada na balneabilidade, e assim sucessivamente.  

No âmbito de uma bacia hidrográfica, busca-se abordar a qualidade de água 

ideal para diferentes usos (usos múltiplos), que possam ser utilizadas em sua forma 

natural ou após tratamento que atenda os usos previstos. Desta forma, o pilar legal 

que que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e as diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento, está definido por meio da Resolução CONAMA 357/2005,  

Ela classifica as águas do território nacional em treze classes, divididas em: 

 Águas doces (salinidade ≤ 0,5%o),  

 Águas salobras (salinidade > 0,5%o e <30%o) e  

 Águas salinas (salinidade ≥ 30%o).  

Para as águas doces, a classificação é subdividida em:  

 Classe especial,  

 Classe 1,  

 Classe 2,  

 Classe 3 e  

 Classe 4;  

Onde a classe especial é destinada para as águas de melhor qualidade 

enquanto as classes 3 e 4 são destinadas para águas de pior qualidade. A Tabela 13 

apresenta o resumo dos usos preponderantes das águas de acordo com as classes 

de água doce, presentes no município de Timbó. 
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Tabela 13 – Usos preponderantes da água doce. 

CLASSES 

USOS Especial 1 2 3 4 

Preservação dos 
ambientes 
aquáticos 

Em Unidades 
de 

Conservação 
de Proteção 

Integral 

Uso não 
previsto 

Uso não 
previsto 

Uso não 
previsto 

Uso não 
previsto 

Preservação do 
equilíbrio natural 

das 
comunidades 

aquáticas 

Uso previsto 
Uso não 
previsto 

Uso não 
previsto 

Uso não 
previsto 

Uso não 
previsto 

Proteção das 
comunidades 

aquáticas 
Não se aplica 

Em Terras 
Indígenas 

(mandatório) 
ou fora delas 

Uso previsto 
Uso não 
previsto 

Uso não 
previsto 

Abastecimento 
para consumo 

humano 

Após     
desinfecção 

Após 
tratamento 
simplificado 

Após 
tratamento 

convencional 

Após 
tratamento 

convencional 
ou avançado 

Uso não 
previsto 

Irrigação Uso previsto 
Hortaliças 

consumidas 
cruas 

Hortaliças, 
frutíferas, 
parques 

Culturas 
arbóreas, 
cereais, 

forrageiras 

Uso não 
previsto 

Recreação Uso previsto 
Contato 
primário 

Contato 
primário 

Contato 
secundário 

Uso não 
previsto 

Aquicultura e 
pesca 

Uso previsto Uso previsto Uso previsto Pesca 
Uso não 
previsto 

Dessedentação 
de animais 

Uso previsto Uso previsto Uso previsto Uso previsto 
Uso não 
previsto 

Navegação Uso previsto Uso previsto Uso previsto Uso previsto Navegação 

Harmonia 
paisagística 

Uso previsto Uso previsto Uso previsto Uso previsto 
Harmonia 

paisagística 

Fonte: Adaptado da Resolução CONAMA 357/2005. 
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5.3 Análise da Qualidade da Água dos Principais Rios do Município 

Conforme o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, 2010, foram 

realizadas análises de parâmetros de referência para a qualidade das águas na rede 

hidrográfica da região. 

A seguir destaca-se aqueles parâmetros que apresentaram desconformidades 

para a sub bacia do rio Benedito onde se localiza a fonte de captação do sistema de 

abastecimento de água do município de Timbó. 

 

5.3.1 Cádmio (Cd) 

O cádmio é encontrado nas águas naturais devido às descargas de efluentes 

industriais, como galvanoplastias, produção de pigmentos, soldas, equipamentos 

eletrônicos, lubrificantes e acessórios fotográficos.  

Este elemento possui elevado potencial tóxico e acumula-se em organismos 

aquáticos, possibilitando sua entrada na cadeia alimentar. O cádmio pode 

desencadear vários processos patológicos no homem, incluindo disfunção renal, 

hipertensão, arteriosclerose, inibição no crescimento, doenças crônicas em idosos e 

câncer.  

O rio Benedito apresentou concentrações deste elemento no município de 

Timbó, causado provavelmente pelo despejo irregular de industrias da região. 

  

5.3.2 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)  

A DBO de uma água se traduz como a quantidade de oxigênio necessária para 

oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana aeróbia para uma forma 

inorgânica estável. O parâmetro normalmente é considerado como a quantidade de 

oxigênio consumido durante um determinado período de tempo (5 dias), numa 

temperatura de incubação específica de 20 graus (DBO5,20).  

Valores elevados de DBO significam água contaminada por despejos de origem 

orgânica como por exemplo os esgotos domésticos. No que tange à qualidade, 

Resolução CONAMA 357/2005 preconiza, para rios classe 2 o valor máximo de 

5,00mg/L.  
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Com base nos estudos realizados, rio Benedito apresentou concentração 

média de 17,58mg/L de DBO. 

Este valor elevado, é provavelmente ocasionado pela deficiência ou 

inexistência de sistemas de esgotamento sanitário nos municípios, como é o caso de 

Timbó ou ainda por despejos industriais irregulares. A principal consequência está 

relacionada aos sistemas de tratamento de água para abastecimento, dificultando e 

ampliando os gastos para tornar a água potável.  

 

5.3.3 Fósforo Total (P)  

A presença de fósforo em águas naturais ocorre principalmente em função do 

lançamento de esgotos sanitários sem tratamento ou resultante de tratamento de 

baixa eficiência.  

Além dos esgotos sanitários, os efluentes industriais de algumas atividades, 

como os fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, entre outros, apresentam fósforo 

em quantidades excessivas. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas 

também podem provocar a presença excessiva de fósforo em águas naturais.  

O valor máximo para fósforo na forma de fosfato segundo a Resolução 

CONAMA 357/2005 é de 0,1 mg/L para águas classe 1 e 2.  

No município de Timbó, o rio Benedito e o ribeirão Fortuna, apresentaram 

valores médios de 2,0mg/L. Este valor está provavelmente associado ao lançamento 

de esgotos sem tratamento na rede hidrográfica existente. 

 

5.3.4 Coliformes termotolerantes  

As bactérias do grupo coliforme, que estão associadas com as fezes de animais 

de sangue quente, são os principais indicadores de contaminação fecal em um corpo 

hídrico.  

O subgrupo das bactérias coliformes termotolerantes está restrito ao trato 

intestinal de animais de sangue quente, e por isso seu uso para indicar poluição por 

esgotos domésticos mostra-se mais significativo que o uso da bactéria coliforme 

"total".  
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A sua determinação em corpos hídricos, conforme a concentração, indica a 

presença de microorganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de 

doenças de veiculação hídrica, tais como febre tifoide, febre paratifoide, desinteirai 

bacilar e cólera.  

Na sub-bacia do Benedito, o Rio Benedito em Timbó apresentou média de 

13.895 NMP/100 mL para o parâmetro.  

Conforme o Art. 14 da Resolução CONAMA 357/2005. As águas doces de 

classe 1 observarão as seguintes condições para o parâmetro coliformes 

termotolerantes. 

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato 

primário deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de 

balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA no 274, de 

2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 

200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, 

de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um 

ano, com frequência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada 

em substituição ao parâmetro coliforme termotolerantes de acordo 

com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

Conforme determina a legislação citada, o valor encontrado no rio Benedito 

está muito acima do preconizado, configurando o lançamento de efluentes domésticos 

sem tratamento. 

 

5.3.5 Ferro Total  

Segundo a Resolução CONAMA 357/2005, o teor máximo de ferro que pode 

estar presente em águas superficiais é de 0,30 mg/L.  

A elevação dos níveis de ferro ocorre comumente nas estações chuvosas 

devido ao carreamento de solos e a ocorrência de processos de erosão das margens.  

Outro fator que pode contribuir para a elevação deste parâmetro está no 

descarte de efluentes da indústria metalúrgica ou ainda pelo emprego de coagulantes 

a base de ferro por sistemas de tratamento de água que que encaminhem seu lodo 

não tratado para o rio.  
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Apesar de não ser tóxico, o ferro provoca problemas relacionados a qualidade 

da água como sabor e cor, provocando manchas em roupas e utensílios sanitários, 

além do desenvolvimento de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, 

provocando a contaminação biológica da água na própria rede de distribuição.  

Na sub-bacia do Benedito, a concentração de ferro, no rio dos Cedros é de 

0,50mg/L. O valor acima do preconizado, na sub bacia em questão pode estar 

relacionado ao tipo de solo. 

 

5.4 Análise da Qualidade da Água – Dados do SAMAE 

O sistema de abastecimento de água do município de timbó, gerenciado pelo 

SAMAE, possui captação de água bruta localizado no rio Benedito de classe 2.  

Segundo a Portaria de Consolidação MS nº 5, de 28 de setembro de 2014, que 

diz respeito à Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do 

Sistema Único de Saúde, tem-se: 

Art. 40. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de 

sistemas ou soluções alternativas coletivas de abastecimento de 

água para consumo humano, supridos por manancial superficial e 

subterrâneo, devem coletar amostras semestrais da água bruta, 

no ponto de captação, para análise de acordo com os parâmetros 

exigidos nas legislações específicas, com a finalidade de 

avaliação de risco à saúde humana (Origem: PRT MS/GM 

2914/2011, Art. 40). 

§ 4° Quanto a densidade de cianobactérias exceder 20.000 

células/ml, deve-se realizar análise de cianotoxinas na água do 

manancial, no ponto de captação, com frequência semanal. 

Art. 31. Os sistemas de abastecimento e soluções alternativas 

coletivas de abastecimento de água que utilizam mananciais 

superficiais devem realizar monitoramento mensal de Escherichia 

coli no(s) ponto(s) de captação de água (Origem: PRT MS/GM 

2914/2011, Art. 31). 

§ 1º Quando for identificada média geométrica anual maior ou 

igual a 1.000 Escherichia coli/100mL deve-se realizar 

monitoramento de cistos de Giárdia spp. e oocistos de 
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Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de captação de água 

(Origem: PRT MS/GM 2914/2011, Art. 31, § 1º). 

 

Desta forma, cabe ao gestor pelos serviços de abastecimento de água 

estabelecer o devido monitoramento e controle analítico conforme estabelecido pela 

norma citada. 

Para o ponto de captação destaca-se de forma sintética os parâmetros 

biológicos a serem analisados por meio da Tabela 14.  

 

Tabela 14 – Padrão de lançamento - Rio Classe 2 

Parâmetro Referência Unidade 

E. coli 1.000* e. coli/100 mL 

Cianobactérias 20.000 cel./mL 

Nota: *média anual 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 

 

Observa-se que no ano de 2016, a média anual para o parâmetro E. coli esteve 

12 vezes acima dos valores preconizados pela portaria. Algo esperado visto que a 

bacia onde se encontra o ponto de captação não dispõem de rede coletora e 

tratamento de esgotos. Já o parâmetro referente às cianobactérias, que podem 

conferir características de toxicidade à água, esteve abaixo dos limites referenciais 

(Figura 16). 

Com relação às cianobactérias, assim como o ano anterior a situação é 

confortável. 
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Tabela 15 – Qualidade microbiológica da água – 2016 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Mês Resultado Unidade 

E. coli 

janeiro 1.600 100 mL 

fevereiro 2.500 100 mL 

março 6.400 100 mL 

abril 0 100 mL 

maio 19.000 100 mL 

junho 22.000 100 mL 

julho 15.000 100 mL 

agosto 0 100 mL 

setembro 0 100 mL 

outubro 48.000 100 mL 

novembro 29.000 100 mL 

dezembro 2.500 100 mL 

Média Anual 12.167 100 mL 

Cianobactérias 

janeiro 0 cel./mL 

fevereiro 0 cel./mL 

março 16 cel./mL 

abril 0 cel./mL 

maio 0 cel./mL 

junho 0 cel./mL 

julho 502 cel./mL 

agosto 0 cel./mL 

setembro 93 cel./mL 

outubro 0 cel./mL 

novembro 0 cel./mL 

dezembro 0 cel./mL 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018  
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O ano de 2017 apresentou considerável melhora no parâmetro E. coli. Não é 

provável que isto tenha ocorrido por melhorias na situação do saneamento, fatores 

como chuva no momento da análise ou mesmo em dias anteriores pode alterar a 

condição natural do rio, no que se refere ao seu fator de diluição. 

Chama atenção os valores iguais a zero, algo relativamente fora do comum 

quando se registram valores positivos entre os meses de coleta e análise (Figura 17). 

Com relação às cianobactérias, assim como o ano anterior a situação é 

confortável. 

Tabela 16 – Qualidade microbiológica da água – 2017 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Mês Resultado Unidade 

E. coli 

janeiro 2.500 100 mL 

fevereiro 0 100 mL 

março 0 100 mL 

abril 500 100 mL 

maio 0 100 mL 

junho 0 100 mL 

julho 400 100 mL 

agosto 700 100 mL 

setembro 0 100 mL 

outubro 300 100 mL 

novembro 0 100 mL 

dezembro 800 100 mL 

Média Anual 433 100 mL 

Cianobactérias 

janeiro 0 cel./mL 

fevereiro 0 cel./mL 

março 0 cel./mL 

abril 0 cel./mL 

maio 0 cel./mL 

junho 0 cel./mL 

julho 502 cel./mL 

agosto 0 cel./mL 

setembro 93 cel./mL 

outubro 0 cel./mL 

novembro 0 cel./mL 

dezembro 8 cel./mL 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018  
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O ano de 2018 possui coleta de amostras até o mês de abril porém, o resultados 

apontam para o significativo aumento do parâmetro E.coli com alta probabilidade de 

ultrapassar os valores normativos até o fim do ano (Figura 18). 

O parâmetro cianobactérias não apresentou alterações com base nas 

medições anteriores. 

 

Tabela 17 – Qualidade microbiológica da água – 2018 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Mês Resultado Unidade 

E. coli 

janeiro 900 100 mL 

fevereiro 2.600 100 mL 

março 20.000 100 mL 

abril 1.100 100 mL 

Média Anual 6.150 100 mL 

Cianobactérias 

janeiro 0 cel./mL 

fevereiro 0 cel./mL 

março 0 cel./mL 

abril 3 cel./mL 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 

 

O SAMAE, no âmbito de suas rotinas controle da qualidade da água, realizada 

a cada dois meses a análise dos padrões inorgânicos descritos na Resolução Conama 

357/2005, para a água captada.  

Os dados existentes para o ano de 2017 podem ser observados a partir da 

Tabela 18 até a Tabela 23. Destaque para os parâmetros cor, arsênio e surfactantes 

que apresentaram elevações em tempos distintos. 
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Tabela 18 – Análise físico-química - abril 2017 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Legislação  Resultado Unidade 

Cloreto Total < 250 <10 mg Cl/L 

Cor Verdadeira < 75 25.000 CV 

Fluoreto Total < 1,4 <0,1 mg F/L 

Nitrato < 10 <2,5 mg/L 

Nitrito < 1,0 <0,04 mg/L 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 8 mg/L 

pH entre 6 e 9 7 pH a 25 graus 

Sulfato < 250 <10 mg SO4 -2/L 

Surfactantes Aniônicos < 0,5 <0,3 mg/L 

Turbidez < 100 40 NTU 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 

 

Tabela 19 – Análise físico-química - junho 2017 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Legislação  Resultado Unidade 

Cloreto Total < 250 <10 mg Cl/L 

Cor Verdadeira < 75 50 CV 

Fluoreto Total < 1,4 <0,1 mg F/L 

Nitrato < 10 <2,5 mg/L 

Nitrito < 1,0 <0,04 mg/L 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 6 mg/L 

pH entre 6 e 9 7 pH a 25 graus 

Sulfato < 250 <10 mg SO4 -2/L 

Surfactantes Aniônicos < 0,5 <0,3 mg/L 

Turbidez < 100 59 NTU 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 
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Tabela 20 – Análise físico-química - julho 2017 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Legislação  Resultado Unidade 

Antimônio 0,005 0,005 mg/L 

Arsênio 0,005 0,010 mg/L 

Bário 0,700 0,005 mg/L 

Cádmio 0,005 0,001 mg/L 

Chumbo 0,010 0,005 mg/L 

Cianeto 0,070 0,002 mg/L 

Cromo 0,050 0,005 mg/L 

Mercúrio 0,001 0,000 mg/L 

Níquel 0,070 0,005 mg/L 

Nitrato 10,000 2,500 mg/L 

Nitrito 1,000 0,040 mg/L 

Selênio 0,010 0,005 mg/L 

Urânio 0,030 0,010 mg/L 

Acrilamida 0,500 0,500 µg/L 

Benzeno 5,000 0,005 µg/L 

Benzo (a)pireno 0,700 0,050 µg/L 

1,2 Dicloroetano 10,000 2,000 µg/L 

1,1 Dicloroeteno 30,000 2,000 µg/L 

Diclorometano 20,000 2,000 µg/L 

Estireno 20,000 2,000 µg/L 

Pentaclorofenol 9,000 5,000 µg/L 

Tetracloreto de Carbono 4,000 2,000 µg/L 

Tetracloreto  40,000 2,000 µg/L 

Triclorobenzenos 20,000 5,000 µg/L 

Tricloroeteno 20,000 0,002 µg/L 

Alactor 20,000 0,020 µg/L 

Aldrin + Dieldrin 0,030 0,005 µg/L 

Atrazina 2,000 0,200 µg/L 

Clordano 0,200 0,020 µg/L 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 
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Tabela 21 – Análise físico-química - novembro 2017 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Legislação  Resultado Unidade 

Cloreto Total < 250 <10 mg Cl/L 

Cor Verdadeira < 75 25 CV 

Fluoreto Total < 1,4 0 mg F/L 

Nitrato < 10 <2,5 mg/L 

Nitrito < 1,0 <0,04 mg/L 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 6 mg/L 

pH entre 6 e 9 7 pH a 25 graus 

Sulfato < 250 <10 mg SO4 -2/L 

Surfactantes 
Aniônicos 

< 0,5 1,98 mg/L 

Turbidez < 100 9 NTU 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 

 

Tabela 22 – Análise físico-química - dezembro 2017 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Legislação  Resultado Unidade 

Cloreto Total < 250 12 mg Cl/L 

Cor Verdadeira < 75 26 CV 

Fluoreto Total < 1,4 0 mg F/L 

Nitrato < 10 <2,5 mg/L 

Nitrito < 1,0 <0,04 mg/L 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 7 mg/L 

pH entre 6 e 9 7 pH a 25 graus 

Sulfato < 250 <10 mg SO4 -2/L 

Surfactantes Aniônicos < 0,5 <0,3 mg/L 

Turbidez < 100 5 NTU 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 
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Tabela 23 – Análise físico-química - janeiro 2017 – Captação de água no Rio Benedito 

Parâmetro Legislação  Resultado Unidade 

Cloreto Total < 250 <10 mg Cl/L 

Cor Verdadeira < 75 460 CV 

Fluoreto Total < 1,4 0 mg F/L 

Nitrato < 10 <2,5 mg/L 

Nitrito < 1,0 <0,04 mg/L 

Oxigênio Dissolvido > 5,0 6 mg/L 

pH entre 6 e 9 8 pH a 25 graus 

Sulfato < 250 <10 mg SO4 -2/L 

Surfactantes 
Aniônicos 

< 0,5 0,89 mg/L 

Turbidez < 100 44 NTU 

Fonte: SAMAE TIMBÓ, 2018 

 

5.5 Vazões Mínimas  

O objetivo na definição das vazões mínimas de uma bacia hidrográfica visa o 

adequado gerenciamento dos recursos hídricos, de forma a garantir-se o 

abastecimento para os diferentes tipos de consumidores sem o esgotamento das 

vazões de manutenção. 

Diante disto, a identificação das vazões mínimas que ocorrem em todos os 

trechos dos rios de uma bacia hidrográfica são algumas das principais informações 

necessárias. Estas determinadas pelo tempo de permanência, ou seja, a vazão que é 

igualada ou excedida em uma determinada porcentagem do tempo.  

As vazões mínimas para a foz da sub bacia do rio Benedito são 

respectivamente: Q98 = 6,302 L/s, Q95 = 7,823 L/s, Q90 = 9,344 L/s 
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5.6 Vazões Médias  

De acordo com a Regionalização de Vazões das Bacias Hidrográficas 

Estaduais do Estado de Santa Catarina (2006), a vazão média do rio Itajaí é de 

aproximadamente 504.570,55 L/s e a vazão média na foz da sub bacia do rio benedito 

41.517,40 L/s. 

 

5.7 Águas Subterrâneas  

Segundo a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 

Catarina - CIDASC, os poços artesianos abertos na bacia do Itajaí, situados na porção 

mais a montante, apresentam vazões no entorno de 5,0 m3/h e profundidades de 

aproximadamente 140 metros. 

Nestas áreas, as rochas estão compactadas em forma de pacotes folhados, 

com pouco espaço vazio para armazenamento de água (pouca porosidade) e pouca 

mobilidade (permeabilidade), o que torna os poços desta região pouco produtivos.  

Já as áreas situadas a jusante do rio Itajaí, apresentam poços de maior 

produtividade com vazões de até 30 m3/h com profundidade média de 120m. A 

presença de subsolo calcário favorece o armazenamento pois as rochas possuem 

maior porosidade e maior permeabilidade. 

O município de Timbó está situado nesta área de maior potencial produtivo o 

que pode ser observado na Figura 33. 
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Figura 33 – Produtividade média de poços na bacia do rio Itajaí 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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5.8 Síntese das Deficiências Encontradas  

O uso de água proveniente dos aquíferos pode ser uma das alternativas para 

o suprimento das deficiências em sistemas de abastecimento de água. O Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí apresenta informação limitada e aproximada, o 

que demonstra a demanda por levantamentos precisos; 

 

1. Quanto ao monitoramento da qualidade da água na hidrografia local, observa-

se a existência de um histórico pouco representativo por parte do SAMAE e 

inexistência de dados por parte da secretaria municipal de meio ambiente. O 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí apresenta dados de fontes 

secundárias dos quais não se possui padrão metodológico, o que pode inferir 

em análises imprecisas quando utilizados para a hidrografia local; 

 

2. Não se obteve dados em contínuo sobre as vazões dos rios existentes na 

hidrografia local o que impede análises mais significativas do comportamento 

das bacias hidrográficas e sua posterior utilização em estudos e projetos de 

interesse para o saneamento; 

 

3. Não há monitoramento e fiscalização dos efluentes industriais existentes nas 

bacias hidrográficas do município. O fato é que tais ações são de elevada 

relevância no controle preventivo da qualidade da água, visto o indício de 

contaminações por elementos de natureza inorgânica registrada nos laudos 

apresentados. 

 

4. Não se observa a existência de uma base de dados integrada entre os 

municípios pertencentes a bacia hidrográfica dos rios locais de interesse do 

saneamento (rio Benedito e Rio dos Cedros). Com isso as ações realizadas 

estarão sujeitas a resultados pontuais e de reduzida eficácia. 

 

5. Quanto ao controle e cadastro do uso de água na bacia hidrográfica, somente 

por iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável de Santa Catarina ocorre o cadastramento, ainda que em grande 
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parte voluntário. Neste contexto o município deveria exercer o monitoramento 

local no intuito de conhecer em detalhe as condições de uso da bacia 

 

 

 

.  
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6 Aspectos Legais do Sistema de 

Saneamento 

6.1 Hierarquização dos Dispositivos Legais 

A Constituição Federal é a lei máxima de uma nação, que releva a soberania 

de um país, o ordenamento jurídico deste e a hierarquia das leis.  

Trata-se de um documento político com força vinculante não somente no direito 

positivado, mas nos preceitos fundamentais e na orientação social do Estado.  

Sendo assim, todas as demais leis (federais, estaduais e municipais) – normas 

infraconstitucionais devem estar em conformidade com a Constituição Federal. 

Para ilustrar o tema, utiliza-se com frequência a pirâmide de Kelsen (Figura 34), 

que é um exemplo clássico de hierarquia das leis, mostrando no topo a existência de 

uma norma determinante emanada pelo poder constituinte originário: 

 

Figura 34 – Pirâmide de Kelsen. 

 
Fonte: Adaptado de H. KELSEN, 1987 
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Na sequência da Constituição Federal existem as Emendas constitucionais e 

as Leis complementares, e então, as Leis ordinárias. 

Cada Estado da Federação também possui a sua respectiva Constituição, 

todas em conformidade com a Constituição Federal. 

Por sua vez, a Constituição Federal estabelece competências para cada Estado 

legislar, e também confere ao Município tal poder, sendo este também um ente 

federado.  

Temos, em nosso ordenamento jurídico, a seguinte hierarquia: 

 

1º - Constituição Federal; 

2º - ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

3º - Emenda Constitucional; 

4º - Lei Complementar; 

5º - Lei Ordinária; 

6º - Lei Delegada; 

7º - Medida Provisória; 

8º - Decreto Legislativo; 

9º - Resoluções. 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico se trata de uma Lei Ordinária, de 

competência do Município, delegada pela própria Constituição Federal, devendo estar 

em absoluta consonância com esta. 

A análise do texto legal é um pilar fundamental de avaliação dos sistemas de 

saneamento e suas inferências em outras esferas do planejamento. 

A seguir serão elencadas as principais leis (federais, estaduais e municipais) 

de interesse ao Plano de Saneamento Básico: 

 

  



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

148 

 

6.2 Legislação Federal 

Lei Nº 6.938/1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 

de formulação e aplicação, tendo por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade da vida humana. 

Com a edição da Lei nº 6.938/1981 o país passou a ter formalmente uma 

Política Nacional do Meio Ambiente, uma espécie de marco legal para todas as 

políticas públicas de meio ambiente a serem desenvolvidas pelos entes federativos 

(União, Estados e Municípios).  

Essa é a mais relevante norma ambiental depois da Constituição Federal, pela 

qual foi recepcionada, visto que traçou toda a sistemática das políticas públicas 

brasileiras para o meio ambiente, definindo conceitos básicos como o de meio 

ambiente, de degradação e de poluição e determinando os objetivos, diretrizes e 

instrumentos. 

De acordo com o art. 6º da lei, o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 

pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.  

O objetivo do SISNAMA é tornar realidade o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, conforme está previsto na Constituição Federal e nas 

normas infraconstitucionais nas diversas esferas da federação.  

 

Lei Nº 8.987/1995 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 

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

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o As concessões de serviços públicos e de obras públicas e 

as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos 
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do art. 175 da Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas 

legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. 

Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de 

sua legislação às prescrições desta Lei, buscando atender as 

peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços.” 

Ressalta-se aqui a importância do dispositivo legal no sentido de garantir 

juridicamente as diretrizes para que municípios tenham alternativas na determinação 

do modelo de gestão mais adequado aos serviços de saneamento. 

 

Lei Nº 9.433/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

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

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

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

Os recursos hídricos, em virtude de sua fundamental importância ao 

desenvolvimento humano, são tutelados pela Constituição Federal, leis federais, 

estaduais, municipais e decretos, resoluções e outras normas jurídicas. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos fundamentos 

elencados no art. 1° da presente lei, pelo qual a água é um bem de domínio público; 

é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; em situações de escassez, 

o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais; a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público; dos usuários e das comunidades”. 

Percebe-se claramente que o escopo legal é assegurar a toda coletividade o 

“uso sustentável” da água, garantindo o direito de uso e instituindo deveres e 

obrigações aos usuários. 
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Resolução CONAMA Nº 237/1997 

Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência da União, Estados e 

Municípios; listagem de atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, 

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. 

É assim a principal peça para a elaboração de licenciamento de obras, incluindo 

aquelas de infraestrutura aos quatro setores do saneamento básico. 

 

Lei Nº 9.795/1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o 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 para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.” 

O conceito, apesar de não apontar o termo saneamento, abrange de forma 

indireta as questões ligadas a ele principalmente naquilo que corresponda à 

conservação do meio ambiente e qualidade de vida. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal.” 

Desta forma, expressa-se a necessidade de adequação das atuais grades 

curriculares do município para a garantia de atendimento ao quesito legal e ainda a 

manutenção daquilo que estiver de acordo.  

“Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os 

níveis e modalidades do ensino formal. 

§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como 

disciplina específica no currículo de ensino.” 
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Entende-se que, apesar da recomendação legal quanto a aplicação não constar 

no currículo como disciplina formal, deve-se enfatizar a necessidade de compor o 

tema no âmbito educacional na forma de ensino complementar. 

 

Lei Nº 11.079/2004 

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada 

no âmbito da administração pública. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Parágrafo único. Esta Lei aplica-se aos órgãos da administração 

pública direta dos Poderes Executivo e Legislativo, aos fundos 

especiais, às autarquias, às fundações públicas, às empresas 

públicas, às sociedades de economia mista e às demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios.    

§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-

privada: 

I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais); (Redação dada pela Lei nº 13.529, de 2017) 

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) 

anos; ou 

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, 

o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de 

obra pública.” 

 

Lei Nº 11.107/2005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras 

providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem 

consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse 

comum e dá outras providências”. 
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Lei Nº 11.445/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política 

federal de saneamento básico. 

A Lei traz em seu bojo, no art. 2º, o conceito de Saneamento Básico, qual seja, 

o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

 abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela 

disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição; 

 esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela disponibilização e 

pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, 

desde as ligações prediais até a sua destinação final para a produção de 

água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente; 

 limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, 

pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domiciliares e dos 

resíduos de limpeza urbanas; e  

 drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas 

atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem 

de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas 

pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das 

redes; 

O dispositivo legal também institui como diretrizes para a prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: o planejamento, a 

regulação e fiscalização, a prestação de serviços com regras, a exigência de contratos 

precedidos de estudo de viabilidade técnica e financeira, definição de regulamento por 

lei, definição de entidade de regulação, e controle social assegurado. 
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Desta feita, cabe aos municípios, por meio de legislação própria, estabelecer 

uma gestão adequada e o gerenciamento de resíduos sólidos, que garanta a 

sustentabilidade dos serviços e a racionalidade da aplicação dos recursos técnicos, 

humanos e financeiros, por meio da prestação regionalizada do saneamento básico, 

atendendo as necessidades de cada localidade. 

O art. 11 da lei estabelece um conjunto de condições de validade dos contratos 

que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico quais 

sejam: a existência de plano de saneamento básico; estudo comprovando viabilidade 

técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços; normas 

de regulação e designação da entidade de regulação e de fiscalização; realização 

prévia de audiências e de consulta públicas; mecanismos de controle social nas 

atividades de planejamento, regulação e fiscalização e, as hipóteses de intervenção e 

de retomada dos serviços. 

Portanto, a existência de uma Plano de Saneamento é fundamental para a 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico, devendo o plano abranger o 

diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida; objetivos e metas de 

curto, médio e longo prazo para a universalização; programas, projetos e mais ações 

necessárias para atingir os objetivos e metas; ações para emergência e contingência; 

além de mecanismos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 

Os planos de saneamento básico serão aprovados por ato do Poder Executivo 

dos titulares e poderão ser elaborados com base em estudos fornecidos pelos 

prestadores de cada serviço.  (§ 1º, do art. 19). – a lei determina que seja por Decreto 

(ato do Poder Executivo), podemos excluir esta informação do capítulo e tentar 

aprovar por Lei, mas em obediência a legislação é por Decreto. 

Os serviços públicos de saneamento básico sofrerão controle social, podendo 

incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, em todas as esferas 

(municipal, estadual e federal), assegurada a representação dos titulares dos serviços; 

dos órgãos governamentais relacionados ao setor; dos prestadores de serviços 

envolvidos; dos usuários e das entidades técnicas, organizações da sociedade civil e 

defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 
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Os arts. 48 e 49 da lei dissertam acerca da Política Federal de Saneamento 

Básico, estabelecendo as suas diretrizes e objetivos, e na sequência, o art. 52 

determina a elaboração pela União, sob a coordenação do Ministério das Cidades, do 

Plano de Saneamento Básico, preenchidos os requisitos acima indicados. 

 

Lei Nº 12.305/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS reunindo o conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo 

Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

Em 23 de dezembro de 2010 a PNRS foi regulamentada pelo Decreto Nº 

7.404/2010, com as diretrizes para a criação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente e submetido 

à consulta pública, por meio de audiências públicas em todas as regiões do país e 

uma audiência nacional, com atualizações a cada 04 anos.  

O art. 4o da citada lei determina que a PNRS reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, 

isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios 

ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente 

adequado dos resíduos sólidos. 

E o art. 8º elenca os tipos de planos de resíduos sólidos, quais sejam, o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos; os planos estaduais de resíduos sólidos; os planos 

microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões 

metropolitanas ou aglomerações urbanas; os planos intermunicipais de resíduos 

sólidos; os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

Os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos deverão abranger todo o território da 

respectiva unidade federativa e os Planos Regionais de Resíduos Sólidos, 

microrregionais, das regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, deverão 
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garantir a participação de todos os municípios que integram a respectiva área de 

abrangência. 

Já os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos serão 

atualizados ou revistos concomitantemente com a elaboração dos planos plurianuais 

municipais e deverão identificar e indicar medidas saneadoras para passivos 

ambientais de áreas contaminadas e empreendimentos sujeitos à elaboração de 

planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Nos termos do art. 18 da lei, a elaboração de plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos 

e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para 

serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito 

ou fomento para tal finalidade. 

A PNRS abrange todos os tipos de resíduos sólidos e define diretrizes, 

princípios e instrumentos fundamentais sobre o tema, como ciclo de vida do produto 

e logística reversa, buscando a coordenação entre produção e consumo consciente. 

Na PNRS foi estabelecida a responsabilidade compartilhada na destinação dos 

resíduos, onde cada integrante da cadeia produtiva e os órgãos governamentais 

possuem funções específicas no manejo e controle adequado dos resíduos sólidos. 

As perspectivas da implementação da PNRS, como um dos instrumentos para 

o desenvolvimento sustentável no país, incluem o fortalecimento da estrutura 

produtiva nacional, estimulada pela formação de consórcios municipais para modelos 

mais eficientes de gestão de resíduos sólidos, a consolidação de cooperativas de 

catadores, a reciclagem, o reaproveitamento e a adoção da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

Segundo a lei, haverá financiamento aos municípios que investirem na coleta 

seletiva e na profissionalização das cooperativas e com isto a inclusão e garantia de 

renda dos catadores serão subsidiados, como foco especial dos planos municipais de 

gestão integrada de resíduos sólidos, para complementar os programas de 

saneamento, reforçar a garantia de direitos, promover a proteção social e gerar 

oportunidades de inclusão qualificada e de cidadania.  
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Portaria Nº 2.914/2011 consolidada 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o. Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos de controle 

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

padrão de potabilidade. 

Art. 3o. Toda água destinada ao consumo humano, distribuída 

coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva 

de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância 

da qualidade da água. 

Art. 12. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios: 

I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de 

competência, em articulação com os responsáveis pelo controle 

da qualidade da água para consumo humano; 

II - executar ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as 

peculiaridades regionais e locais, nos termos da legislação do 

SUS”; 

Art. 27. A água potável deve estar em conformidade com padrão 

microbiológico, conforme disposto no Anexo I e demais 

disposições desta Portaria. 

Art. 40. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de 

sistemas ou soluções alternativas coletivas de abastecimento de 

água para consumo humano, supridos por manancial superficial e 

subterrâneo, devem coletar amostras semestrais da água bruta, 

no ponto de captação, para análise de acordo com os parâmetros 

exigidos nas legislações específicas, com a finalidade de 

avaliação de risco à saúde humana.” 
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Portaria de Consolidação Nº 5/2017 

Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 

de Saúde. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o. As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS) obedecerão ao disposto nesta Portaria.” 

 

6.3 Legislação Estadual 

Lei Nº 9.748/1994 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, como instrumento de 

utilização racional da água compatibilizada com a preservação do meio ambiente, 

assegurando condições para o desenvolvimento econômico e social, com melhoria da 

qualidade de vida e em equilíbrio com o meio ambiente. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

Art. 1º A Política Estadual de Recursos Hídricos, como 

instrumento de utilização racional da água compatibilizada com a 

preservação do meio ambiente, reger-se-á pelos seguintes 

princípios:  

I - Princípios Fundamentais:  

a) o gerenciamento dos recursos hídricos deve ser integrado, 

descentralizado e participativo, sem dissociação dos aspectos 

quantitativos e qualitativos e das fases meteórica, superficial e 

subterrânea do ciclo hidrológico;  

c) a água deve ser reconhecida como um bem público de valor 

econômico, cuja utilização deve ser cobrada, com a finalidade de 

gerar recursos para financiar a realização das intervenções 

necessárias à utilização e à proteção dos recursos hídricos:  

d) o uso da água para fins de diluição, transporte e assimilação de 

esgotos urbanos e industriais, por competir com outros usos, deve 

ser também objeto de cobrança;  

e) sendo os recursos hídricos bens de múltiplo e competitivo, a 

outorga de direitos de seu uso é considerada instrumento 

essencial para o seu gerenciamento e deve atender aos seguintes 
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requisitos: - a outorga de direitos de uso das águas deve ser de 

responsabilidade de um único órgão, não setorial; - na outorga de 

direitos de usos de água de domínio federal e estadual de uma 

mesma bacia hidrográfica, a União e o Estado deverão tomar 

medidas acauteladoras mediante acordos entre Estados definidos 

em cada caso, com interveniência da União. 

II - Princípios de Aproveitamento:  

a) a utilização dos recursos hídricos deve ter como prioridade 

maior o abastecimento humano;  

b) os corpos de águas destinados ao abastecimento humano 

devem ter seus padrões de qualidade compatíveis como esta 

finalidade;  

 

Lei Nº 14.765/2009 

Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento que tem por finalidade 

disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento 

no Estado, respeitada a autonomia dos Municípios. 

Prevê o Plano de Saneamento Estadual, definido como o conjunto de 

elementos de informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos, 

programas, execução, avaliação e controle que consubstanciam, organizam e 

integram o planejamento e a execução das ações de saneamento no Estado de Santa 

Catarina. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

Art. 1º A Política Estadual de Saneamento reger-se-á pelas 

disposições desta Lei, de seus regulamentos e das normas 

administrativas deles decorrentes e tem por finalidade disciplinar 

o planejamento e a execução das ações, obras e serviços de 

saneamento no Estado, respeitada a autonomia dos Municípios. 
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Lei Nº 13.557/2005 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos definindo diretrizes e 

normas de prevenção da poluição, proteção e recuperação da qualidade do meio 

ambiente e da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais 

no Estado de Santa Catarina. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, 

define diretrizes e normas de prevenção da poluição, proteção e 

recuperação da qualidade do meio ambiente e da saúde pública, 

assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado 

de Santa Catarina. 

Lei Nº 14.675/2009 

Institui o código estadual de meio ambiente e estabelece outras providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o. Esta Lei, ressalvada a competência da União e dos 

Municípios, estabelece normas aplicáveis ao Estado de Santa 

Catarina, visando à proteção e à melhoria da qualidade ambiental 

no seu território. 

Art. 6o São diretrizes da Política Estadual do Meio Ambiente: 

I - a integração das ações nas áreas de saneamento, meio 

ambiente, saúde pública, recursos hídricos, desenvolvimento 

regional e ação social;” 

 

6.4 Legislação Municipal 

Lei Orgânica do Município 

A lei orgânica age como uma Constituição Municipal, sendo considerada a lei 

mais importante que rege os municípios e o Distrito Federal. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 15. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, 

não exigida está para o especificado no art. 16, dispor sobre todas 

as matérias de competência do Município, especialmente: 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 03/2004). 
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VIII - autorizar a concessão de serviços públicos; 

Art. 65. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a 

administração municipal poderá desobrigar-se da realização 

material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que 

conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante 

concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade 

pública, verificando que a iniciativa privada esteja suficientemente 

desenvolvida e capacitada para o seu desempenho. 

§ 1º Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos. (Redação dada pela 

Emenda à Lei Orgânica nº 03/2004). 

§ 2º O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços 

permitidos ou concedidos, desde que executados em 

desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que 

se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários. 

§ 4º Os serviços públicos municipais de saneamento básico são 

considerados essenciais ao bem-estar da comunidade e não 

poderão ser objeto de privatização, concessão ou permissão. 

(Parágrafo incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 05/2005).” 

O dispositivo legal proíbe a constituição de concessão para os sistemas de 

saneamento no município o que, dentre os cenários a serem estudados no PMSB, 

pode vir a inviabilizar parte das metas de alcance da universalização dos serviços. 

 

Lei de diretrizes orçamentárias - LDO 

Para que o Poder Público possa desempenhar suas funções com critério, é 

necessário que haja um planejamento orçamentário consistente, que estabeleça com 

clareza as prioridades da gestão, delimitando quanto será gasto em saúde, educação, 

investimentos em saneamento e etc. 

Com este fim a Constituição Federal introduziu um modelo orçamentário para 

a gestão do dinheiro público no Brasil, previsto em seu art. 165. O modelo consiste 

basicamente de três documentos, Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. 
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A LDO é elaborada anualmente e tem como objetivo estabelecer as diretrizes, 

prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta 

orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscal, de 

investimento das empresas e da seguridade social, compatibilizando as políticas, 

objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual e as ações previstas nos 

orçamentos para a sua consecução, promovendo, em prazo compatível, um debate 

sobre a ligação e a adequação entre receitas e despesas públicas e as prioridades 

orçamentárias. 

Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO 

delimita o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte. 

 

Lei Nº 2011/1998 

Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, e dá outras 

providências. Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - COMDEMA, órgão consultivo e deliberativo, com a 

finalidade de assessorar, estudar e propor ao Prefeito Municipal 

de Timbó, diretrizes de políticas governamentais para o meio 

ambiente e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 

normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.” 

 

Lei Complementar Nº 212/2001 

Institui o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, e dá outras 

providências. Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1º. Fica instituído, como entidade autárquica municipal, o 

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 

SAMAE, com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade 

de Timbó, dispondo de autonomia econômico-financeira e 

administrativa, dentro dos limites traçados na presente lei e seus 

regulamentos.” 
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Decreto Nº 157/2001 

Extingue, por advento do termo contratual, a concessão dos serviços públicos 

municipais de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto outorgados à 

Companhia Catarinense de Saneamento – CASAN, e dá outras providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o. Fica extinta, por advento do termo contratual, a contar de 

12 de novembro do corrente, a concessão para implantação, 

exploração e ampliação dos serviços públicos de esgotos 

sanitários e de abastecimento de água, outorgados à Companhia 

Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, através do 

Convênio nº 001/71 e Lei nº 541, de 24/08/71.” 

 

Decreto Nº 470/2002 

Regulamenta a prestação dos serviços de água e esgotos pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, e dá outras providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

Art. 3º Compete ao Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

de TIMBÓ-SC, Autarquia Municipal criada pela Lei Complementar 

Municipal nº 212, de 21/12/2001, alterada pela Lei Complementar 

Municipal nº 234, de 12/12/2002, exercer com exclusividade todas 

as atividades administrativas e técnicas que se relacionem com os 

serviços públicos de água e de esgotos no município de TIMBÓ-

SC, e exigir dos usuários o cumprimento das condições e normas 

estabelecidas na Lei, neste Regulamento e nas normas 

complementares, expedidas pelo Diretor do SAMAE. 

Além do artigo citados, o decreto institui o conjunto de diretrizes a serem 

cumpridas no conjunto de atividades do SAMAE e usuário. Destaca-se a necessidade 

de atualização do decreto frente ao cenário existente no município quanto ao 

cumprimento daquilo que é estabelecido e ainda para o atendimento dos serviços 

prestados. 
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Decreto Nº 484/2006 

Transfere a responsabilidade pela execução do serviço público de coleta de resíduos 

sólidos da secretaria de obras e serviços urbanos para o SAMAE, e dá outras 

providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1º. Fica transferido da Unidade Administrativa da 

Administração Direta - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 

para a Autarquia Municipal SAMAE - Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto, a responsabilidade pela execução dos serviços 

públicos de coleta dos resíduos sólidos domiciliares e afins no 

Município de Timbó/SC, a contar de 01 de junho do corrente.” 

 

Lei Complementar Nº 335/2007 

Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Timbó que é o instrumento básico 

da política de desenvolvimento territorial do Município e integra o processo de 

planejamento municipal, devendo o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias 

e a lei do orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.  

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1º. O Plano Diretor é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento territorial do Município e integra o processo de 

planejamento municipal, devendo o plano plurianual, a lei de 

diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual incorporar as 

diretrizes e as prioridades nele contidas.” 

 

Lei Complementar Nº 336/2007 

Institui a Política Municipal do Meio Ambiente, dispõe sobre a proteção, controle 

e melhoria da qualidade ambiental, visando assegurar condições ao desenvolvimento 

socioeconômico e proteção da dignidade da vida humana. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o A Política Municipal do Meio Ambiente, respeitadas as 

competências da União e do Estado, visa a assegurar, no 
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Município de Timbó, condições ao desenvolvimento 

socioeconômico e proteção da dignidade da vida humana. 

Art. 2o. Esta Lei, em consonância com as diretrizes da Política 

Nacional do Meio Ambiente, estabelecida pela lei federal 

6.938/1981, e tendo em vista o disposto na Constituição da 

República, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do 

Município de Timbó, tem por princípios: 

V - o controle e zoneamento das atividades potencial ou 

efetivamente poluidoras; 

Art. 10. É vedado o lançamento de efluentes de qualquer natureza 

e de esgotos urbanos, rurais e industriais sem o devido 

tratamento, em qualquer curso d`água do Município de Timbó.” 

 

Lei Complementar Nº 337/2007 

Dispõe sobre a drenagem urbana, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário 

e o manejo de resíduos sólidos. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 2o. É vedado o lançamento de esgoto doméstico e sanitário 

sem o devido tratamento, no solo, no sistema de drenagem de 

águas pluviais ou em qualquer corpo hídrico. 

Art. 3o. É obrigatória a implantação de rede coletora de esgoto, 

com o respectivo tratamento, em áreas residenciais com 

densidade populacional igual ou superior a 400 hab./km2 

(quatrocentos habitantes por quilômetro quadrado). 

Art. 13. A perfuração de poços artesianos particulares dentro do 

perímetro urbano e demais áreas atendidas pelo abastecimento 

público de água, fica condicionada à autorização do órgão 

municipal competente.” 
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Lei Nº 2.398/2008 

Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico e dá outras providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1o. A política municipal de saneamento básico reger-se-á 

pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e das normas 

administrativas dela decorrentes, disciplinando as diretrizes, o 

planejamento, a execução e a fiscalização das ações, obras e 

serviços de saneamento básico no Município. 

Em seu art. 5o a referida lei cita: Não constitui serviço público a 

ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, 

desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os 

serviços, bem como as ações e serviços de saneamento básico 

de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos de 

responsabilidade do gerador. 

Art. 12. O Município executará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar o plano de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, 

articulado com o Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento; 

Art. 14. São condições de validade dos contratos que tenham por 

objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e 

econômico-financeira da prestação universal e integral dos 

serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento básico”; 

 

Apesar de a Lei orgânica do município proibir a concessão de serviços públicos 

de saneamento, a política municipal de saneamento estabelece todas as condições 

para validade de contratos desta natureza, o que aparenta haver conflito de 

orientações, devendo, portanto, haver compatibilização para a ampliação de 

alternativas para o alcance da universalização dos serviços. 

Para a argumentação ainda se destaca: 
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“Art. 33. A cobrança pela prestação do serviço público de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em 

conta, em cada lote urbano, os percentuais de impermeabilização 

e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção 

de água de chuva, bem como poderá considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser 

neles edificadas. 

Art. 42: Ressalvadas as disposições em contrário das normas do 

Município, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda 

edificação permanente urbana será conectada às redes públicas 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis 

e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos 

decorrentes da conexão e do uso desses serviços. 

§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão 

admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de 

afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas 

as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos 

responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos 

hídricos. 

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de 

abastecimento de água não poderá ser também alimentada por 

outras fontes. 

Art. 46. O Sistema Municipal de Saneamento Básico é composto 

dos seguintes instrumentos: 

I - Conselho Municipal de Saneamento Básico; 

II - Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

III - Plano Municipal de Saneamento Básico; 

IV - Fundo Municipal de Saneamento Básico; 

V - Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico”. 

 

  



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

167 

 

Lei Complementar Nº 409/2011 

Cria o programa de coleta e seleção de resíduo no município de Timbó, e quadro de 

pessoal sob forma de emprego público para função de agente de coleta e seleção de 

resíduo e dá outras providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 2o. A manutenção, administração e execução do programa 

de que trata esta lei fica ao encargo do Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto de Timbó –SAMAE.” 

 

Lei Complementar Nº 466/2015 

Institui o código sanitário municipal que estabelece normas de saúde em 

vigilância sanitária e da outras providências. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 32. § 1º A pessoa é proibida de lançar as águas servidas ou 

residuárias sem prévio tratamento em mananciais de superfície ou 

subterrâneos, como em qualquer outra unidade de sistema de 

abastecimento de água, assim como em lagoas, sarjetas e valas, 

provocando ou contribuindo para a poluição e/ou contaminação 

destes”. 

 

Decreto Nº 1.846/2018 

Regulamenta o serviço de abastecimento de água para consumo humano no 

Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências 

O decreto, entre outros pontos, destaca para cada uma das componentes de 

um sistema de abastecimento de água as diretrizes mínimas a serem seguidas com 

foco na segurança e qualidade dos serviços prestados. 
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6.5 Síntese das Deficiências Encontradas  

A lei orgânica do município proíbe o estabelecimento de concessão para os serviços 

de saneamento o que de certa forma constitui-se como um entrave à mais uma 

alternativa de modelo de gestão para o alcance das metas de universalização do 

saneamento no município. 
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7 Situação Econômico e Financeira dos 

Serviços de Saneamento 

Para realizar a análise econômico-financeira dos serviços de saneamento 

básico do referido município foi efetivado o levantamento e avaliação de sua 

capacidade econômico-financeira frente às necessidades de investimento.  

As bases de dados utilizadas vieram do SNIS e também de informações 

encaminhadas pela equipe do SAMAE. De forma complementar foi realizada uma 

análise geral da sustentabilidade econômica da prestação dos serviços de 

saneamento básico, envolvendo a política, o sistema de cobrança, a geração de 

receita de cada um dos serviços e as dotações do orçamento geral do município.  

Ainda se fez a descrição do sistema financeiro para os serviços de saneamento 

básico, apresentando a política e estruturas tarifárias vigentes de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário aplicada, bem como a estrutura tarifária e de 

arrecadação dos serviços de drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos. 

 

7.1 Avaliação da Capacidade Econômico e Financeira 

Neste item será avaliado a situação econômico-financeira dos serviços de 

saneamento básico do município de Timbó. Conforme se observará no item série 

histórica, a Autarquia municipal apresentou, desde 2012, resultado financeiro 

acumulado negativo para o serviço de água e resíduos, segundo as informações do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS,  

Considerando apenas o equilíbrio entre receitas e despesas para o serviço de 

água, como demonstrado na Tabela 24, nos anos a partir de 2012 a autarquia 

apresentou resultado positivo apenas em três anos, a saber, 2012, 2014 e 2017, 

sendo que nos demais anos os resultados foram negativos, acumulando um saldo de 

–R$911.887,52 (Novecentos e onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

e dois centavos) no período 2012 a 2017.  
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Essa situação por si só demonstra que, de modo geral, existe um desequilíbrio 

financeiro entre as receitas e as despesas quando analisamos os dados financeiros 

do serviço de água e esgoto disponibilizados no SNIS.  

Percebe-se que em muitos anos as receitas não têm suportado as despesas 

daquele serviço, isso sem contar com os investimentos obrigatórios previstos no 

PMSB necessários para a manutenção e expansão do sistema.  

Quando incorporados os investimentos, que neste período somaram R$ 

4.664.981,74 (Quatro milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil novecentos e 

oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), o déficit dos serviços de água, 

conforme os dados do SNIS para o período, somam R$ 5.576.869,26 (Cinco milhões, 

quinhentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis 

centavos). 
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Tabela 24 – Informações financeiras no período 2012 a 2017 base SNIS. 

Ano 
FN006 - 

Arrecadação total 
(R$/ano) 

FN017 - Despesas 
totais com os 
serviços (DTS) 

(R$/ano) 

Resultado Anual   
(=R-D) 

FN023 - 
Investimento 
realizado em 

abastecimento de 
água pelo prestador 
de serviços (R$/ano) 

Resultado Anual    
(=R-D-I) 

Resultado 
Acumulado         

(=R-D-I) 

2012  R$ 5.134.958,30   R$ 4.866.852,01   R$  268.106,29   R$         1.496.629,68  -R$ 1.228.523,39  -R$ 1.228.523,39  

2013  R$ 5.262.706,48   R$ 5.725.271,25  -R$  462.564,77   R$            409.543,85  -R$    872.108,62  -R$ 2.100.632,01  

2014  R$ 6.173.785,92   R$ 5.856.877,61   R$  316.908,31   R$            460.539,63  -R$    143.631,32  -R$ 2.244.263,33  

2015  R$ 6.469.697,45   R$ 7.428.552,16  -R$  958.854,71   R$            831.498,12  -R$ 1.790.352,83  -R$ 4.034.616,16  

2016  R$ 7.349.937,66   R$ 7.830.054,43  -R$  480.116,77   R$            564.884,16  -R$ 1.045.000,93  -R$ 5.079.617,09  

2017  R$ 7.984.839,54   R$ 7.580.205,41   R$  404.634,13   R$            901.886,30  -R$    497.252,17  -R$ 5.576.869,26  

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 
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Aprofundando esta análise, o gráfico da Figura 35 apresenta a série histórica 

do período 2012 a 2017 com as informações referentes à análise econômico-

financeira do SAMAE, demonstrando a situação descrita nos parágrafos anteriores. 

Pode-se observar que, conforme as informações apresentadas ao SNIS nestes anos, 

a receita arrecadada com os serviços de água não tem sido suficiente para cobrir os 

custos de operação dos serviços prestados pela autarquia.  

Os investimentos realizados nestes anos, apesar da ínfima capacidade de 

investimento com recursos próprios demonstrada, reforçam a precariedade da 

situação financeira, deixando a mesma ainda mais deteriorada.  

 

Figura 35 – Análise das informações financeiras no período 2012 a 2017 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

Com as informações obtidas a partir das análises dos dados publicados no 

SNIS, não se pode afirmar que o serviço de água no município tenha capacidade 

econômico-financeira frente às necessidades de investimento já apresentadas no 

PMSB em vigor. Diante deste cenário, sugere-se que:  

(1) os dados informados no SNIS sejam validados e estejam fidedignos às 
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(2) seja validado que a estrutura de custos representam exclusivamente 

aqueles envolvidos nas operações de água e esgoto;  

(3) proceda-se análise dos preços praticados no município para suportar os 

serviços de saneamento básico. É possível que estes precisem ser revisados para 

que a capacidade de investimento da autarquia seja restaurada, de modo que se 

possa atender as metas de investimentos que serão apresentadas na revisão do 

PMSB.  

Reforça-se a importância de estar atento para que, nos dados do SNIS, não 

estejam incorporadas despesas ou receitas oriundas de outros serviços, como de 

resíduos por exemplo. Tal incorporação pode acabar enviesando os resultados da 

fonte oficial SNIS e levar a interpretações errôneas sobre a realidade do sistema. 

Assim, é aconselhável que periodicamente essas planilhas financeiras sejam revistas 

e validadas, incorporando ao SNIS apenas aqueles valores relacionados ao serviço 

de água e resíduos separadamente.  

Em decorrência do exposto, não se pode concluir que atualmente haja 

capacidade de realizar os investimentos previstos no PMSB em vigor para o segmento 

água e esgoto.  

Quatro importantes elementos ajudam a compreender esse cenário:  

1. Apenas o serviço de abastecimento de água tem sua fonte de arrecadação via 

tarifa;  

2. Que não há prestação de serviço de esgotamento sanitário;  

3. Que não há registro de fontes de recursos para drenagem urbana;  

4. Que o serviço de coleta de resíduos sólidos é realizado pela autarquia com 

recursos repassados pelo município oriundos da cobrança de taxa do Imposto 

Predial e Territorial Urbano - IPTU, alcançando no ano de 2017 o valor de R$ 

3.151.463,18 (Três milhões, cento e cinquenta e um mil quatrocentos e 

sessenta e três reais e dezoito centavos). 

A forma de organização da estrutura econômico-financeira para prestação dos 

serviços de saneamento básico no município, incluído a organização contábil, não se 

apresenta de maneira ideal, clara e por serviço. Assim, o agregado das funções 

definidas para a autarquia reflete informações financeiras aglomeradas e muitas vezes 
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confusas, o que dificulta a possibilidade de coletar informações fidedignas, que 

possam demonstrar a real situação econômico-financeira de cada um dos serviços 

prestados. 

Trabalhando sobre outras bases de dados apresentadas pela equipe do 

SAMAE, denominadas Relatórios do Conselho 2018, foi possível analisar uma 

realidade financeira um pouco diferente daquela encontrada primeiramente através 

dos estudos das informações disponíveis no SNIS.  

O gráfico da Figura 36 apresenta estes dados, segmentando as receitas e 

despesas do serviço de água e resíduos de maneira consolidada.  

 

Figura 36 – Análise financeira do Relatórios do Conselho período 2012 a 2017 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados fornecidos pelo SAMAE – 

Relatórios Conselho 2018  

Nota: Resultado acumulado = Receitas Água - (Despesas + Receitas Resíduos) 
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segundo a base de dados Relatórios Conselho e apresentadas no gráfico da Figura 

36 é de R$ R$ 11.136.302,89 (Onze milhões, cento e trinta e seis mil, trezentos e dois 

reais e oitenta e nove centavos).  

Essa discrepância nas receitas advindas do serviço de água representa uma 

diferença de R$ 3.151.463,35 (Três milhões, cento e cinquenta e um mil, quatrocentos 

e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos). As receitas do serviço de água 

apresentadas nas bases Relatórios Conselho são 39% (Trinta e nove por cento) 

superiores àquelas encontradas na Base oficial SNIS. Assim, cabe à prestadora do 

serviço atentar para que as informações oficiais do SNIS sejam as mesmas daqueles 

registrados em suas contas internas.  

Comparando as informações financeiras disponibilizadas pelo SNIS (Figura 35) 

com as informações financeiras encontradas nos documentos “Relatório Conselho” 

disponibilizado pelo SAMAE (Figura 36), percebe-se uma diferença substancial nos 

valores financeiros da operação ao longo do período 2012 a 2017.  

O gráfico da Figura 36 apresenta as informações financeiras da água, 

incorporando em suas análises as informações financeiras dos resíduos. Chama 

atenção que nos anos de 2013 e 2014 os valores vieram duplicados, sendo necessário 

sua validação junto ao SAMAE para confirmar se tratar de uma coincidência ou se 

houve duplicidade por outro motivo.  

Também merece destaque o resultado financeiro obtido no ano de 2017, 

totalizando R$ 4.289.588,78 (Quatro milhões duzentos e oitenta e nove mil quinhentos 

e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos). Acredita-se que parte desse resultado 

pode ser atribuído às receitas do sistema de coleta de resíduo, o qual arrecadou no 

ano de 2017 o total de R$ 3.151.463,18 (Três milhões, cento e cinquenta e um mil, 

quatrocentos e sessenta e três reais e dezoito centavos). Porém, não é  possível 

garantir esta afirmação. 

Em relação ao saldo bancário, apresentado no gráfico da Figura 37, o SAMAE 

exibe uma situação positiva, fechando o ano de 2017 com o montante de R$ 

4.684.588,08 (Quatro milhões seiscentos e oitenta e quarto mil quinhentos e oitenta e 

oito reais e oito centavos).  
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Figura 37 – Gráfico do Saldo Bancário do SAMAE no período 2012-2018 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados fornecidos pelo SAMAE – 

Relatórios Conselho 2018. 

Nota: O ano de 2018 é apresentado de forma parcial. 

 

É possível perceber uma tendência positiva nos saldos bancários do SAMAE. 

No período 2012 a 2017, o saldo bancário esteve na média de R$ 3,2 milhões (Três 

milhões e duzentos mil reais). No ano de 2013 houve uma queda da ordem de 45% 

do Saldo Bancário quando comparado ao ano anterior. Nos anos seguintes passou a 
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Clientes no Ativo Circulante.  

Os Balanços Patrimoniais foram acessados no site da instituição, obtendo as 

informações disponíveis para os anos de 2016 e 2017. O gráfico da Figura 38 

apresenta estes valores, totalizando em 2016 o valor de  R$ 14.824,88 (catorze mil 

oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos) e para o ano de 2017 o 

valor de R$ 17.413,22 (dezessete mil quatrocentos e treze reais e vinte e dois 

centavos). 
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Figura 38 – Inadimplência SAMAE vide Balanço Patrimonial no período 2016-2017 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados fornecidos pelo SAMAE – 

Relatórios Conselho 2018. 

 

Considera-se importante o acesso aos Balanços Patrimoniais dos demais anos 

para que seja analisado o comportamento da inadimplência em uma série temporal 

maior. Também merece destaque a observação feita pela equipe técnica da AGIR no 

documento “Parecer Administrativo 058-2018”, onde na página 28 pede 

esclarecimentos quanto a divergência de valores relacionadas à inadimplência.  

Já a segunda frente de análise da inadimplência foi construída à partir dos 

dados disponibilizados pelo SAMAE e constantes na pasta Relatórios Conselhos, na 

aba Inadimplência. No gráfico da Figura 39 foram plotados os valores de 

inadimplência constatados nos meses de dezembro de cada ano.  

Pode-se observar que a inadimplência mantinha um comportamento 

relativamente estável, ficando no período 2010-2016 com valor médio de R$ 6,7 mil. 

Contudo, em dezembro de 2017 esse valor aumentou abruptamente, passando de R$ 

10.277,93 (Dez mil duzentos, setenta e sete reais e noventa e três centavos) no ano 

de 2016 para R$ 155.028,92 (Cento e cinquenta e cinco mil, vinte e oito reais e 

noventa e dois centavos) no ano de 2017, alta de aproximadamente 1.408% (mil 

quatrocentos e oito por cento).  

Analisando os primeiros cinco meses do ano de 2018, entre janeiro e maio, a 

inadimplência já atingiu R$ 159.190,48 (cento e cinquenta e nove mil, cento e noventa 

reais e quarenta e oito centavos). Apenas nos primeiros cinco meses do ano de 2018 

o valor da inadimplência já superou todo o período de 2017.  
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Figura 39 – Inadimplência TOTAL acumulada no SAMAE no período 2010-2018 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados fornecidos pelo SAMAE – 

Relatórios Conselho 2018. 
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2017 e na parcial de 2018, apresenta-se alguns questionamentos/sugestões que 

poderão ajudar a compreender o real cenário de inadimplência do SAMAE de Timbó: 

 1) As receitas do SAMAE estão concentradas em dois serviços, água e 

resíduos. Assim, sugere-se que a inadimplência destes serviços seja disponibilizada 

de forma desagregada. Entendendo a especificidade de cada serviço, pode ser 

possível aplicar medidas mitigadoras de forma mais assertiva;  

2) Pode-se considerar fidedignos as informações de inadimplência contidas na 

planilha Relatórios Conselho na aba Inadimplência?  

3) Sugere-se disponibilizar no site os Balanços Patrimoniais dos demais anos, 

pois atualmente constam apenas os anos de 2016 e 2017?   

Antes de aprofundar nas análises sobre a inadimplência do sistema e os 

potenciais motivos do expressivo aumento dos valores da inadimplência, é preciso 

certificar que estes dados estão corretos. Os aumentos apresentados são 

expressivos, mas precisam de melhor investigação para compreender os fatores que 

levaram a esse aumento acelerado.  

Concluída a validação dos dados e a compreensão do comportamento dos 

consumidores em situação de inadimplência, será preciso implantar medidas 

mitigatórias para controlar a inadimplência e reaver os valores financeiros que 

deixaram de ser pagos e, ainda, entender qual o percentual de inadimplência é 

recuperado a cada mês. Reforça-se a importância de segmentar a inadimplência por 

serviço, pois as estratégias para mitigar tais cenários são distintas.  

Para reforçar a impressão de que os dados de inadimplência precisam ser 

revistos, cita-se o Quadro 14 – Relação de inadimplência 2017 constante no Parecer 

Administrativo 058-2018 da AGIR, onde consta o valor total da inadimplência no ano 

de 2017 na casa dos R$ 22.039,58 (Vinte e dois mil, trinta e nove reais e cinquenta e 

oito centavos), extremamente menor em relação aos dados de inadimplência 

registrados nos relatórios do Conselho. Assim, se faz necessário validar as 

informações consoantes à inadimplência dos serviços de saneamento básico no 

município, se possível, apresentar informações que possam se verificar à 

inadimplência de cada um dos serviços de saneamento básico.  
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7.2  Análise da Sustentabilidade Econômica da Prestação dos Serviços 

A análise geral da sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos 

serviços de saneamento básico apresentados neste relatório abordará a política, o 

sistema de cobrança e geração de receita de cada um dos serviços, a dotações do 

orçamento geral do município e as fontes de subvenções. 

 

7.2.1 Política e Sistema de Cobrança 

A política e o sistema de cobrança de cada um dos serviços de saneamento 

básico são apresentados na Tabela 25. O serviço de abastecimento de água possui 

sua política e sistema de cobrança através de tarifa.  

O sistema de esgotamento sanitário, quando houver disponibilização deste 

serviço, possivelmente terá seu sistema de cobrança equivalente ao modelo de 

cobrança do serviço de abastecimento de água, ou seja, via tarifa.  

Para os sistemas de drenagem de água pluviais não foi identificada nenhuma 

fonte de receita, seja via tarifa ou taxa. Por se tratar de um serviço público, destaca-

se que possivelmente a fonte de receita deste serviço seja contemplada por taxa, 

decorrente da cobrança de impostos municipais.  

No serviço de resíduos sólidos a política e sistema de cobrança se dá através 

de taxa, auferida através dos impostos municipais e repassado à autarquia todos os 

anos.  

Tabela 25 – Política e sistema de Cobrança. 

Serviço Política e sistema de cobrança 

Sistema de abastecimento Tarifa 

Sistema de esgotamento sanitário Tarifa: não há prestação 

Drenagem urbana  Sem informação. 

Resíduos sólidos Taxa IPTU (repassada ao SAMAE) 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O sistema de cobrança de cada um dos serviços de saneamento básico deve 

ser formatado para que as receitas assegurem a prestação de serviço bem como os 

investimentos necessários para ampliação e manutenção dos serviços. Por exemplo, 

no caso da drenagem passar a ser competência do SAMAE, será preciso estabelecer 

a origem dos recursos, regulamentados ou não, sob a discricionariedade do poder 

público ou do executivo, para que possam suportar as despesas decorrentes da 

execução de tal serviço.  

No momento o custeio deste serviço está incorporado ao Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU como melhorias urbanas, havendo dificuldades de identificar 

o montante que é alocado na drenagem. A clara identificação da alocação dos 

recursos em drenagem, respeitando suas metas de investimentos e mediante 

estrutura financeira que suporte esta operação, demonstra ser uma necessidade para 

que se possa atingir os indicadores de referência estabelecidos para este serviço no 

município de Timbó. 

 

7.2.2 Dotações do Orçamento Geral do Município 

Com base na Lei Municipal Nº 2933, de 08 de dezembro de 2017, que estima 

a Receita e fixa a Despesa do Município de Timbó, para o exercício financeiro de 

2018, conforme definido em seu Art. 3º: 

Art. 3º A despesa fixada consolidada será realizada segundo a apresentação dos 

anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-

programática e natureza, distribuídos da seguinte maneira: 

25 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto                            26.000.000,00 

0.390|ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE                                       2.139.500,00 

0.391|ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS                                                  6.625.000,00 

0.392|ESGOTAMENTO SANITÁRIO                                                    13.555.000,00 

0.393|PROJETO CIDADE LIMPA                                                          3.438.350,00 

0.394|DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS                           65.000,00| 
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Do total de R$ 26 milhões que a autarquia municipal tem à disposição, chama 

atenção o montante de R$ 13.555.000,00 (Treze milhões, quinhentos e cinquenta e 

cinco mil reais) alocados no Programa Esgotamento Sanitário. É preciso compreender 

se esse montante previsto no orçamento foi realmente empenhado e, principalmente, 

executado.  

 

7.2.3 Fontes de Subvenção 

A subvenção ou subsídio público corresponde, em termos financeiros, àqueles 

recursos orçamentários transferidos por determinado ente público para outros entes 

ou entidades públicas, titulares ou prestadoras de serviços públicos. Também aos 

recursos orçamentários gerais do próprio titular alocados para financiamento desses 

serviços (investimentos ou custeio). Não foram identificas fontes de subvenção. 

 

7.3 Sistema Financeiro para os Serviços de Saneamento Básico 

Neste item se apresentará em seus subitens a política tarifária e estruturas 

tarifárias vigentes de abastecimento de água aplicada para os diferentes tipos de 

clientes, bem como a estrutura de arrecadação dos serviços de drenagem de águas 

pluviais e resíduos sólidos. 

 

7.3.1 Política Tarifária Vigente no Serviço de Abastecimento de  

Para o sistema de abastecimento de água, destaca-se que a cobrança se dá 

através de Tarifa. Essas são aprovadas junto à agência reguladora, bem como os 

pedidos de reajustes ordinários e revisões extraordinárias. Evidencia-se que não há 

prestação de serviço de esgotamento sanitário no município (Tabela 26). 
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Tabela 26 - Evolução dos Preços da Tarifa de Água 

Categoria Valor 

Residencial "A" (social) 
Consumo m³ 

ÁGUA R$/m³ 
2014 

ÁGUA R$/m³ 
2015 

ÁGUA R$/m³ 
2016 

ÁGUA R$/m³ 
2017 

ÁGUA R$/m³ 
2018 

0 a 10 R$ 0,40 R$ 0,44 R$ 0,48 R$ 0,50 R$ 0,52 

de 11 a 25 R$ 1,01 R$ 1,11 R$ 1,22 R$ 1,28 R$ 1,33 

Maior 25 R$ 4,55 R$ 5,01 R$ 5,51 R$ 5,76 R$ 5,98 

Residencial "B" Consumo 
m³ 

ÁGUA R$/m³ 
2014 

ÁGUA R$/m³ 
2015 

ÁGUA R$/m³ 
2016 

ÁGUA R$/m³ 
2017 

ÁGUA R$/m³ 
2018 

0 a 10 R$ 1,96 R$ 2,16 R$ 2,37 R$ 2,48 R$ 2,57 

de 11 a 25 R$ 3,34 R$ 3,67 R$ 4,03 R$ 4,21 R$ 4,37 

Maior 25 R$ 4,55 R$ 5,01 R$ 5,51 R$ 5,76 R$ 5,98 

Comercial, Industrial e 
Pública 

ÁGUA R$/m³ 
2014 

ÁGUA R$/m³ 
2015 

ÁGUA R$/m³ 
2016 

ÁGUA R$/m³ 
2017 

ÁGUA R$/m³ 
2018 

0 a 10 R$ 2,73 R$ 3,00 R$ 3,30 R$ 3,45 R$ 3,58 

maior 10 R$ 4,30 R$ 4,73 R$ 5,20 R$ 5,44 R$ 5,65 

Pública Especial 
ÁGUA R$/m³ 

2014 
ÁGUA R$/m³ 

2015 
ÁGUA R$/m³ 

2016 
ÁGUA R$/m³ 

2017 
ÁGUA R$/m³ 

2018 

0 a 10 R$ 0,82 R$ 0,90 R$ 0,99 R$ 1,04 R$ 1,08 

maior 10 R$ 1,28 R$ 1,41 R$ 1,55 R$ 1,62 R$ 1,68 

Industrial Especial 
ÁGUA R$/m³ 

2014 
ÁGUA R$/m³ 

2015 
ÁGUA R$/m³ 

2016 
ÁGUA R$/m³ 

2017 
ÁGUA R$/m³ 

2018 

0 a 5.000 R$ 4,29 R$ 4,72 R$ 5,19 R$ 5,43 R$ 5,63 

5.001 a 10.000 R$ 3,46 R$ 3,81 R$ 4,19 R$ 4,38 R$ 4,55 

10.001 a 30.000 R$ 3,12 R$ 3,43 R$ 3,77 R$ 3,94 R$ 4,09 

30.001 a 60.000 R$ 2,77 R$ 3,05 R$ 3,35 R$ 3,50 R$ 3,63 

60.001 a 120.000 R$ 2,62 R$ 2,88 R$ 3,17 R$ 3,31 R$ 3,43 

maior 120.000 R$ 2,34 R$ 2,57 R$ 2,82 R$ 2,95 R$ 3,06 

Fonte: SAMAE, 2018 

O gráfico da Figura 40 apresenta as tarifas mínimas de água (10m3) dos 

municípios regulados pela AGIR considerando a categoria/economia residencial.  

A AGIR é responsável pela regulação do saneamento em 14 municípios. 

Destes, 8 (oito) são atendidos pela CASAN e 6 (seis) por SAMAES, sendo que o 

município de Guabiruba é operado por uma empresa privada em decorrência da 

ruptura do contrato com a CASAN.  
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Figura 40 – Tarifas mínimas de água dos municípios regulados pela AGIR. 

 
Fonte: AGIR, 2018 

 

Observa-se que o município de Timbó aplica a menor tarifa considerando a 

categoria residencial de consumo até 10m³ dentre todos os regulados pela AGIR. O 

valor é 41% inferior àquele cobrado pela CASAN (cidades representadas pela cor 

azul), 17% inferior ao cobrado pelo SAMAE de Blumenau, 9% inferir ao cobrado pelo 

SAMAE de Brusque, 24% inferior ao cobrado pelo SAMAE de Gaspar, 41% inferior ao 

cobrado pelo SAMAE de Guabiruba e 13% inferior ao valor cobrado pelo SAMAE de 

Pomerode.  

Respeitando as especificidades de cada sistema, parece haver a cabimento 

para pedido de revisão das tarifas praticadas pelo SAMAE de Timbó de modo a 

contribuir para a melhora de sua situação financeira, possibilitando honrar com os 

investimentos assumidos diante das metas estipuladas no PMSB.   

Em 25 de maio de 2018 a AGIR emitiu a decisão nº 037/2018 referente ao 

Procedimento Administrativo nº 066/2018 cujo objeto envolve a análise do pedido de 

reajuste anual tarifário dos serviços públicos prestados pelo SAMAE de Timbó.  No 

pedido original o SAMAE pleiteou o total de 5,55% (cinco virgula cinquenta e cinco por 

cento), sendo 1,55% (um virgula cinquenta e cinco por cento) decorrente do reajuste 

inflacionário e 4,00% (quatro por cento) em caráter de reforço na tarifa.  
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Assim, instaurou-se procedimento administrativo para análise do pleito, no qual, 

considerando o período de abril/2017 até abril de 2018 (13 meses), a AGIR autorizou 

o reajuste de 3,77% (três virgula setenta e sete por cento), tendo como base o índice 

acumulado do INPC, de 1,77% (um virgula setenta e sete por cento), acrescido de 

mais 2% (dois por cento) à título de incentivo necessário para investimentos.  

 

7.3.2 Drenagem Urbana 

Os financiamentos dos aportes relacionados à drenagem urbana precisam ser 

estruturados para que as receitas assegurem a prestação de serviço bem como os 

investimentos necessários para ampliação e manutenção deste importante serviço. 

Em relação à drenagem urbana, sugere-se estabelecer a origem dos recursos para 

que possam suportar as despesas decorrentes da execução deste serviço.  

Como a taxa está incorporada ao IPTU como melhorias urbanas, acaba por 

dificultar a identificação do montante que é alocado na drenagem. A clara identificação 

da alocação dos recursos em drenagem, respeitando suas metas de investimentos e 

mediante estrutura financeira que suporte esta operação apresenta-se como uma 

finalidade a se conquistar.  

 

7.3.3 Resíduos Sólidos 

As receitas de resíduos sólidos decorrem de taxa que é cobrada pela Prefeitura 

junto com o carnê do IPTU. A Tabela 27 apresenta as receitas, despesas e resultados 

deste serviço no período 2009 a 2017. Tais informações foram retiradas ao arquivo 

Relatório Conselho 2018, aba Despesa e Receita Aterro.  
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Tabela 27 - Despesas, Receitas e Resultados do aterro no período 2009 a 2017 

Ano 

Despesas         
(inclui todos os 

empenhos, inclusive 
folha) 

Receita/Arrecadada Resultado 
Resultado 

Acumulado 

2.009 R$ 1.329.746 R$ 1.733.187 R$ 403.441 R$ 403.441 

2.010 R$ 1.964.420 R$ 1.938.444 -R$ 25.976 R$ 377.465 

2.011 R$ 2.107.432 R$ 2.423.866 R$ 316.434 R$ 693.898 

2.012 R$ 2.393.613 R$ 2.523.668 R$ 130.054 R$ 823.953 

2.013 R$ 3.119.100 R$ 2.699.763 -R$ 419.338 R$ 404.615 

2.014 R$ 3.121.060 R$ 3.051.643 -R$ 69.417 R$ 335.198 

2.015 R$ 2.763.467 R$ 2.410.878 -R$ 352.589 -R$ 17.390 

2.016 R$ 2.982.672 R$ 2.421.113 -R$ 561.559 -R$ 578.950 

2.017 R$ 2.643.353 R$ 3.151.463 R$ 508.110 -R$ 70.840 

TOTAL R$ 22.424.864 R$ 22.354.024 -R$ 70.840   

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados fornecidos pelo SAMAE – 

Relatórios Conselho 2018. 

 

Em seguida pode-se visualizar o gráfico da Figura 41 ilustrando os valores 

calculados na Tabela 27. 

 

 

Figura 41 - Resultados financeiros da coleta e aterro no período 2009 até maio de 2017 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados fornecidos pelo SAMAE – 

Relatórios Conselho 2018. 
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7.4 Séries Históricas de 2012 a 2017 

Neste item se apresentará uma série de informações decorridas nos serviços 

de saneamento básico, no período compreendido entre 2012 e 2017. Serão 

apresentadas informações de receitas operacionais diretas e indiretas, as séries 

históricas de informações econômicas e financeiras de 2012 a 2017, os serviços da 

dívida, como amortizações, despesas financeiras com respectivos financiadores, o 

orçamento anual de custos e investimentos por área do saneamento e a inadimplência 

observada no período determinado. 

 

7.4.1 Receitas Operacionais Diretas e Indiretas 

Tendo como referência o período de 2012 a 2017, a partir dos dados do SNIS, 

foi possível estruturar a Tabela 28 com as receitas de água do município de Timbó.  

Foram apresentadas as receitas deste período:  

 FN001 – Receita operacional direta total,  

 FN002 – Receita operacional direta de água,  

 FN003 – Receita operacional direta de esgoto,  

 FN004 - Receita operacional indireta,  

 FN005 – Receita operacional total,  

 FN006 – Arrecadação total e  

 FN007 – Receita operacional direta de água exportada.  
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Tabela 28: Receitas de Água no município de Timbó  

Ano 
Receita 

operacional 
direta total 

Receita 
operacional 

direta de água 

Receita 
operacional 

indireta 

Receita 
operacional total 
(direta + indireta)  

Arrecadação 
total 

2012 R$ 4.609.152,48 R$ 4.609.152,48 R$ 206.851,09 R$ 4.816.003,57 R$ 5.134.958,30 

2013 R$ 4.715.001,38 R$ 4.715.001,38 R$ 313.486,48 R$ 5.028.487,86 R$ 5.262.706,48 

2014 R$ 5.350.861,92 R$ 5.350.861,92 R$ 822.923,60 R$ 6.173.785,52 R$ 6.173.785,92 

2015 R$ 5.744.393,05 R$ 5.744.393,05 R$ 725.304,40 R$ 6.469.697,45 R$ 6.469.697,45 

2016 R$ 6.564.546,69 R$ 6.564.546,69 R$ 785.390,97 R$ 7.349.937,66 R$ 7.349.937,66 

2017 R$ 7.268.222,70 R$ 7.268.222,70 R$ 716.616,84 R$ 7.984.839,54 R$ 7.984.839,54 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

A Receita Operacional Direta Total representa o valor faturado anual decorrente 

das atividades-fim do prestador de serviços, resultante da exclusiva aplicação de 

tarifas e/ou taxas.  

É resultado da soma da Receita Operacional Direta de Água, da Receita 

Operacional Direta de Esgoto, da Receita Operacional Direta de Água Exportada e da 

Receita Operacional Direta de Esgoto Bruto Importado.  

No período compreendido entre os anos de 2012 a 2017 houve aumento de 

57,69% na Receita Operacional Direta Total, passando de R$ 4.609.152,48 (quatro 

milhões seiscentos e nova mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito 

centavos) no ano de 2012 para R$ 7.268.222,70 (sete milhões duzentos e sessenta e 

oito mil duzentos e vinte e dois reais e setenta centavos) no ano de 2017 (Figura 42). 
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Figura 42 – FN001 - Receita operacional direta total de água (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

A Receita Operacional Direta de Água representa o 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).  

No período compreendido entre os anos de 2012 a 2017 houve um aumento 

de 57,69% na Receita Operacional Direta de Água, passando de R$ 4.609.152,48 

(quatro milhões seiscentos e nove mil reais, cento e cinquenta e dois reais e quarenta 

e oito centavos) no ano de 2012 para R$ 7.268.222,70 (sete milhões duzentos e 

sessenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta centavos) no ano de 2017 

(Figura 43). 

Figura 43 – FN002 - Receita operacional direta de água (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 
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A Receita Operacional Direta de Esgoto representa o 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.  

No município de Timbó este serviço não é ofertado, deixando de gerar qualquer 

tipo de receita. 

A Receita Operacional Indireta representa o valor faturado anual decorrente da 

prestação de outros serviços vinculados aos serviços de água ou de esgotos, mas não 

contemplados na tarifação, como taxas de matrícula, ligações, religações, sanções, 

conservação e reparo de hidrômetros, acréscimos por impontualidade e outros.  

No período compreendido entre os anos de 2012 a 2017 houve um aumento 

de 246% na Receita Operacional Indireta, passando de R$ 206.851,09 (duzentos e 

seis mil oitocentos e cinquenta e um reais e nove centavos) no ano de 2012 para R$ 

716.616,84 (setecentos e dezesseis mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e 

quatro centavos) no ano de 2017 (Figura 44).  

 

Figura 44 – FN004 - Receita operacional indireta de água (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

A Receita Operacional Total (Direta + Indireta) representa o valor faturado anual 

decorrente das atividades-fim do prestador de serviços. Resultado da soma da 

Receita Operacional Direta (Água, Esgoto, Água Exportada e Esgoto Importado) e da 

Receita Operacional Indireta.  

R$206.851,09 

R$313.486,48 

R$822.923,60 

R$725.304,40 
R$785.390,97 

R$716.616,84 

R$ 0

R$ 100.000

R$ 200.000

R$ 300.000

R$ 400.000

R$ 500.000

R$ 600.000

R$ 700.000

R$ 800.000

R$ 900.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

192 

 

No período compreendido entre os anos de 2012 a 2017 houve um aumento 

de 65,80% na Receita Operacional Total, passando de R$ 4.816.003,57 (quatro 

milhões oitocentos e dezesseis mil e três reais e cinquenta e sete centavos) no ano 

de 2012 para R$ 7.984.839,54 (sete milhões novecentos e oitenta e quatro mil 

oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) no ano de 2017 (Figura 

45) 

Figura 45 – FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) de água (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

A Arrecadação Total, demostrada no gráfico da Figura 46 representa o 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).  

No período compreendido entre os anos de 2012 a 2017 houve um aumento 

de 55,50% na Arrecadação Total, passando de R$ 5.134.958,30 (cinco milhões cento 

e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) no ano de 

2012 para R$ 7.984.839,54 (sete milhões novecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos 

e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) no ano de 2017.  
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Figura 46 – FN006 - Arrecadação total de água (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

A Receita Operacional Direta de Água Exportada representa o 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.  

O sistema de Timbó não exporta água e, por isso, o gráfico não será 

apresentado.  

A Tabela 29 apresenta a análise de receitas baseada na LDO do município de 

Timbó. 
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Tabela 29: Receitas Orçamentárias de Água – Com base na LOA 

Item 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Receita Orçamentária  R$ 7.666.077,10 R$ 7.927.085,09 R$ 9.471.254,17 R$ 6.914.057,31 R$ 9.890.550,42 R$ 11.136.302,72 

Receitas correntes  R$ 7.542.551,91 R$ 7.799.958,77 R$ 9.094.346,66 R$ 6.718.743,21 R$ 9.582.366,64 R$ 10.949.090,09 

Receita tributária  R$ 1.309.026,76 R$ 1.436.284,53 R$ 1.676.375,89 R$ 31.552,62 R$ 2.307.176,28 R$ 2.538.545,06 

Taxas  R$ 1.309.026,76 R$ 1.436.284,53 R$ 1.676.375,89 R$ 31.552,62 R$ 2.307.176,28 R$ 2.538.545,06 

Taxas pela prestação de serviços R$ 1.309.026,76 R$ 1.436.284,53 R$ 1.676.375,89 R$ 31.552,62 R$ 2.307.176,28 R$ 2.538.545,06 

Taxa de limpeza pública R$ 1.309.026,76 R$ 1.436.284,53 R$ 1.676.375,89 R$ 31.552,62 R$ 2.307.176,28 R$ 2.538.545,06 

Coleta de Lixo PMT R$ 1.309.026,76 R$ 1.436.284,53 R$ 1.676.375,89 R$ 31.552,62 R$ 2.307.176,28 R$ 2.538.545,06 

Receita patrimonial  R$ 318.954,73 R$ 234.218,62 R$ 258.734,67 R$ 411.657,91 R$ 508.560,24 R$ 401.031,98 

Receita industrial  R$ 262.007,67 R$ 198.710,30 R$ 286.006,66 R$ 314.047,35 R$ 113.936,48 R$ 612.918,12 

Receita de serviços  R$ 5.483.833,06 R$ 5.658.311,84 R$ 6.374.558,02 R$ 5.702.263,42 R$ 6.439.567,57 R$ 7.147.243,51 

Deposito de Lixo no Aterro Sanitário  R$ 952.633,30 R$ 1.029.259,50 R$ 1.089.260,25 R$ 93.726,52     

Outras receitas correntes  R$ 168.729,69 R$ 272.433,48 R$ 498.671,42 R$ 259.221,91 R$ 213.126,07 R$ 249.351,42 

Indenizações e restituições  R$ 28.660,32     R$ 160.595,15 R$ 131.644,38 R$ 32.693,28 

Receita da dívida ativa  R$ 55.114,39     R$ 66.430,08 R$ 43.199,51 R$ 175.397,09 

Receitas diversas  R$ 26.976,73     R$ 25 R$ 463,92 R$ 479,38 

Receitas de Capital  R$ 6.322,00   R$ 245.000,00   R$ 119.500,00   

Receitas correntes intra-orçamentárias  R$ 117.203,19 R$ 127.126,32 R$ 131.907,51 R$ 195.314,10 R$ 188.683,78 R$ 187.212,63 

Reduções da Receita -R$ 1.129,07 -R$ 124,28 -R$ 822,85 -R$ 5.033,37     

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base na LOA, 2018 
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No ano de 2012 as Receitas Correntes foram de R$ 7.542.551,91 (sete milhões 

quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um 

centavos), como pode ser observado no gráfico da Figura 47.  

A receita de R$ 5.483.833,06 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e três mil, 

oitocentos e trinta e três reais e seis centavos) é decorrente dos serviços de 

abastecimento de água, o que representa 72,71% do total destas receitas.  

Já a Receita Tributária advém da taxa cobrada pelo recolhimento de resíduos 

e totalizou no ano de 2012 R$ 1.309.026,76 (um milhão trezentos e nove mil e vinte e 

seis reais e setenta e seis centavos), representando 17,36% desta receita.  

 

Figura 47 – Receitas correntes 2012 SAMAE 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base na LOA, 2018 

 

No ano de 2013 as Receitas Correntes foram de R$ 7.799.958,77 (sete milhões 

setecentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete 

centavos). Sendo R$ 5.658.311,84 (cinco milhões seiscentos e cinquenta e oito mil 

trezentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) decorrentes dos serviços de 

abastecimento de água, o que representa 72,54% do total destas receitas.  

Já a Receita Tributária advém da taxa cobrada pelo recolhimento de resíduos 

e totalizou no ano de 2013 R$ 1.436.284,53 (um milhão quatrocentos e trinta e seis 

duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), representando 18,41% 

desta receita (Figura 48). 

R$ 1.309.026,76

R$ 318.954,73 R$ 262.007,67

R$ 5.483.833,06

R$ 168.729,69

R$ 0

R$ 1.000.000

R$ 2.000.000

R$ 3.000.000

R$ 4.000.000

R$ 5.000.000

R$ 6.000.000

Receita tributária Receita patrimonial Receita industrial Receita de serviços Outras receitas
correntes



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 1 – Aspectos Gerais do Município 

196 

 

Figura 48 – Receita corrente 2013 Samae 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base na LOA, 2018 

 

No ano de 2014 as Receitas Correntes foram de R$ 9.094.346,66 (nove 

milhões noventa e quatro mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos), como se pode observar no gráfico da Figura 49. Sendo 6.374.558,02 (seis 

milhões trezentos e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e dois 

centavos) decorrentes dos serviços de abastecimento de água, o que representa 

70,09% do total destas receitas.  

Já a Receita Tributária advém da taxa cobrada pelo recolhimento de resíduos 

e totalizou no ano de 2014 R$ 1.676.375,89 (um milhão seiscentos e setenta e seis 

mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), representando 18,43% 

desta receita.  

Figura 49 – Receitas correntes 2014 SAMAE 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base na LOA, 2018 
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No ano de 2015 as Receitas Correntes foram de R$ 6.718.743,21 (seis milhões 

setecentos e dezoito mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos). 

Sendo 5.702.263,42 (cinco milhões setecentos e dois mil duzentos e sessenta e três 

reais e quarenta e dois centavos) decorrentes dos serviços de abastecimento de água, 

o que representa 84,87% do total destas receitas.  

Já a Receita Tributária advém da taxa cobrada pelo recolhimento de resíduos 

e totalizou no ano de 2015 R$ 31.552,62 (trinta e um mil quinhentos e cinquenta e dois 

reais e sessenta e dois centavos), representando menos de 1% do total desta receita 

(Figura 50). 

Figura 50 – Receita corrente 2015 Samae 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base na LOA, 2018 

No ano de 2016 as Receitas Correntes foram de R$ 9.582.366,64 (nove 

milhões quinhentos e oitenta e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e 

quatro centavos), assim como pode ser observado no gráfico da Figura 51. Sendo R$ 

6.439.567,57 (seis milhões quatrocentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e 

sete reais e cinquenta e sete centavos) decorrentes dos serviços de abastecimento 

de água, o que representa 67,20% do total destas receitas.  

Já a Receita Tributária advém da taxa cobrada pelo recolhimento de resíduos 

e totalizou no ano de 2016 R$ 2.307.176,28 (dois milhões trezentos e sete mil centos 

e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), representando 24,08% do total desta 

receita. 
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Figura 51 – Receita corrente 2016 Samae 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base na LOA, 2018 

 

No ano de 2017 as Receitas Correntes foram de R$ 10.949.090,09 (dez 

milhões novecentos e quarenta e nove mil noventa reais e nove centavos), assim 

como pode ser observado no gráfico da Figura 52. Sendo R$ 7.147.243,51 (sete 

milhões cento e quarenta e sete mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e um 

centavos) decorrentes dos serviços de abastecimento de água, o que representa 

65,28% do total destas receitas.  

Já a Receita Tributária advém da taxa cobrada pelo recolhimento de resíduos 

e totalizou no ano de 2017 R$ 2.538.545,06 (dois milhões quinhentos e trinta e oito 

mil quinhentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), representando 23,18% do 

total desta receita. 

Figura 52 – Receita corrente 2017 Samae 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base na LOA, 2018 
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7.4.2 Receitas não Operacionais 

As receitas não operacionais de Água, com base no SNIS, buscam apresentar 

as receitas referentes às aplicações financeiras, venda de ativos, entre outras. O 

gráfico da Figura 53 traz as informações referente às receitas não tarifárias, 

registradas no serviço de abastecimento de água desde o ano de 2012 até o ano de 

2017.  

Figura 53 – FN004 - Receita operacional indireta (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

As receitas não operacionais de Esgoto não estão apresentadas pois não foram 
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O mesmo ocorro com as receitas não operacionais de Drenagem, visto que 

este serviço não é prestado/ofertado no município, bem como não se localizou a fonte 

de receita deste serviço. 

Já as receitas não operacionais de Resíduos, não foram localizadas 

informações no material disponibilizado. 
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informações, em quadros e gráficos, referente às despesas dos serviços de 

saneamento no município de Timbó.  

Na Tabela 30, estão dispostas as informações para cada ano referente às 

despesas totais, despesas de exploração e as despesas com juros e encargos de 

dívidas.  

Tabela 30: Despesas de serviços de água registrados no SNIS 2018. 

Ano 
FN017 - Despesas totais 
com os serviços (DTS) 

(R$/ano) 

FN015 - Despesas de 
Exploração (DEX) (R$/ano) 

FN016 - Despesas com 
juros e encargos do serviço 

da dívida (R$/ano) 

2012 R$ 4.866.852,01 R$ 4.866.852,01 R$ 0,00 

2013 R$ 5.725.271,25 R$ 5.725.271,25 R$ 0,00 

2014 R$ 5.856.877,61 R$ 5.856.877,61 R$ 0,00 

2015 R$ 7.428.552,16 R$ 7.428.552,16 R$ 0,00 

2016 R$ 7.830.054,43 R$ 7.830.054,43 R$ 0,00 

2017 R$ 7.580.205,41 R$ 7.580.205,41 R$ 0,00 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

As Despesas Totais com os Serviços (DTS) representam o valor anual total do 

conjunto das despesas realizadas para a prestação dos serviços, compreendendo 

Despesas de Exploração (DEX), Despesas com Juros e Encargos das Dívidas 

(incluindo as despesas decorrentes de variações monetárias e cambiais), Despesas 

com Depreciação, Amortização do Ativo Diferido e Provisão para Devedores 

Duvidosos, Despesas Fiscais ou Tributárias não Computadas na DEX, mas que 

compõem a DTS, além de Outras Despesas com os Serviços.  

No período 2012 – 2017, as despesas totais com os serviços de água e 

esgotamento de Timbó tiveram uma variação de 56%. Como se pode observar no 

gráfico da Figura 54. 
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Figura 54 – FN017 - Despesas totais com os serviços de água (DTS) (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

As Despesas de Exploração (DEX), apresentadas no gráfico da Figura 55, 

representam o 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).  

No período 2012 – 2017, as despesas totais com os serviços de água e 

esgotamento de Timbó tiveram uma variação de 56% sendo igual à Despesas Totais 

com os Serviços (DTS).  

 

Figura 55 – FN015 - Despesas de Exploração (DEX) (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 
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As Despesas com Juros e Encargos do Serviço da Dívida representam o valor 

anual correspondente à soma das despesas realizadas com juros e encargos do 

serviço da dívida mais as variações monetárias e cambiais pagas no ano.  

Não período 2012-2017 não houve qualquer despesa deste tipo pela autarquia 

de Timbó. 

A fim de ampliar a análise em relação às despesas operacionais, a seguir estás 

serão apresentadas de forma desagregada, a considerar a despesa com pessoal 

próprio, a despesa com produtos químicos, a despesa com energia elétrica a despesa 

com serviços de terceiros, a despesa com água importada (bruta ou tratada), a 

despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX, a despesa com esgoto exportado 

e as outras despesas de exploração.  

Assim de forma direta, essas informações estão apresentadas na Tabela 31. 

Destaca-se que estas são as despesas que somam o total das despesas operacionais 

conforme definição do SNIS. 
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Tabela 31: Despesas de exploração desagregadas segundo o SNIS 2018. 

Ano 

Despesas 

FN010 FN011 FN014 FN020 FN021 FN039 FN027 

Pessoal  
próprio 

Produtos 
químicos 

Serviços de 
terceiros 

Água 
importada 

Fiscais ou 
tributárias 

computadas na 
DEX 

Esgoto 
exportado 

Outras 
despesas de 
exploração  

2012 R$ 2.459.330,20 R$ 261.945,67 R$ 1.485.110,72 R$ 0,00 R$ 76.685,46 R$ 0,00 R$ 0,00 

2013 R$ 2.772.876,54 R$ 340.136,35 R$ 1.924.069,48 R$ 0,00 R$ 79.367,25 R$ 0,00 R$ 0,00 

2014 R$ 2.857.432,49 R$ 456.064,42 R$ 1.701.497,55 R$ 0,00 R$ 94.704,30 R$ 0,00 R$ 0,00 

2015 R$ 2.980.761,49 R$ 302.198,82 R$ 2.971.093,43 R$ 0,00 R$ 69.160,23 R$ 0,00 R$ 0,00 

2016 R$ 3.274.770,28 R$ 409.692,30 R$ 2.939.678,17 R$ 0,00 R$ 98.905,52 R$ 0,00 R$ 0,00 

2017 R$ 3.020.929,45 R$ 413.684,11 R$ 2.879.768,23 R$ 0,00 R$ 111.727,91 R$ 0,00 R$ 0,00 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 
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Para iniciar, a Despesa com Pessoal Próprio representa o valor anual das 

despesas realizadas com empregados (inclusive diretores, mandatários, entre outros), 

correspondendo à soma de ordenados e salários, gratificações, encargos sociais 

(exceto Programa de Integração Social – PIS, Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público - PASEP e Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS), pagamento a inativos e demais benefícios concedidos, tais como 

auxílio-alimentação, vale-transporte, planos de saúde e previdência privada. No 

período 2012-2017 houve um aumento de 23% (Figura 56).  

Figura 56 – FN010 - Despesa com pessoal próprio (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

A Despesa com Produtos Químicos representa o valor anual das despesas 

realizadas com a aquisição de produtos químicos destinados aos sistemas de 

tratamento de água e de esgotos e nas análises de amostras de água ou de esgotos. 

No período 2012-2017 houve um aumento de 58% (Figura 57). 

Figura 57 – FN011 - Despesa com produtos químicos nos serviços de água (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 
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A Despesa com Energia Elétrica, apresentada no gráfico da Figura 58, 

representa o 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. 

Figura 58 – FN013 - Despesa com energia elétrica (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

No período 2012-2017 teve um aumento de 98%, destaque para o período 2014-

2015 onde teve um aumento de 48%. Essa variação nas despesas com energia reflete 

a estratégia do governo em reduzir os preços nos anos de 2013, passando em 2014 

e 2015 a recompor estes valores de forma acelerada. Esse aumento de preços foi 

intensificado principalmente pela crise hídrica que atingiu o país e obrigou o governo 

a elevar os preços da energia.  

O Estudo da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de 

Energia e de Consumidores Livres (Abrace)   apontou  que entre 2014 a 2017  a tarifa 

acumula alta média de  31,5%, sendo que a inflação acumulada no período foi de 

28,86%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).   

No mesmo período, o SAMAE teve aumento de 54% em suas despesas com 

energia elétrica. Assim, é preciso compreender se houve alguma mudança no modelo 

de operação, nos equipamentos ou outra situação que justifique a variação acima da 

média. Além do aumento ocasionado pela crise hídrica e a consequente 

implementação das bandeiras de consumo de energia, o que elevou o preço das 

tarifas, é preciso avaliar a eficiência energética do sistema sob dois aspectos:  

1) eficiência energética dos equipamentos;  
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2) estratégia de uso dos equipamentos considerando que o custo da tarifa sofre 

alteração substancial a depender do horário de consumo.   

A Despesa com Serviços de Terceiros representa o valor anual das despesas 

realizadas com serviços executados por terceiros.  

Deve-se levar em consideração somente despesas com mão-de-obra, conforme 

demonstrado no gráfico da Figura 56. Não se incluem as despesas com energia 

elétrica e com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos.  

No período 2012-2017 houve um aumento de 94% nesta despesa. Somente no 

ano de 2015, houve aumento de 75% na despesa de terceiros quando comparado ao 

ano anterior. É preciso compreender se houve alguma mudança na estrutura de 

prestação de serviços do SAMAE que possa justificar este aumento substancial. Ter 

clareza se a alocação dos serviços de terceiros pelo SAMAE diz apenas aos serviços 

de água e esgoto. 

Figura 59 – Despesa com serviços de terceiros (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 
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que no ano de 2015 houve uma redução de receita em relação ao ano anterior e, 

consequentemente, o resultado financeiro foi menor em comparação ao ano anterior, 

o que justifica uma redução no valor dos tributos a serem pagos (Figura 60). 

 

Figura 60 – FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX (R$/ano) 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

7.4.4 Serviço da Dívida  

Conforme demonstrado, segundo informações do SNIS não há despesas com 

serviços de dívidas nos serviços de saneamento básico no município. Mesmo avaliado 

a documentação disponibilizada, com base nas informações municipais nada se pode 

afirmar quanto ao serviço da dívida.  

Porém, quando analisadas as informações fornecidas pelo SAMAE - Relatório 

Conselho na aba Relatório Contábil é possível identificar as Despesas de Capital para 

o período 2012 a 2018.  

Importante atentar para o fato de que no período janeiro a maio de 2018, em 

apenas 5 (cinco) meses, houve aumento de 4% quando comparado aos 12 (doze) 

meses do ano anterior. Se mantiver essa tendência, o valor ao final do ano de 2018 

será elevado quando comparado ao comportamento que vinha apresentando nos 

anos anteriores. 
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Tabela 32: Despesas de Capital para o período 2012 a 2018 (parcial). 

Ano Despesa de Capital 

2012 R$ 1.733.671,68 

2013 R$ 1.507.066,93 

2014 R$ 964.512,75 

2015 R$ 837.887,12 

2016 R$ 566.120,16 

2017 R$ 1.069.232,60 

2018* R$ 1.112.266,84 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados fornecidos pelo SAMAE – 

Relatórios Conselho, aba Relatório Contábil. 

 

7.4.5 Orçamento Anual de Custos e Investimentos 

O orçamento anual dos custos e investimentos considera, para cada uma das 

áreas do saneamento os seguintes itens:  

 Recursos Próprios,  

 Recursos Onerosos e  

 Recursos Não Onerosos 

Não se pode assegurar com base nas informações analisadas que há recursos 

próprios para investimentos. 

Considera-se importante reforçar as diferenças financeiras encontradas nas 

informações quando comparados os dados oficiais do SNIS com as bases de dados 

fornecidos pela autarquia, sobretudo dos relatórios de conselho. Por exemplo, na 

Tabela 24 e no gráfico da Figura 35 são apresentadas as receitas, despesas e 

investimentos do período 2012 a 2017 segundo os dados oficiais do SNIS.  

Estes dados são diferentes daqueles encontrados no gráfico da Figura 36 - 

Análise financeira do Relatório do Conselho período 2012 a 2017. Além das receitas 

com o serviço de água e esgoto terem valores divergentes, no gráfico da Figura 36 as 

despesas são apresentadas de maneira total, provavelmente englobando os custos 

dos serviços de água e resíduos prestados pelo SAMAE.  
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Se pela análise dos dados financeiros do SNIS a situação financeira merece 

atenção, quando analisamos com o foco nos dados da base relatórios do conselho a 

situação financeira aparenta estar mais estável. As diferenças de informações 

financeiras encontradas apontam para a emergência quanto a certificação das 

informações econômico financeiro e, de forma complementar, para a necessidade de 

segmentar as receitas, despesas e investimentos por tipo de serviço prestado. 

 

7.5 Tributos Incidentes sobre as Tarifas de Água e Resíduos 

O SAMAE, assim como as demais autarquias de água e esgoto pagam 1% 

de PASEP sobre o faturamento, sendo este o único imposto incidente sobre os 

serviços prestados. 

 

7.6 Análise Econômica e Financeira ‐ Informações AGIR 

Para compor as análises econômico-financeiras buscou-se informações, 

evidência e documentos oficiais sobre o sistema de saneamento de Timbó.  

O município é consorciado à Agência Intermunicipal de Regulação do Médio 

Vale do Itajaí – AGIR, a qual através de Lei específica tem o mandato para regular e 

fiscalizar o serviço de saneamento prestado no município.  

Assim, a agência emite relatórios acerca da situação técnica e também 

financeira da concessão dos serviços de saneamento na cidade. Até o momento o 

diagnóstico econômico-financeiro esteve calcado nas bases do SNIS e do Relatório 

Conselho. Nesta seção, agrega-se  documentos e pareceres disponíveis no site da 

AGIR, especialmente no Parecer Administrativo 058-2018, para que seja possível 

reforçar o diagnóstico quanto ao sistema de saneamento do município de Timbó.  

Muitas das orientações apresentadas ao longo do diagnóstico constam nas 

observações apreciadas pelos técnicos da agência em seus relatórios. Por exemplo a 

necessidade de auferir as informações segmentando por tipo de serviço e também o 

baixo investimento no sistema e sua tendência de queda ao longo dos anos.  

O referido parecer merece destaque, pois inicia detalhando os números do 

SAMAE de Timbó, passa para o cronograma de investimentos e analisa o 
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investimento previsto no PMSB versus o realizado. A Tabela 33 apresenta a 

caracterização do SAMAE de Timbó conforme relatório. 

 

Tabela 33 - SAMAE de Timbó em números. 

Item Valor 

Volume de água tratada e distribuída 295.971,50m³ mensal 

Extensão de rede 250Km 

Estações de Tratamento de Água 2 

Estações de Bombeamento de Água Bruta 1 

Estações de Recalque de Água Tratada e Pressurização de Rede 3 

Estações de Pressurização de Rede 17 

Reservatórios 7 

Capacidade total de reservação 3.130m3 

Capacidade total de tratamento 120l/s 

Ligações de água 11.710 

Economias atendidas 13.299 

Percentual da população atendida 98% 

Fonte: Adaptado de SAMAE de Timbó (2018). 

 

Segundo o Parecer Administrativo 058-2018 emitido pela AGIR, o município de 

Timbó possui um índice de cobertura dos serviços de abastecimento de água tratada 

de 98% (noventa e oito por cento).  

Os técnicos da AGIR consideraram este índice satisfatório, já que representa 

quase a totalidade dos habitantes urbanos. Quanto ao sistema de esgotamento 

sanitário, o município não oferece este serviço à população, sendo zero o índice de 

cobertura. A Tabela 34 apresenta o cronograma de investimentos necessários no 

setor, conforme PMSB do ano de 2012 o que demonstra suas fragilidades. 
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Tabela 34 - Cronograma de investimentos no curto prazo: PMSB 2012 – Água. 

Origem Atividade Valor estimado 
Valor estimado 

para 2017 
Valor gasto em 

2017 
Valor estimado 

para 2018 
% realizado + % 

a realizar 

Demanda de projeções 

Ampliação da capacidade tratamento de 
água 

      R$480.000,00   

Investimento em ligações com 
hidrômetro 

R$325.112,67 R$65.022,53     R$0,00 

Substituição de hidrômetros para 
renovação do parque de hidrômetros 

R$543.999,39 R$108.799,88 R$163.695,00   R$30,09 

Investimento em ampliação e 
manutenção da rede de abastecimento 
de água 

R$1.668.726,92 R$333.745,38   R$1.165.000,00 R$69,81 

Investimento em ampliação da 
capacidade de reservação 

      R$1.250.000,00   

Investimento em abastecimento de água 
na área rural 

R$118.948,96 R$23.789,79       

Diagnóstico 

Programa de conscientização de 
proteção do manancial e uso consciente 
de água 

R$72.000,00 R$14.400,00     R$0,00 

Estudo para recomposição da mata ciliar R$15.000,00         

Controle de qualidade de água de poço R$80.000,00 R$16.000,00     R$0,00 

Total implantação em curto prazo R$2.823.787,94 R$561.757,58 R$163.695,00 R$2.895.000,00 R$108,32 

Fonte: Parecer administrativo 058-2018 AGIR 
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Em relação ao cronograma de investimentos previsto para implantação pelo 

SAMAE Timbó frente às necessidades previstas no PMSB em vigor, apresenta-se as 

considerações da equipe técnica da AGIR na página 8 do referido relatório:  

O investimento total previsto para implantação em curto prazo pelo 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, no período de 2015-

2020, foi de R$ 2.823.787,94 (dois milhões, oitocentos e vinte e três 

mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), o 

valor que o SAMAE estimou para 2017 foi de R$ 561.757,59 

(quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais 

e cinquenta e nove centavos), porém investiu somente R$ 163.695,00 

(cento e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e cinco reais) 

representando 29,14% do valor estimado. Para 2018 há a estimativa 

de investir R$ 2.895.000,00 (dois milhões oitocentos e noventa e 

cinco mil reais). Na entrega do Produto 2 será possível avaliar quanto 

deste valor estimado foi realmente investido no ano de 2018.  

O referido relatório destaca que “há divergências significativas entre a previsão 

de investimentos do PMSB e a aplicação efetiva dos recursos”. Destaca ainda “ser 

importante que na revisão em curso do PMSB ajustes sejam feitos para que os 

investimentos levados a efeito pelo SAMAE estejam em sintonia com o PMSB”. A 

Tabela 35  demonstra as informações descritas anteriormente. 

 

Tabela 35 - Cronograma de investimentos no curto prazo: PMSB 2012 – Esgoto 

Origem Atividade Valor estimado 

Demanda de 
projeções 

Rede coletora de esgotos, interceptores e acessórios R$21.879.399,30 

Ligações prediais de esgoto R$942.582,24 

Tratamento de esgotos R$2.625.000,00 

Investimento em esgotamento sanitário rural R$1.002.347,04 

Diagnóstico 

Projeto 2ª e 3ª etapa de esgotamento sanitário com prazos 
e metas definidas 

R$100.000,00 

Programa de conscientização de interferências (qualidade) 
no esgoto (2017-2020) 

R$20.000,00 

Análise dos parâmetros do efluente tratado e para controle 
de poluição do corpo hídrico receptor (2016-2020) 

R$120.000,00 

Total implantação em curto prazo R$26.689.328,58 

 Fonte: Adaptado Município de Timbó (2018). 
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Conforme demostrado na Tabela 36, o PMSB de Timbó prevê investimentos da 

ordem de R$ 26.689.328,58 (vinte e seis milhões seiscentos e oitenta e nova mil 

trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) em esgotamento sanitário 

no período 2015-2020, considerado curto prazo.  

Porém, conforme o relatório da AGIR, o SAMAE “não apresentou nenhuma 

previsão de investimento neste importante setor do saneamento”. 
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Tabela 36 - Cronograma de investimento (fase do processo de investimento) 

Metas 2018 
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Revisão PMSB R$100.000 N/A dez/17 N/A N/A R$137.234 jan./18 fev./18 fev./18 fev./18 mar/18 mar/18 mar/18 abr./18 abr./18 abr./18 N/A N/A N/A N/A 

Aquisição de terreno para construção de reservatório 
em aço vitrificado 

R$300.000 jul./18 N/A N/A N/A R$300.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A jul./18 N/A N/A N/A N/A 

Projeto de reservatório de aço vitrificado com volume de 
1000 m2 

R$50.000 N/A mar/18 mar/18 jul./18 R$60.000 mar/18 abr./18 abr./18 abr./18 abr./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 N/A N/A N/A 

Construção de reservatório de aço vitrificado com 
volume de 1000 m2 

R$850.000 jun./18 jun./18 mar/18 jul./18 R$900.000 jul./18 ago./18 ago./18 ago./18 ago./18 ago./18 ago./18 set/18 set/18 set/18 set/18 nov./18 N/A jan./19 

Adutora de água tratada de 150mm para alimentação do 
reservatório 

R$90.000 N/A N/A N/A N/A R$90.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A mar/18 N/A jan./19 

Rede de distribuição de 200mm para saída do 
reservatório 

R$310.000 N/A abr./18 abr./18 abr./18 R$310.000 abr./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 jun./18 jun./18 jun./18 jun./18 jul./18 N/A jan./19 

Rede adutora de água tratada de 250mm para 
alimentação das estações elevatórias Blumenau e 
Quintino 

R$700.000 N/A abr./18 abr./18 abr./18 R$700.000 abr./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 jun./18 jun./18 jun./18 jun./18 jul./18 N/A set/18 

Projeto de travessia sob ponte da adutora de água 
tratada de 250mm 

R$15.000 N/A abr./18 abr./18 abr./18 R$15.000 abr./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 mai./18 jun./18 jun./18 jun./18 jun./18 N/A N/A N/A 

Execução da travessia sob ponte da adutora de 250mm R$50.000 N/A jul./18 jul./18 jul./18 R$50.000 jul./18 jul./18 ago./18 ago./18 ago./18 ago./18 ago./18 set/18 set/18 set/18 set/18 set/18 N/A nov./18 

Projeto de Estação de Tratamento de Água com vazão 
de 100L/s 

R$400.000 N/A jan./19 jan./20 fev./19 R$500.000 fev./19 mar/19 mar/19 mar/19 mar/19 abr./19 abr./19 abr./19 mai./19 mai./19 jun./19 N/A N/A N/A 

Projeto de sistema de tratamento e secagem de lodo da 
ETA 

R$80.000 N/A jan./19 jan./20 fev./19 R$100.000 fev./19 mar/19 mar/19 mar/19 mar/19 abr./19 abr./19 abr./19 mai./19 mai./19 jun./19 N/A N/A N/A 

Projeto do reservatório de aço vitrificado com volume de 
1.000m3 para o bairro dos Estados 

R$50.000 N/A jan./19 jan./20 jan./20 R$60.000 fev./19 mar/19 mar/19 mar/19 mar/19 abr./19 abr./19 abr./19 mai./19 mai./19 jun./19 N/A N/A N/A 

  R$2.995.000         R$3.222.234                             

Legenda: N/A = não aplicável 

Fonte: AGIR, 2018
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A Tabela 37 traz informações em relação ao montante de investimentos 

realizados em relação à receita total, demonstrando um montante variável.  

Novamente é preciso destacar a diferença de valores quando comparado à 

Tabela 24 e gráficos da Figura 35 e Figura 36. Esse ponto tem aparecido em diferentes 

momentos do relatório econômico-financeiro e representa fonte de preocupação 

quanto a revisão do PMSB de Timbó. 

Tabela 37 - Percentual de investimento em relação a receita total do SAMAE de Timbó 

Ano 

Contas 

Receita Total Investimentos 
% Investimento/        

receita total 

2012 R$7.664.948 R$1.733.672 22,62 

2013 R$7.926.961 R$1.507.067 19,01 

2014 R$9.470.431 R$964.513 10,18 

2015 R$6.909.024 R$837.887 12,02 

2016 R$9.890.550 R$566.120 5,72 

2017 R$11.136.303 R$1.069.233 9,6 

Orçamento 2018 R$26.000.000 R$16.455.000 63,29 

Orçamento 2018 * R$11.000.000 R$1.455.000 13,23 

* Somente Recursos Próprios 

Fonte: AGIR, 2018. 

Na análise do comportamento dos investimentos feitos pelo SAMAE de Timbó, 

considera-se importante apresentar as conclusões da equipe da AGIR formalizadas 

no Parecer administrativo 058-2018 página 14: 

Nota-se uma redução percentual de investimento em relação a 

receita total, considerando-se os valores empenhados constantes 

no balanço orçamentário da entidade, sendo que os anos de 2012 

e 2013 receberam aportes financeiros significativos e 

posteriormente ao longo dos anos não se manteve o mesmo ritmo 

de investimentos, com ênfase para o percentual ínfimo no ano de 

2016. Já para o exercício de 2017 retoma seus investimentos ao 

patamar próximo de 10% (dez por cento) e no exercício de 2018 

na Lei Orçamentária Anual – LOA, atenta-se para o almejado 

63,29%, restando desta forma alguma fonte de recurso, no caso 

em tela, Transferência de Capital na ordem de R$12.000.000,00 
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(doze milhões de reais) e Operação de Crédito de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais). Na última coluna do Quadro, 

analisa-se os valores somente com os recursos próprios excluídos 

dos recursos vinculados, os investimentos alcançam 13,23% 

(treze vírgulas vinte e três por cento) em relação a receita total.  

A evolução dos investimentos também é apresentada no gráfico da Figura 61, 

onde são plotados os percentuais de investimento frente a receita total, bem como a 

curva de tendência destes investimentos ao longo do período 2012-2017.  

Figura 61 – Evolução dos investimentos 

 
Fonte: AGIR, 2018. 

Sobre a importância dos investimentos, destaca-se passagem do Parecer 

administrativo 058-2018, página 15:  

É significativo a redução dos investimentos ao longo dos anos, 

vale lembrar que os investimentos, quer para novos projetos ou 

simplesmente substituição dos ativos obsoletos são de grande 

valia para a ampliação e manutenção da geração de benefícios 

futuros e a regularidade e qualidade dos serviços prestados. Esta 

conta é constantemente monitorada por esta Agência Reguladora 

por entender como vital a saúde dos ativos dispostos em 

operação, para não gerar no futuro gastos para substituição e 

elevados patamares de desperdício por desgaste de tais no 
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processo de captação, adução, tratamento, reservação e 

distribuição de produtos como a água tratada. 

A Tabela 38 apresenta o histórico de Receita Total de Água e o Investimento 

Anual no período 2009-2017.  

Tabela 38 - Percentual de investimentos água e esgoto de Timbó 2009-2017 

Ano Receita Total Água Investimento Anual (%) de Investimentos 

2009 R$ 3.778.714 R$ 405.449 10,73% 

2010 R$ 3.984.201 R$ 1.452.946 36,47% 

2011 R$ 4.438.907 R$ 1.199.742 27,03% 

2012 R$ 4.709.233 R$ 1.496.630 31,78% 

2013 R$ 4.875.276 R$ 424.344 8,70% 

2014 R$ 5.941.712 R$ 460.540 7,75% 

2015 R$ 5.865.273 R$ 831.498 14,18% 

2016 R$ 6.879.860 R$ 564.884 8,21% 

2017 R$ 7.367.629 R$ 901.886 12,24% 

Fonte: AGIR, 2018. 

 

Considera-se importante destacar os pareceres da equipe técnica da agência 

reguladora que demonstram a situação dos investimentos em saneamento no 

município de Timbó. Dados retirados do Parecer administrativo 058-2018, página 16. 

Apesar de apresentarem médias superiores, pois desta base de 

dados retira-se a receita de resíduos e outras receitas não 

operacionais são excluídas, observa-se que a curva apresentada 

anteriormente, se demonstra nesta análise, restritiva ao serviço de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

A preocupação com o nível de investimento apresentada pela equipe da 

agência reguladora em seu relatório é reforçada quando analisamos os números 

numa representação gráfica, conforme demonstrado abaixo no gráfico da Figura 62.  
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Figura 62 – Percentual de investimentos água e esgoto de Timbó – 2009-2017 

 
Fonte: Adaptado de AGIR, 2018. 

Nos dois últimos gráficos percebemos um comportamento de redução nos 

investimentos, evidenciados por suas curvas de tendência. Estas demonstram haver 

uma tendência de redução dos investimentos em relação a receita arrecadada, algo 

preocupante quando analisado frente às necessidades de investimentos pactuados 

no PMSB.   

O Relatório da AGIR destaca que esta situação precisa ser analisada de forma 

assertiva pela Autarquia, “pois é fato que apenas em um serviço plenamente 

universalizado, onde todo seu ativo imobilizado e permanente (redes, estações de 

tratamento, elevatórias, máquinas e motores) se encontrem em perfeito estado de 

uso, os investimentos podem ser reduzidos”. Esta preocupação vem no sentido de 

conquistar um nível de investimentos adequado para fazer frente às metas do PMSB. 

Vale destacar trecho do Parecer Técnico da AGIR onde reforça a importância 

dos investimentos da autarquia municipal de Timbó (pag. 17) 

 Os investimentos em saneamento devem ter como premissa 

básica a alocação de recursos para atender o crescimento 

vegetativo da população do município, além disso, suprir e 

substituir redes obsoletas e a tecnologia a ser utilizada. 

Investimentos não aplicados em tempo oportuno causam custos 

elevados de reposição ao longo do período, fazendo com que a 

tarifa se eleve para atender estes novos custos de investimentos. 
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A Tabela 39 demonstra através de informações prestadas para a AGIR que o 

SAMAE de Timbó registrou no ano de 2017 uma receita total 23,74% (vinte e três 

vírgula setenta e quatro por cento) superior àquela orçada para o período.  Ainda 

obteve superávit na execução Orçamentária da ordem de R$ 1.138.126,00 (um 

milhão, cento e trinta e oito mil, cento e vinte e seis reais), representando 10,22% (dez 

vírgula vinte e dois por cento) da Receita Total.  

Já na conta investimento, ficou aquém do orçado, pois investiu apenas R$ 

1.258.440,00 (um milhão duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e quarenta 

reais), valor 15,04% (quinze virgula quatro por cento) inferior ao orçado para o período. 

Novamente, podemos identificar um comportamento de baixo nível de investimentos, 

algo que tenderá a prejudicar o cumprimento das metas do PMSB. 

 

Tabela 39 - Balanço orçamentário do SAMAE de Timbó em 2017 

Item Orçada Executada % 

Receita Total R$ 9.000.000,00 R$ 11.136.303,00 23,74% 

Receitas Correntes R$ 8.800.000,00 R$ 10.949.090,00 24,42% 

Receita Intragovernamental R$ 200.000,00 R$ 187.213,00 -6,39% 

Despesa Total R$ 9.000.000,00 R$ 9.998.177,00 11,00% 

Despesa Corrente R$ 7.335.560,00 R$ 8.557.562,00 16,66% 

Despesa de Capital R$ 1.258.440,00 R$ 1.069.232,00 15,04% 

Despesa Intragovernamental R$ 359.000,00 R$ 371.382,00 3,45% 

Reserva de Cont. R$ 47.000,00 - - 

Superávit da Execução 
Orçamentária 2017 

- R$ 1.138.126,00 10,22% 

Fonte: AGIR, 2017 

 

Ainda no Parecer administrativo 058-2018 podemos encontrar, com base nesse 

relatório, a Tabela 40, à qual apresenta o saldo da situação financeira do SAMAE no 

ano de 2017.  
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Pode-se perceber uma suficiência de caixa considerável, resultado da soma do 

superávit orçamentário, descontando os estornos de resto a pagar e somado ao saldo 

de exercícios anteriores.  

O resultado desta situação foi que o SAMAE alcançou um superávit financeiro 

de R$ 4.684.588,00 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e 

oitenta e oito reais). 

 

Tabela 40 - Resultado Financeiro do SAMAE de Timbó em 2017 

Conta Sinal Valor 

Receita Orçamentária 2017 ( + ) R$ 11.136.303 

Despesa Orçamentária 2017 ( - ) R$ 9.998.177 

Resultado Parcial (superávit orçamentário) ( = ) R$ 1.138.126 

Estornos de resto a pagar ( +) R$ 3.870 

Saldo anterior ( + ) R$ 3.542.593 

Saldo acumulado (superávit financeiro) ( = ) R$ 4.684.588 

Fonte: AGIR, 2018 

Avaliando o fluxo de caixa financeiro o propósito da técnica é evidenciar o fluxo 

das entradas e saídas da entidade ao longo dos anos, além de verificar a evolução 

das receitas e despesas entre os anos de 2012 até 2017, sendo assim é possível 

traçar metas e prospectar o futuro da entidade. 

A Tabela 41, Fluxo de caixa dos programas do SAMAE de Timbó foi extraída 

do relatório da AGIR e contempla todos os programas do saneamento básico 

prestados: sistema de abastecimento de água e resíduos sólidos. Nela é possível 

verificar o comportamento dos gastos por grupo, possibilitando a análise de seus 

resultados.  

Já a Tabela 42 apresenta a montagem do fluxo por natureza das despesas, 

segundo critério da Lei Federal nº 4.320/64. São apresentados os gastos pelas 

seguintes contas: pessoal e encargos, manutenção (outros serviços de terceiros), 

juros e encargos, amortizações, depreciação e investimentos. 
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Tabela 41 - Fluxo de caixa dos programas do SAMAE de Timbó 2012-2017 

Fluxo de Caixa dos Programas SAMAE Timbó Evolução ao longo dos anos 

Receita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 média 

Receita Total R$7.664.948,00 R$7.926.961,00 R$9.470.431,00 R$8.880.575,00 R$9.890.550,00 R$11.136.303,00 R$3,42 R$19,47 -R$6,23 R$11,37 R$12,60 R$8,13 

Tarifa Água R$4.490.820,00 R$4.587.751,00 R$5.218.135,00 R$5.544.046,00 R$6.375.863,00 R$7.081.010,00 R$2,16 R$13,74 R$6,25 R$15,00 R$11,06 R$9,64 

Ligação R$20.302,00 R$22.642,00 R$18.584,00 R$21.166,00 R$23.489,00 R$23.937,00 R$11,53 -R$17,92 R$13,89 R$10,97 R$1,91 R$4,08 

Religamento água R$7.946,00 R$9.200,00 R$20.285,00 R$23.312,00 R$24.331,00 R$32.565,00 R$15,77 R$120,50 R$14,92 R$4,37 R$33,84 R$37,88 

Lixo R$2.523.668,00 R$2.664.254,00 R$3.051.643,00 R$439.326,00 R$2.421.113,00 R$3.151.463,00 R$5,57 R$14,54 -R$85,60 R$451,10 R$30,17 R$83,15 

Taxa pela prestação de lixo R$1.309.027,00 R$1.436.285,00 R$1.676.376,00 R$31.553,00 R$2.307.176,00 R$2.538.545,00 R$9,72 R$16,72 -R$98,12 R$7.212,15 R$10,03 R$1.430,10 

Serviço Coleta Lixo R$952.633,00 R$1.029.260,00 R$1.089.260,00 R$93.727,00     R$8,04 R$5,83 -R$91,40       

Receita Usina de Lixo R$262.008,00 R$198.710,00 R$286.007,00 R$314.047,00 R$113.936,00 R$612.918,00 -R$24,16 R$43,93 R$9,80 -R$63,72 R$437,95 R$80,76 

Aplicações R$318.955,00 R$234.219,00 R$258.735,00 R$411.658,00 R$508.560,00 R$401.032,00 -R$26,57 R$10,47 R$59,10 R$23,54 -R$21,14 R$9,08 

Multas e juros de mora R$57.978,00 R$45.889,00 R$30.947,00 R$32.172,00 R$37.818,00 R$40.782,00 -R$20,85 -R$32,56 R$3,96 R$17,55 R$7,84 -R$4,81 

Dívida ativa R$55.114,00 R$107.323,00 R$187.395,00 R$160.595,00 R$43.200,00 R$175.397,00 R$94,73 R$74,61 -R$14,30 -R$73,10 R$306,02 R$77,59 

Indenizações e restituições R$28.660,00 R$89.153,00 R$280.076,00 R$66.430,00 R$131.644,00 R$32.693,00 R$211,07 R$214,15 -R$76,28 R$98,17 -R$75,17 R$74,39 

Receita Intragovernamental R$117.203,00 R$127.126,00 R$131.908,00 R$15.005,00 R$188.684,00 R$187.213,00 R$8,47 R$3,76 -R$88,62 R$1.157,46 -R$0,78 216.06 

Outros serviços R$37.979,00 R$39.404,00 R$27.725,00   R$16.349,00 R$10.211,00 R$3,75 -R$29,64 -R$100,00   -R$35,55 -R$40,86 

Recurso vinculado - capital R$6.322,00   R$245.000,00 R$195.314,00 R$119.500,00       -R$20,28 -R$38,82   -R$29,55 

Repasse financeiro       R$1.971.551,00                 

Despesa                         

Programa 1301 Invest. R$174.350,00 R$195.565,00 R$204.198,00 R$128.759,00 R$159.954,00 R$134.750,00 R$12,17 R$4,41 -R$36,94 R$24,23 -R$15,76 -R$2,38 

Programa 1303 Invest. Frota R$41.900,00 R$41.500,00 R$5.800,00     R$559.500,00 -R$0,95 -R$86,02 -R$100,00       

Programa 1305 Obras e invest. R$1.280.380,00 R$172.479,00 R$250.541,00 R$702.739,00 R$404.930,00 R$207.636,00 -R$86,53 R$45,25 R$180,49 -R$42,38 -R$48,72 R$9,92 

Programa 2302 manutenção ETA R$833.215,00 R$958.984,00 R$1.085.207,00 R$1.071.299,00 R$1.493.002,00 R$1.170.793,00 R$15,09 R$13,16 -R$1,28 R$39,36 -R$21,58 R$8,95 

Programa 2304 Serv. Água R$1.755.896,00 R$2.149.661,00 R$1.889.738,00 R$2.101.020,00 R$2.523.789,00 R$2.633.671,00 R$22,43 -R$12,09 R$11,18 R$20,12 R$4,35 R$9,20 

Total água R$4.085.741,00 R$3.518.189,00 R$3.435.485,00 R$4.003.817,00 R$4.581.675,00 R$4.706.351,00 -R$13,89 -R$2,35 R$16,54 R$14,43 R$2,72 R$3,49 

Programa 1313 investimento   R$14.800,00           -R$100,00         

Programa 2306 manut. Esgoto                         

Programa 2308 manut. Serviço                         

Programa 2310 manut. Tratamento   R$8.395,00   R$747,00       -R$100,00         

Total esgoto   R$23.195,00   R$747,00       -R$100,00         
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Continuação da Tabela 41 

Programa 1317 Invest. R$7.042,00 R$296,00 R$1.357,00 R$6.389,00 R$1.236,00 R$10.346,00 -R$95,80 R$358,60 R$370,82 -R$80,65 R$737,08 R$258,01 

Programa 1319 Veículos R$230.000,00   R$385.500,00     R$157.000,00 -R$100,00   -R$100,00       

Programa 1321 Obras   R$302.349,00 R$117.116,00         -R$61,26 -R$100,00       

Programa 2312 Manut. Adm. R$193.428,00 R$203.280,00 R$190.002,00 R$557.947,00 R$595.196,00 R$616.664,00 R$5,09 -R$6,53 R$193,65 R$6,68 R$3,61 R$40,50 

Programa 2314 Manut. Serviço R$785.578,00 R$1.029.793,00 R$1.264.056,00 R$505.677,00 R$1.061.215,00 R$862.326,00 R$31,09 R$22,75 -R$60,00 R$109,86 -R$18,74 R$16,99 

Programa 2316 Reciclagem R$1.115.189,00 R$1.224.210,00 R$1.125.042,00 R$1.264.310,00 R$1.082.734,00 R$1.109.943,00 R$9,78 -R$8,10 R$12,38 -R$14,36 R$2,51 R$0,44 

Total lixo 25.003 R$2.331.237,00 R$2.759.928,00 R$3.083.074,00 R$2.334.323,00 R$2.740.380,00 R$2.756.279,00 R$18,39 R$11,71 -R$24,29 R$17,40 R$0,58 R$4,76 

Total despesa órgão R$8.157.786,00 R$9.477.646,00 R$8.608.657,00 R$8.415.736,00 R$9.650.609,00 R$9.998.177,00 R$16,18 -R$9,17 -R$2,24 R$14,67 R$3,60 R$4,61 

Saldo inicial balanço patrimonial                       R$3,52 

Cancelamento de restos a pagar R$275.829,00 R$997,00 R$87.128,00 R$3.837,00   R$3.870,00             

Resultado -R$492.838,00 
-

R$1.550.685,00 
R$861.774,00 R$464.840,00 R$239.941,00 R$1.138.125,00             

Resultado acumulado R$3.434.761,00 R$1.885.073,00 R$2.833.975,00 R$3.302.652,00 R$3.542.593,00 R$4.684.588,00             

Fonte:  AGIR, 2018 
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Tabela 42 - Fluxo de caixa por natureza da despesa do SAMAE de Timbó 2012-2017 

Fluxo de Caixa dos Programas SAMAE Timbó Evolução ao longo dos anos 

Receita 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 média 

Receita Total R$7.664.948 R$7.926.961 R$9.470.431 R$8.880.575 R$9.890.550 R$11.136.303 R$3,42 R$19,47 -R$6,23 R$11,37 R$12,60 R$8,13 

Tarifa Água R$4.490.820 R$4.587.751 R$5.218.135 R$5.544.046 R$6.375.863 R$7.081.010 R$2,16 R$13,74 R$6,25 R$15,00 R$11,06 R$9,64 

Ligação R$20.302 R$22.642 R$18.584 R$21.166 R$23.489 R$23.937 R$11,53 -R$17,92 R$13,89 R$10,97 R$1,91 R$4,08 

Religamento água R$7.946 R$9.200 R$20.285 R$23.312 R$24.331 R$32.565 R$15,77 R$120,50 R$14,92 R$4,37 R$33,84 R$37,88 

Lixo R$2.523.668 R$2.664.254 R$3.051.643 R$2.410.878 R$2.421.113 R$3.151.463 R$5,57 R$14,54 -R$21,00 R$0,42 R$30,17 R$83,15 

Taxa pela prestação de lixo R$1.309.027 R$1.436.285 R$1.676.376 R$31.553 R$2.307.176 R$2.538.545 R$9,72 R$16,72 -R$98,12 R$7.212,15 R$10,03 R$1.430,10 

Serviço Coleta Lixo R$952.633 R$1.029.260 R$1.089.260 R$93.727     R$8,04 R$5,83 -R$91,40       

Receita Usina de Lixo R$262.008 R$198.710 R$286.007 R$314.047 R$113.936 R$612.918 -R$24,16 R$43,93 R$9,80 -R$63,72 R$437,95 R$80,76 

Aplicações R$318.955 R$234.219 R$258.735 R$411.658 R$508.560 R$401.032 -R$26,57 R$10,47 R$59,10 R$23,54 -R$21,14 R$9,08 

Multas e juros de mora R$57.978 R$45.889 R$30.947 R$32.172 R$37.818 R$40.782 -R$20,85 -R$32,56 R$3,96 R$17,55 R$7,84 -R$4,81 

Dívida ativa R$55.114 R$107.323 R$187.395 R$160.595 R$43.200 R$175.397 R$94,73 R$74,61 -R$14,30 -R$73,10 R$306,02 R$77,59 

Indenizações e restituições R$28.660 R$89.153 R$280.076 R$66.430 R$131.644 R$32.693 R$211,07 R$214,15 -R$76,28 R$98,17 -R$75,17 R$74,39 

Receita Intragovernamental R$117.203 R$127.126 R$131.908 R$15.005 R$188.684 R$187.213 R$8,47 R$3,76 -R$88,62 R$1.157,46 -R$0,78 216.06 

Outros serviços R$37.979 R$39.404 R$27.725   R$16.349 R$10.211 R$3,75 -R$29,64 -R$100,00   -R$35,55 -R$40,86 

Recurso vinculado - capital R$6.322   R$245.000 R$195.314 R$119.500               

Repasse financeiro       R$1.971.551                 

Despesa                         

Pessoal R$2.309.490 R$2.574.147 R$2.585.681 R$2.697.533 R$2.977.125 R$2.705.066 R$11,46 R$0,45 R$4,33 R$10,36 -R$9,14 R$3,49 

Outras despesas correntes R$3.884.528 R$5.115.972 R$4.786.712 R$4.597.087 R$5.809.719 R$5.852.496 R$31,70 -R$6,44 -R$3,96 R$26,38 R$0,74 R$9,68 

Intra-orçamentárias R$230.096 R$280.460 R$271.752 R$283.228 R$297.645 R$371.383 R$21,89 -R$3,10 R$4,22 R$10,36 R$24,77 R$10,57 

Investimentos R$1.733.672 R$1.507.067 R$964.513 R$837.887 R$566.120 R$1.069.233 -R$13,07 -R$36,00 -R$13,13 R$26,38 R$88,87 -R$1,15 

Total despesa órgão R$8.157.786 R$9.477.646 R$8.608.657 R$8.415.736 R$9.650.609 R$9.998.177 -R$36,00 -R$9,17 -R$2,24 R$5,09 R$4,61 R$4,61 

Saldo inicial             -R$9,17     -R$32,43   R$3,52 

Cancelamento de restos a pagar R$275.829 R$997 R$87.128 R$3.837   R$3.870       R$14,67     

Resultado -R$492.838 -R$1.550.685 R$861.774 R$464.840 R$239.941 R$1.138.125             

Resultado acumulado R$3.434.761 R$1.885.073 R$2.833.975 R$3.302.652 R$3.542.593 R$4.684.588             

Fonte: AGIR, 2018 
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Analisando as tabelas percebe-se um saldo positivo entre as entradas das 

receitas e as saídas das despesas, resultando em superávit acumulado entre os anos 

2012 até 2017 de R$ 4.684.588 (quatro milhões seiscentos e oitenta e quatro mil, 

quinhentos e oitenta e oito reais). Vale destacar que a despesa com o vetor “resíduos” 

alcança em média evolução de 4,76%, sendo que a evolução média da Despesa Total 

é 4,61%. Ao diminuirmos a média da evolução da Receita Total de 8,13% com a média 

da Despesa Total de 4,61%, chega-se a um saldo médio positivo de 3,52%. 

Na Tabela 43 tanto as despesas quanto as despesas são estruturadas por 

grupo de contas, o que na prática representa uma forma variada em relação ao 

Quadro anterior, onde podemos verificar que os gastos com pessoal e encargos 

cresceu em média 3,49% (três vírgula quarenta e nove por cento), não apresentando 

gastos com juros e encargos de dívidas de longo prazo e por conseguinte amortização 

de dívidas. 

O percentual de gastos com pessoal em relação a Receita total apresenta o 

índice de 24,29%, não considerando as devidas deduções da Receita Corrente 

Líquida preceituado pela Lei Complementar nº 101/2000, também conhecida como a 

Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui infere-se que a entidade tem sobras 

significativas, haja vista, o limite prudencial de aproximadamente 49%. 

A depreciação, conta redutora do ativo e que contabiliza a perda do valor 

econômico do ativo por conta de desgaste natural do uso ou danos, apresenta 

contabilização. 

Já a conta de outras despesas correntes que compreende gastos com serviços 

e materiais oscila muito, na média de todos anos analisados cresceu em 9,68%. 

Registra-se que esta oscilação deve ser evitada a fim de melhor controle de custos. 
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Tabela 43 - Análise horizontal do SAMAE de Timbó 2013 - 2017 

Item 2013 2014 2015 2016 2017 Média 

Reajuste/revisão concedido R$9,04 R$0,00 R$10,00 R$9,91 R$4,57 R$6,70 

Evolução da receita total R$3,42 R$19,47 -R$6,23 R$11,37 R$12,60 R$8,13 

Evolução da despesa total R$16,18 -R$9,17 -R$2,24 R$14,67 R$3,60 R$4,61 

Evolução da receita da tarifa de 
água 

R$2,16 R$13,74 R$6,25 R$15,00 R$11,06 R$9,64 

Evolução da despesa de 
pessoal e encargos 

R$11,46 R$0,45 R$4,33 R$10,36 -R$9,14 R$3,49 

Evolução das outras despesas 
correntes 

R$31,70 -R$6,44 -R$3,96 R$26,38 R$0,74 R$9,68 

Fonte: AGIR, 2018 

Observa-se que a evolução média dos reajustes e revisões das tarifas alcançou 

6,70%, enquanto a média da receita total evoluiu 8,13 %. 

A maior variação no Quadro acima ocorreu na “evolução das outras despesas 

correntes” em 31,7% em 2013, culminando com uma média ao longo do período de 

9,68%. 

O confronto entre a evolução média entre receita total e despesa total foi de 

3,52%, ou seja, a receita cresceu mais que a despesa o que é muito importante para 

a sustentabilidade da entidade. 

A seguir trataremos dos custos unitários e analisaremos sobre estes aspectos 

as variações e oscilações ocorridas, quanto mais estável o custo unitário melhor para 

tomar medidas de redução de custos. 

Em relação aos custos unitários, estes são importantes para se observar o 

quanto a Autarquia gasta para produzir um metro cúbico em relação ao: faturamento, 

a tarifa média apurada, a tarifa pelo volume tratado e, por conseguinte, o volume 

micromedido e assim também confrontar com a tarifa mínima. Abaixo demonstra a 

Tabela 44 o exposto: 
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Tabela 44 - Análise dos custos médios unitários do SAMAE de Timbó 2013-2017 

Contas 2013 2014 2015 2016 2017 

Receita Tarifa de Água R$4.875.276 R$5.941.712 R$5.865.273 R$6.879.860 R$7.367.629 

Total dos Gastos R$9.477.646 R$8.608.657 R$8.415.736 R$9.650.609 R$9.998.177 

Gasto Lixo R$2.759.920 R$3.083.074 R$2.334.323 R$2.740.380 R$2.756.279 

Gastos com drenagem R$780.078         

Volume Faturado 
(m³/ano) 

R$2.199.000 R$2.199.000 R$2.260.730 R$2.376.136 R$2.460.491 

Tarifa Média Apurada R$2,70 R$2,40 R$2,69 R$2,91 R$2,94 

Tarifa Mínima Aplicada 
Residencial 

R$1,96 R$1,96 R$2,16 R$2,37 R$2,48 

Tarifa Média Receita R$2,22 R$2,58 R$2,59 R$2,90 R$2,99 

Fonte: AGIR, 2017 

Da análise da Tabela 44, podem-se extrair que a tarifa média aplicada sobre o 

custo alcançou R$ 2,94 (dois reais e noventa e quatro centavos) em 2017, enquanto 

que a tarifa aplicada sobre a receita fica em R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove 

centavos), portanto, a tarifa comparada fica 1,74% (um vírgula setenta e quatro por 

cento) maior, demonstra ganhos financeiros no sistema. 

Foram considerados na receita a tarifa de água, ligação, religação, multas e 

juros, e outros serviços inerentes a tarifa de água. No grupo da despesa foram 

considerados os gastos de pessoal, energia, combustível, materiais aplicados, 

serviços, manutenção de veículos e equipamentos, produtos químicos, vale transporte 

e alimentação, seguros, entre outros, além dos investimentos. 
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7.7 Síntese da Análise Econômico e Financeira  

O serviço de saneamento básico, constituído pelos serviços prestados de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e 

resíduos sólidos são de responsabilidade do poder concedente, neste caso o 

município, que por sua vez tem autonomia para prestar ou conceder este serviço, seja 

para um ente público ou uma empresa privada. 

De todo modo, os serviços básicos que compõem saneamento são, por hora, 

muitas vezes valorizados e considerados nos momentos de crise, sejam estas por 

escassez hídrica, por poluição e contaminação através de contato com esgoto ou 

resíduos e hora por catástrofes decorrentes das chuvas, impossibilitando qualquer 

tomada de decisão que proteja e suavize os impactos causados pelas crises. Assim, 

saneamento básico é composto por estruturas que necessitam ser planejadas, 

orçadas, financiadas, executadas e faturadas, de forma que se possa assegurar a 

manutenção do funcionamento destes serviços e ainda, sempre que possível, a tarifa 

permita recuperar as despesas e os investimentos realizados. 

Com base nestas premissas, o diagnóstico econômico financeiro dos serviços 

de saneamento básico prestados no município de Timbó não apresenta resultados 

que podem ser considerados satisfatórios, quando se avalia a sustentabilidade e a 

manutenção da prestação destes serviços essenciais. Fato esse corroborado pelas 

diferenças encontradas nos dados financeiros do SAMAE, à depender da fonte 

consultada: exemplos gráficos da Figura 35 com fonte do SNIS, gráfico da Figura 36 

com fonte do Relatório Conselho e Tabela 37 extraída de relatório da AGIR. 

Como exemplo, foram utilizadas informações do SNIS para projetar o gráfico 

da Figura 63, o qual demonstra o resultado financeiro da autarquia municipal no que 

se refere ao serviço de abastecimento de água para o período compreendido entre o 

ano de 2012 e 2017. Apresenta o resultado financeiro (receita – despesas –

investimentos) de cada ano, assim como o resultado acumulado. Pode-se observar 

que os resultados financeiros não evidenciam capacidade de atender as reais 

necessidades de investimentos pactuados ao serviço de água, por exemplo.  

Será necessário aprofundar a compreensão do gráfico da Figura 63 sobretudo 

nos eventos acontecidos no ano de 2015 onde houve um aumento de 75% na despesa 

de terceiros quando comparado ao ano anterior. É preciso compreender se houve 
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alguma mudança na estrutura de prestação de serviços do SAMAE que possa 

justificar este aumento substancial. Sobretudo, ter clareza se na alocação dos serviços 

de terceiros pelo SAMAE quando insere no SNIS são considerados apenas as 

despesas relacionadas aos serviços de água e esgoto.  

Ao avaliar esta situação posta, observa-se, que todos os anos da série histórica 

considerada apresentam resultado negativo, o que corrobora com o resultado 

financeiro negativo acumulado de mais de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de Reais) 

para o serviço de água.  

Figura 63 – Resultado financeiro serviço de água e esgoto de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

Para superar esta situação, a seguir serão apresentadas sugestões que 

poderão orientar esta fase do estudo diagnóstico. 

Primeiramente, uma opção viável consiste na revisão dos preços praticados em 

cada um dos serviços prestados. Que seja considerado o modelo de pagamento de 

cada serviço e que naqueles serviços onde a cobrança seja via tarifa, que o preço de 

referência seja no mínimo revisado para o valor equivalente àquele que assegure 

sustentabilidade ao plano de investimento projetado no plano municipal de 

saneamento básico. Desta maneira, poderá ser assegurado ao munícipe a 

integralização dos serviços de saneamento, considerando suas características de 

continuidade e qualidade dos serviços. 
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Da mesma forma, diante do cenário apresentado se faz necessário a 

estruturação da contabilidade de cada um dos serviços considerados. A alocação das 

informações contábeis necessitam ser separadas por tipo de serviço, considerando 

ainda critérios de rateio para alocação de custos, despesas e receitas dos serviços 

que são prestados de forma conjunta e possuem fonte de receita de origens 

diferentes.  

Essa necessidade se dá em virtude da base para formação de preços de cada 

serviço, onde será necessário definir as estruturas de custos e despesas de cada 

serviço, evidenciando como os custos e as despesas são rateadas e alocadas na 

contabilidade de cada serviço, de forma que se possa atribuir receitas, despesas e 

investimentos por tipo de serviço. Como exemplo, destaca-se a impossibilidade 

encontrada neste diagnóstico para analisar os dados da inadimplência de forma 

segmentada por serviço.  

Elaborada a etapa de reestruturação econômica financeira de cada um dos 

serviços, com a contabilidade e seus critérios de rateio definidos, ainda com base nas 

projeções de investimentos do PMSB, se faz necessário elaborar e fomentar 

iniciativas que possibilitem financiamentos, sejam estes públicos ou privados, a fundo 

perdido ou não.  

O planejamento de cada um dos serviços básicos de saneamento, envolve 

investimentos, seja na ampliação ou na manutenção das estruturas existentes. 

Consequentemente, essa necessidade deve ser encarada de forma clara, com 

projetos e planejamento de execução, possibilitando que a autarquia possa, 

juntamente ao município, se organizar para captar recursos financeiros nas fontes de 

financiamento disponíveis. Essa organização possibilita que estes serviços se 

ampliem de forma mais efetiva, se consolidando no município e atendendo de forma 

homogênea todos os cidadãos.  

A fonte de receita dos serviços de saneamento tem origem na tarifa ou no 

imposto cobrado no município. Desta forma, o cuidado e a manutenção das receitas 

nos serviços de saneamento básico deve, em seu planejamento e gestão, cuidar das 

perdas, sejam elas de faturamento ou de consumo. Assim, cabe ao prestador destes 

serviços dotar de plano de ação e mecanismos que assegurem baixos índices de 

perdas, seja de água ou de faturamento.  
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Cabe ainda destacar que o prestador de serviço deve enquadrar de forma 

correta e por tipo de consumidor suas ligações e economias, de forma a buscar o 

melhor retorno marginal de sua produção de água, faturando e prestando o serviço 

com eficiência e eficácia.  

Como exemplo desta colocação, pode o prestador realizar estudos que envolve 

o potencial de venda de água aos consumidores industriais, especialmente aqueles 

que utilizam fontes alternativas de abastecimento de água. Ainda como exemplo, pode 

a autarquia rever seus equipamentos de medição dos grandes consumidores, 

modernizando os equipamentos de leitura destes clientes, aferindo de forma mais 

exata seus consumos e revertendo em arrecadação a redução das perdas aparentes. 

Haja vista a existência do CIMVI no município de Timbó, as despesas e receitas 

da autarquia municipal com o manejo e a gestão do aterro, bem como parte da folha 

salarial da autarquia voltada para funcionários destinados à operação de resíduos 

sólidos, se faz necessário compreender a alocação de recursos por parte da 

autarquia, identificando a sustentabilidade de cada tipo de serviço prestado.  

Desta forma, a existência do consórcio deve estar destacada de forma clara na 

contribuição de receitas e despesas à autarquia, deve-se ainda identificar o potencial 

de receita possível, bem como as despesas relacionadas aos resíduos sólidos e ao 

aterro, de forma que a autarquia possa compor sua formação de custos, despesas, 

receitas e investimento de forma desagregada e por serviço.  

Uma possibilidade ainda não praticada é a compensação financeira ao 

município pelo passivo ambiental causado ao uso do solo municipal pela existência 

do aterro. Essa fonte de receita deverá ser levantada de maneira a compor o Estudo 

Prognóstico de forma que possa contribuir para a análise de sustentabilidade e 

formação de preço de cada um dos serviços de saneamento básico.  

Por fim, os serviços de saneamento possuem uma infraestrutura com 

necessidade de ampla renovação e manutenção, bem como demanda despesas 

necessárias para sua prestação. Assim, a estrutura tarifária praticada em cada um dos 

serviços deverá assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do 

serviço. Para tal, o prestador deverá estar organizado para executar o planejamento 

dos investimentos, cumprindo as metas de atendimento, renovação e manutenção 

com ampla qualidade na prestação destes serviços. 
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1 Organização do Saneamento no Município 

O sistema de saneamento no município de Timbó está organizado, em sua 

maior parte, sob a tutela de entes públicos e de forma isolada por uma associação 

civil sem fins econômicos (Figura 64). 

 

 Sistema de Abastecimento de Água - SAA: É organizado e gerenciado pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 

 

 Sistema de Esgotamento Sanitário - SES: Não há sistema de esgotamento 

sanitário no município porém a tutela legal está a cargo do SAMAE. 

Atualmente os efluentes sanitários do município são lançados no sistema 

de drenagem pluvial, cujo operador é a prefeitura municipal por meio da 

Secretaria de Obras. 

 

 Sistema de Resíduos Sólidos - SRS: O SAMAE desempenha os serviços de 

coleta e transporte dos resíduos sólidos e recicláveis até o aterro sanitário 

existente no município. A Prefeitura Municipal executa a limpeza e 

conservação urbana por meio da Secretaria de Obras. Os resíduos sólidos 

são depositados no aterro sanitário operado pelo Consórcio Intermunicipal 

do Médio Vale do Itajaí – CIMVI. Já os resíduos recicláveis passam por 

triagem em espaço existente no aterro sanitário. 

 

 Sistema de Drenagem Pluvial Urbana - SDPU: É operado pela prefeitura 

Municipal por meio da Secretaria de Obras. 
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Figura 64 - Organização do Sistema Urbano de Saneamento no Município 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2 Sistema de Abastecimento de Água 

2.1 Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água no Município 

O Município de Timbó no ano de 2001, por meio da Lei Complementar No 212 

instituiu o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE para a gestão de 

parte dos serviços de saneamento. 

A sede operacional e comercial da autarquia encontra-se na rua Duque de 

Caxias, no 56, Centro de Timbó (Figura 65 e Figura 66). 

 

Figura 65 – Sede Comercial do SAMAE 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 66 – Atendimento Comercial do SAMAE 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O referido decreto prevê a exploração do sistema por parte da autarquia, 

conforme destaca: 

Art. 3º - Compete ao Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de TIMBÓ-SC, Autarquia Municipal criada pela Lei 

Complementar Municipal nº 212, de 21/12/2001, alterada pela Lei 

Complementar Municipal nº 234, de 12/12/2002, exercer com 

exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas que 

se relacionem com os serviços públicos de água e de esgotos no 

município de TIMBÓ-SC, e exigir dos usuários o cumprimento das 

condições e normas estabelecidas na Lei, neste Regulamento e 

nas normas complementares, expedidas pelo Diretor do SAMAE. 

 

Com base no dispositivo legal, à autarquia compete o desenvolvimento de 

atividades que visem implantação e gestão do sistema de saneamento, Apesar disso, 

somente o setor de abastecimento de água está estruturado como sistema público 

visto que o sistema de esgotamento sanitário não passou por investimentos. 
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Neste sentido, a estrutura funcional da autarquia está direcionada ao 

atendimento desta atividade, além da recolha de resíduos conforme será detalhado 

em capítulo específico. 

Cabe ao SAMAE o desenvolvimento de suas atividades no âmbito da área 

urbana do município, conforme destacada pela Figura 67. As demais regiões, ou seja, 

a zona rural está sob a gestão da prefeitura municipal. 
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Figura 67 – Área de contrato do SAMAE no município de Timbó. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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A estrutura de pessoal do sistema do SAMAE possuí 88 colaboradores, ligados 

diretamente aos serviços de abastecimento de água e de resíduos sólidos, 

organizados nas áreas administrativas e operacionais conforme apresentado pelo 

organograma da Figura 68. 

 

Figura 68 – Organograma funcional do SAMAE 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O detalhamento da distribuição de funcionários pelos setores existentes pode 

ser observado na Tabela 45. 

Tabela 45 - Distribuição de colaboradores pelos setores existentes. 

Cargo Número de Colaboradores 

Diretor de manutenção 1 

Diretor administrativo 1 

Chefe de divisão 3 

Engenheiro Civil 1 

Técnico em Saneamento 2 

Engenheiro Sanitarista 1 

Contador 1 

Agente de manutenção 9 

Auxiliar operacional 30 

Motorista 7 

Pedreiro 2 

Fiscal leiturista 3 

Operador de máquina 3 

Auxiliar administrativo 8 

Agente administrativo 1 

Operador de ETA 5 

Técnico laboratorista 1 

Técnico em Segurança do Trabalho 1 

Agente de coleta e seleção de lixo 30 

Fonte: SAMAE, 2018 

 

Para a realização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário a companhia dispõe no município dos seguintes veículos, apresentados na 

Tabela 46. 

A frota de veículos possui idade média de 11 anos, com a maioria em bom 

estado de conservação (Figura 69 a Figura 74). 
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Tabela 46 – Veículos lotados no SAMAE do município de Timbó. 

Número Placa Espécie/Tipo Marca/Modelo Ano/Modelo 

C-114 MGG -7810 Motocicleta Honda/CG 125 Cargo 2003/2004 

C-115 MEQ-1515 Caminhão/Basculante M.Benz/915C 2004/2004 

C-117 MCW -7576 Caminhonete/Aberta Ford/Courier  1.6 L 2004/2005 

C-121 MCR-8163 Caminhonete/Aberta Ford/Courier 1.6 L 2005/2005 

C-127 MFB -6722 Caminhonete/Aberta GM/Montana Conquest 2006/2006 

C-130 MEC-6137 Caminhão M.Benz/ Atego 1718 2006/2006 

C-131 MHT-2422 Caminhão M.BenziAtego 1718 2007/2007 

C-133 MFG-3148 Automóvel GM/Meriva Joy    ' 2007/2007 

C-136 MFD-1773 Motocicleta Honda/CG 150 Job 2008/2008 

C-154 MIF-7206 Carro/Caminhão/Mec. Oper. Ford/Cargo 2628 E 2010/2010 

C-159 MKE-0111 Caminhonete/Aberta Chevrolet/ Montana LS 2011/2012 

C-168 MKQ-4987 Caminhonete C. Dupla Fiat/Strada Working CD 2012/2013 

C-173 MLJ- 322 0 Caminhonete/Aberta Chevrolet/ Montana LS 2013/2014 

C-178 MMF-8042 Motoeide ta Honda/CG 125 Cargo ES 2013/2013 

C-186 QHD-7614 Caminhão/ Mec.Oper. lveco/Tector  260E28 2014/2014 

C-306 QIX-6652 Caminhão/ Basculante lveco/Tector  260E28 2016/2017 

C-314 QIT-9278 Caminhonete/Aberta VW/Nova Saveiro RB MBVS 2017/2018 

C-315 QIY-6608 Car / Caminhão/Base/Mec Oper. Ford/Cargo 816 S 2017/2018 

C-331 QJC -5175 Motocicleta Honda/  CG 160 Cargo 2018/2018 

S/Nº. LZV-6014 Caminhonete/C. Aberta Ford/Courier CU< 1998/1998 

S/ Nº. LXF- 5510 Motocicleta Honda/CG 125 Cargo 1994/1995 

M-25 x-x-x Carregadeira Case/W20B 1991 

M-15 4 MKG -0302 Retroescavadeira Case/580M 2011/2012 

Fonte: SAMAE, 2018 
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Figura 69 – Veículo utilizado na operação do SAA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 70 – Veículo utilizado na operação do SAA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 71 – Motos utilizadas na operação do SAA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 72 – Motos utilizadas na operação do SAA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 73 – Caminhão utilizado na operação do SAA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 74 – Caminhão utilizado na operação do SAA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.1.1 Setor Comercial 

O setor comercial do SAMAE, é responsável pelo gerenciamento dos serviços 

ofertados ao usuário, em específico os relativos ao sistema de abastecimento de água 

e coleta de resíduos. 

Neste sentido cabe ao setor a abertura de Ordens de Serviço – OS, 

redirecionadas ao setor de interesse (operacional ou administrativo). 

A Tabela 47 apresenta as OS abertas no ano de 2017 em ordem decrescente. 

Observa-se que neste ano foram realizadas a troca de 1.282 hidrômetros, cerca de 

10,93% do número total de ligações existentes (11.726 ligações).  

Tabela 47 – Ordens de serviço abertas no ano de 2017. 

Ordem de serviço Total Percentual 

Troca de hidrômetro 1.282 15,69% 

Ordem de corte 1.135 13,89% 

Alteração de nome (proprietário ou responsável) 987 12,08% 

Vazamento no cavalete 759 9,29% 

Alto consumo 730 8,93% 

Religação de água (cortada) 670 8,20% 

Vazamento na rede 338 4,14% 

Religação de água (por corte) 268 3,28% 

Falta de água 248 3,03% 

Mudança de posição cavalete 208 2,54% 

Relegação de água (desligada) 204 2,50% 

Alteração de economias 191 2,34% 

vazamento no ramal 184 2,25% 

Troca de registro 146 1,79% 

Ligação de água até 25mm - a vista 116 1,42% 

Ligação de água até 25mm - 4 parcelas 104 1,27% 

Retirar ramal 95 1,16% 

Descarga na rede (água suja) 91 1,11% 

Desligamento - S.U definitiva 61 0,75% 

Verificar pressão 58 0,71% 

Vistoriar ligação 45 0,55% 

Acompanhar obras 42 0,51% 

Reposição ou conserto de calçada 38 0,46% 

Enterrar mangueira/obras 34 0,42% 

Verificar violação, retirada ou inversão de hidrômetro 22 0,27% 

Mudança de posição cavalete (SAMAE) 18 0,22% 

Reposição de pedras 18 0,22% 
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Continuação da Tabela 47 

Ligação de água até 25mm - 1 parcela 14 0,17% 

Ligação de água até 25mm - 3 parcelas 14 0,17% 

Retirar cavalete 14 0,17% 

Análise de água (qualidade) 8 0,10% 

Religação de água (desligada) 5 0,06% 

Instalação de hidrômetro 4 0,05% 

Retirar Entulho 4 0,05% 

Troca de cavalete 3 0,04% 

Aferição de hidrômetro 3 0,04% 

Extrato de fatura solicitado por contribuinte 3 0,04% 

Hidrômetro invertido 2 0,02% 

Lacrar hidrômetro 2 0,02% 

Troca de cavalete e hidrômetro 2 0,02% 

Emissão 2° via, extrato e outros 2 0,02% 

Coleta de lixo 1 0,01% 

Total 8.173 100,00% 

Fonte: SAMAE, 2018 

 

Quanto ao sistema comercial utilizado pela concessionária é denominado 

FOXFAT e possibilita o controle e o acompanhamento dos processos comerciais tais 

como medição, faturamento, arrecadação e cobrança. Junto ao SAMAE foi realizado 

contrato de utilização da licença e apoio na utilização do software. 

 

2.1.2 Micromedição e Cobrança 

O sistema de micromedição é realizado por uma equipe de leituristas com 

aferição local e realiza o controle da leitura, faturamento e emissão de conta on line 

para os clientes.  

O padrão de hidrômetro residencial utilizado no SAA é o unijato com vazão 

nominal de 1,5m3/h (Figura 75). 
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Figura 75 – Padrão de hidrômetro 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.1.3 Categorias Comerciais 

As categorias comerciais são utilizadas para a classificação do tipo de cliente 

consumidor de água no município. Desta forma, o SAA de Timbó utiliza a seguinte 

classificação: 

 Residencial; 

 Comercial; 

 Industrial; 

 Pública; 

 Social e; 

 Especial. 

Os clientes especiais são aqueles clientes cuja falta de abastecimento ou ainda 

a depreciação da qualidade de água em níveis abaixo dos aceitáveis podem provocar 

riscos à operação de atividades essenciais para o município ou ainda pôr em risco a 

vida de seus usuários. 

Entre exemplos de clientes especiais pode-se citar: 

 Corpo de bombeiros: a falta de água no atendimento de suas demandas 

pode acarretar no prejuízo a bens materiais e a vida de terceiros; 
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 Escolas: a falta de abastecimento em escolas acarreta no interrompimento 

de suas atividades e assim causando impacto tanto sobre os usuários deste 

sistema como no cotidiano de terceiros (ex. pais e responsáveis por crianças 

e adolescentes); 

 Hospitais: a falta de água em hospitais pode acarretar na paralização de 

atividades de atendimento, visto seu uso primordial na sanitização e limpeza 

de estruturas, pondo assim em risco de morte todos aqueles dependentes 

de seu funcionamento; 

Assim, a distinção entre consumidores especiais e as demais categorias fica 

restrita à análise por meio do histograma de consumo onde são conhecidas 

informações como número de clientes por faixas de consumo, volumes faturados, 

volumes consumidos e categorização dos tipos de clientes. 

 

2.1.4 Indicadores Operacionais dos Serviços  

Os indicadores operacionais traduzem a eficiência do sistema de saneamento 

e em conjunto com outras informações servem de base no traçado de estratégias de 

atuação junto ao município. 

A Tabela 48 apresenta a síntese dos indicadores operacionais do sistema de 

abastecimento de água no município de Timbó. 

 

Tabela 48 – Síntese dos dados operacionais da concessionária. 

Indicador Unidade Código Valor 

Índice de atendimento total de água percentual IN055 97,51 

Índice de atendimento urbano de água percentual IN023 99,97 

Densidade de economias de água por ligação econ./lig. IN001 1,25 

Participação das economias residenciais de água no 
total das economias de água 

percentual IN043 90,82 

Índice de macromedição percentual IN011 100 

Índice de hidrometração percentual IN009 99,96 

Índice de micromedição relativo ao volume 
disponibilizado 

percentual IN010 64,83 
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Continuação da Tabela 48 

Índice de micromedição relativo ao consumo percentual IN044 100 

Índice de fluoretação de água percentual IN057 100 

Índice de consumo de água percentual IN052 64,83 

Volume de água disponibilizado por economia m³/mês/econ. IN025 17,89 

Consumo médio de água por economia m³/mês/econ. IN053 11,6 

Consumo micromedido por economia m³/mês/econ. IN014 11,6 

Consumo de água faturado por economia m³/mês/econ. IN017 13,73 

Consumo médio per Capita de água l/hab.dia IN022 136,1 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de 
abastecimento de água 

kWh/m3 IN058 0,39 

Extensão da rede de água por ligação m/lig. IN020 20,89 

Índice de faturamento de água percentual IN028 76,74 

Índice de perdas faturamento percentual IN013 23,26 

Índice de perdas na distribuição percentual IN049 35,17 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km IN050 10,81 

Índice de perdas por ligação l/dia/lig. IN051 258,1 

Fonte: SNIS 2016 

 

2.1.5 Indicadores Econômico‐Financeiros e Administrativos dos Serviços  

Os indicadores econômico-financeiros e administrativos expressão a saúde 

financeira da concessionária na ótica da gestão da operação.  

O seu conhecimento é base para melhorias no sistema e consequentemente a 

otimização do lucro nas explorações do sistema de saneamento. 

A Tabela 49 apresenta a síntese dos indicadores econômico-financeiros e 

administrativos do sistema de abastecimento de água no município.  
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Tabela 49 – Síntese dos indicadores econômico-financeiros e administrativos. 

Indicador  Unidade Código Valor 

Despesa total com os serviços por m3 faturado R$/m³ IN003 3,3 

Despesa de exploração por m3 faturado R$/m³ IN026 3,3 

Despesa de exploração por economia R$/ano/econ. IN027 542,87 

Tarifa média praticada R$/m³ IN004 2,76 

Tarifa média de água R$/m³ IN005 2,76 

Indicador de desempenho financeiro percentual IN012 83,84 

Índice de evasão de receitas percentual IN029 0 

Incidência da despesa de pessoal e de serviço de 
terceiros nas despesas totais com os serviços 

percentual IN007 79,37 

Despesa média anual por empregado R$/empreg. IN008 35402,92 

Margem da despesa de exploração percentual IN030 119,28 

Margem da despesa com pessoal próprio percentual IN031 49,89 

Margem da despesa com pessoal próprio total 
(equivalente) 

percentual IN032 94,67 

Margem do serviço da divida percentual IN033 0 

Margem das outras despesas de exploração percentual IN034 0 

Participação da despesa com pessoal próprio nas 
despesas de exploração 

percentual IN035 41,82 

Participação da despesa com pessoal total 
(equivalente) nas despesas de exploração 

percentual IN036 79,37 

Participação da despesa com energia elétrica nas 
despesas de exploração 

percentual IN037 14,14 

Participação da despesa com produtos químicos 
nas despesas de exploração 

percentual IN038 5,23 

Participação das outras despesas na despesa de 
exploração 

percentual IN039 0 

Participação da receita operacional direta de água 
na receita operacional total 

percentual IN040 89,31 

Participação da receita operacional indireta na 
receita operacional total 

percentual IN042 10,69 

Dias de faturamento comprometidos com contas a 
receber 

dias IN054 0 

Quantidade equivalente de pessoal total empregados IN018 175,53 
Índice de produtividade: economias ativas por 

pessoal total (equivalente) 
econ./empregados 

equiv. 
IN019 82,17 

Índice de produtividade de pessoal total 
(equivalente) 

ligações/empregados IN102 65,85 

Índice de produtividade: empregados próprios por 
1.000 ligações de água + esgoto 

empregados/mil lig. IN048 8 

Índice de produtividade: economias ativas por 
pessoal próprio 

econ./empregados IN002 155,93 

Índice de produtividade: empregados próprios por 
1.000 ligações de água 

empregados/mil lig. IN045 8 

Índice de suficiência de caixa percentual IN101 93,87 

Índice de despesas por consumo de energia 
elétrica nos sistemas de água e esgotos 

R$/ kWh IN060 0,92 

Fonte: SNIS 2016 
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2.1.6 Indicadores de Qualidade dos Serviços Prestados  

Os indicadores de qualidade dos serviços prestados expressam em termos 

técnicos o patamar de eficiência que a concessionária alcança na sua gestão 

operacional. 

O acompanhamento destes indicadores serve de base para a avaliação 

contínua da operação e se traduz como uma ferramenta na avaliação de melhorias do 

sistema. 

A Tabela 50 apresenta a síntese dos indicadores de qualidade dos serviços 

prestados pelo SAMAE quanto ao sistema de abastecimento de água. 

Tabela 50 – Síntese dos indicadores de qualidade dos serviços prestados. 

Indicador Unidade Código Valor 

Duração média dos serviços executados hora/serviço IN083 2,13 

Índice de conformidade da quantidade de amostra - 
Cloro Residual 

percentual IN079 108,21 

Incidência das análises de cloro residual fora do padrão percentual IN075 10,86 

Índice de conformidade da quantidade de amostra - 
Turbidez 

percentual IN080 108,21 

Incidência das análises de turbidez fora do padrão percentual IN076 8,78 

Índice de conformidade da quantidade de amostra - 
Coliformes Totais 

percentual IN085 108,21 

Incidência das análises de coliformes totais fora do 
padrão 

percentual IN084 0 

Fonte: SNIS 2016 

 

2.1.7 Gestão Operacional do Sistema 

A base da eficiente operação de sistemas de saneamento está calcada nas 

ações de prevenção à problemas. Desta forma é possível o alcance de melhores 

níveis de satisfação do cliente, redução de custos operacionais e prolongamento da 

vida útil de equipamentos. 

Assim, se faz necessária a implantação de programas de gestão operacional 

com vistas a formalização e planejamento prévio das ações padrão de operação para 

cada uma das componentes do sistema. Dentre os principais programas destaca-se 

como exemplos:  
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2.1.7.1 Captação: Pontos de Verificação 

 Funcionamento dos conjuntos motobombas (Barulho anormal, vibração, 

aquecimento, gaxetas); 

 Funcionamento do conjunto submersível de esgotamento de água do piso; 

 Revezamento dos conjuntos motobombas (Semanalmente); 

 Condições de segurança da unidade (Cercamento; placas de identificação 

e advertência; porta e portões; depredações); 

 Condições de limpeza e urbanização da unidade. 

 

2.1.7.2 Estações Elevatórias de Água Tratada: Pontos de Verificação 

 Funcionamento dos conjuntos motobombas (vibração; aquecimento; 

gaxetas); 

 Revezamento dos conjuntos motobombas (Semanalmente); 

 Condições de segurança da unidade (Cercamento; Placas de identificação 

e advertência; Portas e portões trancados; Depredações); 

 Condições de limpeza e urbanização da unidade. 

 

2.1.7.3 Reservatórios: Pontos de Verificação 

 Condições de segurança da unidade (Cercamento; Placas de identificação 

e advertência; Portões e tampas de acesso trancados); 

 Conservação dos reservatórios (Vazamentos); 

 Depredação da unidade. 

 

No sistema de abastecimento de água do município de Timbó, com base nos 

levantamentos em campo e escritórios, não se observou a existência formal de 

programas de gestão operacional. 
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Com relação ao funcionamento da ETA, as rotinas operacionais são 

executadas pelos operadores conforme a experiência desenvolvida na instalação.  

Salienta-se a importância na documentação de tais programas a fim de que as 

rotinas sejam executadas da mesma forma por qualquer colaborador sem prejuízo a 

qualidade do sistema. 

Outro ponto de destaque se faz através da análise do planejamento aplicado 

pela concessionária no município, onde não há implementada uma ferramenta 

específica na prevenção de riscos à saúde associados ao sistema de abastecimento 

de água desde a captação até o consumidor, tal como descrito na portaria do 

Ministério da Saúde sobre potabilidade da água para consumo humano – PRC No 

5/2017 (antiga portaria MS No 2.914/2011).  

Esta ferramenta, denominada Plano de Segurança da Água – PSA, assim 

conceituada pela Organização Mundial de Saúde - OMS busca estabelecer medidas 

de avaliação e gerenciamento de riscos com base na implementação de boas práticas 

de gerenciamento do sistema. 

A PRC No 5/2017 explicita a necessidade de o responsável pelo sistema ou 

pela solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano manter 

avaliação sistemática 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. 

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. 

 

2.1.8 Equipamentos e Almoxarifado 

No processo de gestão dos sistemas de saneamento é de fundamental 

importância a adequada gestão dos equipamentos e peças de manutenção. 

A gestão inclui a observância de práticas como: 

 Controle de entradas e saídas; 
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 Limpeza e aferição de ferramentas; 

 Manutenção de equipamentos como conjuntos motobomba, serras 

elétricas, britadeiras, etc; 

 Elaboração de estatísticas de peças mais utilizadas com vistas ao apoio 

operacional; 

 Organização do espaço de estoque, entre outros. 

O SAMAE possui dois espaços reservados ao almoxarifado. Um deles está 

localizado junto às instalações da ETA onde estão estocadas tubulações de maiores 

diâmetros e válvulas (Figura 76). 

 

Figura 76 – Almoxarifado ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Os demais equipamentos e peças de menor dimensão estão alocados junto ao 

almoxarifado central localizado na sede administrativa do SAMAE. O local conta com 

a administração de 01 funcionária que desempenha a gestão da estrutura, executando 

as funções de controle de materiais e distribuição das OS para manutenção do 

sistema. A partir da Figura 77 até a Figura 82 são apresentadas as imagens do local. 
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Figura 77 – Almoxarifado central 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 78 – Almoxarifado central 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 79 – Almoxarifado central 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 80 – Almoxarifado central 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 81 – Almoxarifado central 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 82 – Almoxarifado central 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.1.9 Outorga de Captação de Água Bruta 

Os recursos hídricos (águas superficiais e subterrâneas) constituem- se em 

bens públicos que toda pessoa física ou jurídica tem direito ao acesso e utilização, 

cabendo ao Poder Público a sua administração e controle. 

Na hipótese de o usuário pretender o uso das águas de um rio, lago ou mesmo 

de águas subterrâneas, este deverá solicitar uma autorização, concessão ou licença 

(Outorga) ao Poder Público. Este uso pode dar-se de várias formas como, à captação 

de água para o uso em processo industrial, irrigação de plantações, ao lançamento 

de efluentes industriais ou urbanos, ou ainda à construção de obras hidráulicas como 

barragens, canalizações de rios, execução de poços profundos, etc. 

A outorga de direito de uso é um ato administrativo, de autorização ou 

concessão, em que o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água por 

determinado tempo, finalidade e condição expressa no respectivo ato. 

No ano de 2017, o SAMAE do município de Timbó encaminhou a 

documentação necessária para a obtenção da outorga do direito de uso da água para 

o seu sistema de captação existente, o que resultou na expedição da Portaria nº 316, 

de 12 de dezembro de 2017. Neste sentido, foi concedido ao SAMAE o direito de 

utilizar os seguintes volumes de água captados no Rio Benedito: 

I – Vazão máxima instantânea captada: 99,537 l/s 

II – Volume diário captado: 8.600 m³ 

III – Volume mensal captado: 258.000 m³ 

Porém, os valores indicados na Portaria 316, são proporcionais às vazões 

médias captadas no momento em que o estudo hidrológico para a obtenção da 

outorga foi realizado, sendo que na época a vazão máxima captada, nos horários de 

maior consumo do sistema, era de aproximadamente 125 l/s.  

Acredita-se que para obter estas informações tenha sido considerado apenas 

o volume médio diário de água captada que foi inserido no Sistema de Informações 

de Recursos Hídricos - SIRH, mas que estas informações não correspondem com a 

realidade das vazões máximas captadas pelo SAMAE. 

Segundo a equipe técnica do SAMAE, junto aos documentos mínimos exigidos 

para obtenção da outorga, foi encaminhado o trabalho intitulado de: “ESTUDO 
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HIDROLOGICO DE DEMANDA E DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA 

REQUERIMENTO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO”, onde foi avaliado o 

crescimento populacional do município, e indicado na página 32, através do Quadro 

8, os seguintes valores para o horizonte de 10 anos, ao qual a outorga foi concedida: 

I – Vazão máxima instantânea captada: 161,288 l/s 

II – Volume diário captado: 13.935,252 m³ 

III – Volume mensal captado: 418.057,56 m³ 

Assim, foi solicitado pela Autarquia à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Sustentável - SDS a retificação da Portaria nº 316, de 12 de dezembro de 2017, 

inserindo os valores que foram apresentados no estudo, conforme indicado: 

I – Vazão máxima instantânea captada: 161,288 l/s 

II – Volume diário captado: 13.935,252 m³ 

III – Volume mensal captado: 418.057,56 m³ 

Não houve no entanto resposta por parte da SDS quanto á solicitação 

apresentada, valendo-se então as determinações apresentadas na Portaria 316. 

 

2.1.10 Cobrança Pelo Uso da Água 

A Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos ou comumente chamada cobrança 

pelo uso da água, é um dos instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/1997, e tem como objetivos: 

 Dar ao usuário uma indicação do real valor da água; 

 Incentivar o uso racional da água; e 

 Obter recursos financeiros para recuperação das bacias hidrográficas do 

País. 

O objetivo da cobrança não é a criação de um novo imposto, mas sim uma 

remuneração pelo uso de um bem público, cujo valor é fixado a partir da participação 

dos usuários da água, da sociedade civil e do poder público no âmbito dos Comitês 

de Bacia Hidrográfica – CBHs, a quem a Legislação Brasileira estabelece a 
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competência de sugerir ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos os mecanismos 

e valores de Cobrança a serem adotados na sua área de atuação. 

Além disso, a legislação estabelece uma destinação específica para os 

recursos arrecadados: a recuperação das bacias hidrográficas em que são gerados. 

Compete à Agência Nacional de Águas - ANA, criada pela Lei nº 9.984/2000, 

arrecadar e repassar os valores arrecadados à Agência de Água da bacia, ou à 

entidade delegatária de funções de Agência de Água, conforme determina a Lei nº 

10.881/2004. 

A implementação da política de recursos hídricos na Bacia do rio Itajaí, iniciada 

com a criação do Comitê do Itajaí, em 1997, e da sua Agência de Água, em 2001, levou 

à discussão de um modelo para a cobrança pelo uso da água, em 2002.  

O principal usuário em termos quantitativos, o setor rizícola, foi o que mais reagiu 

a esta discussão. Foi durante tal abordagem que a existência de “sociedades de vala” 

veio à tona (Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí, 2010). 

No município de Timbó, inserido na bacia hidrográfica do Rio Itajaí, não foi 

instituído o pagamento pelo uso da água e não há previsão de data para que ocorra. 

 

2.1.11 Macromedição da Água de Distribuição 

A macromedição em sistemas de abastecimento de água possui duas funções 

fundamentais: 

 O conhecimento do volume total de água disponibilizado, o qual contém toda 

a parcela de água tratada e distribuída para reservatórios e assim utilizada 

como variável de cálculo dos níveis de perda de água no sistema; 

 O conhecimento dos perfis de consumo por reservatório os zona de 

abastecimento. Esta informação contribui no planejamento e 

dimensionamento de estruturas de recalque de água e volumes de reserva 

pois obtém-se dados reais sobre os consumos de pico no sistema. 

A macromedição no sistema de abastecimento de água do município de Timbó 

apresenta problemas no que tange ao histórico e continuidade na aquisição de dados. 
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O macromedidor instalado à entrada da ETA sofreu avarias a partir de agosto 

de 2018 o que impede a coleta e acompanhamento das informações. Trata-se de um 

medidor de vazão em calha Parshall que fornece indicação da vazão instantânea e 

totalizador acumulado (Figura 83).  

 

Figura 83 – Macromedidor de vazão 

 
Fonte: SAMAE, 2018 

 

Não existe no sistema macromedição em outros setores como sistema de 

limpeza de filtros e decantadores na ETA, entrada e saída de reservatórios e setores 

de abastecimento (que não fazem parte da atual concepção da rede de distribuição). 

Consequentemente parte dos dados analíticos, responsáveis pelo apoio 

operacional passam a ser estimados o que eleva o erro e grau de confiabilidade nas 

ações de gerenciamento do sistema. 

 

2.1.12 Perdas de Água 

Em sistemas de abastecimento, do ponto de vista operacional, as perdas de 

água são as parcelas de volumes não contabilizados como consumos. Esses 

englobam tanto as perdas reais (físicas), que representam a parcela não consumida, 

como as perdas aparentes (não físicas), que correspondem à água consumida e não 

registrada. 

As perdas reais correspondem a vazamentos no sistema de abastecimento, 

compreendendo a captação, a adução de água bruta, o tratamento, a reservação, a 
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adução de água tratada e a distribuição, além de procedimentos operacionais como 

lavagem de filtros e descargas na rede, quando estes provocam consumos superiores 

ao estritamente necessário para operação. 

As perdas aparentes correspondem a ligações clandestinas ou não 

cadastradas, hidrômetros parados ou que submedem, fraudes em hidrômetros e 

outras. São também conhecidas como perdas de faturamento, uma vez que seu 

principal indicador é a relação entre o volume disponibilizado e o volume faturado. 

O quadro da Figura 84 apresenta de forma ilustrativa um exemplo de medição 

dos diferentes tipos de perdas em um sistema de abastecimento de água. 

 

Figura 84 – Exemplo ds diferentes tipos de perdas de água em SAA 

 
Fonte: Adaptado de IWA, 2000 

A redução das perdas reais permite diminuir os custos de produção - mediante 

redução do consumo de energia, de produtos químicos e outros - e utilizar as 

instalações existentes para aumentar a oferta, sem expansão do sistema produtor. 
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A redução das perdas aparentes permite aumentar a receita tarifária, 

melhorando a eficiência dos serviços prestados e o desempenho financeiro do 

prestador de serviços. Contribui indiretamente para a ampliação da oferta efetiva, uma 

vez que induz à redução de desperdícios por força da aplicação da tarifa aos volumes 

efetivamente consumidos. 

No entanto, as ações direcionadas a redução de perdas depende não somente 

dos seus níveis com também das condições gerais de contorno do sistema, sobretudo 

as econômicas. Estas, por refletirem ganhos diretos ao usuário merecem maior 

atenção, visto seu impacto em investimentos e tarifas, porém, não se deve 

desconsiderar a questão ambiental relacionada às alterações da qualidade natural da 

água. 

Com base nisto, deve-se estabelecer o nível “ideal” de perdas ao sistema de 

abastecimento, como forma de equacionar a questão. O gráfico da Figura 85 

apresenta o ponto de nível econômico de vazamentos por meio da análise geral de 

custos associados à prática de redução das perdas.  

 

Figura 85 – Nível de perdas eficiente em sistemas de abastecimento de água 

 
Fonte: Adaptado de Trata Brasil, 2018 

Na análise de projetos, para efeito de comparação e identificação sobre a 

qualidade dos sistemas, são adotados valores de classificação conforme apresentado 

na Tabela 51. 
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Tabela 51 – Síntese dos indicadores de qualidade dos serviços prestados. 

Índice total de perdas (%) Classificação do sistema 

< 25% Bom 

entre 25% e 40% Regular 

> 40% Ruim 

Fonte: Tsutya, 2004 

 

No município de Timbó, conforme a análise realizada pela base SNIS 2016,  os 

índices de perdas no sistema de distribuição podem ser considerados regulares 

(Tabela 52) porém acima dos patamares desejáveis. 

Tabela 52 – Índices de perdas no sistema de distribuição. 

Indicador Unidade Código Valor 

Índice de perdas faturamento percentual IN013 23,26 

Índice de perdas na distribuição percentual IN049 35,17 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km IN050 10,81 

Índice de perdas por ligação l/dia/lig. IN051 258,1 

Fonte: SNIS 2016 

 

Porém a mesma análise realizada com os dados internos da concessionária 

apontam para valores de perdas ainda maiores, visto que estes foram dimensionados 

comparando-se os dados de macromedição à entrada da ETA e micromedição. 

Considerando estes dados de maior grau de confiança, destaca-se por meio da 

Tabela 53 os valores encontrados para o sistema de abastecimento do município. 

Destaca-se a existência de perda média de 39,12%, considerado um sistema de 

classificação regular (Tabela 53). 
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Tabela 53 – Perdas no sistema de abastecimento de água do município 

Mês Macromedição (m3) Micromedição (m3) Perdas (%) 

dez-17 263.055 182.538 30,61% 

jan-18 289.911 193.695 33,19% 

fev-18 291.665 179.152 38,58% 

mar-18 312.565 162.835 47,90% 

abr-18 299.032 179.490 39,98% 

mai-18 308.359 172.411 44,09% 

jun-18 258.226 171.311 33,66% 

jul-18 300.954 174.522 42,01% 

ago-18 297.585 171.903 42,23% 

set-18 281.737 171.903 38,98% 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O sistema no tocante as perdas oscila entre um sistema regular e ruim dadas 

as variações mensais, chegando-se a valores de 47,90% de perdas para o período 

analisado. Essas variações podem ser explicadas pela oscilação das pressões 

atuantes, quando havendo sua elevação, contribuem para o aumento de perdas. O 

gráfico da Figura 86 ilustra esta variação ao longo do período analisado. 

 

Figura 86 – Perdas no sistema de abastecimento de água do município 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Já as perdas no sistema de produção de água, segundo a literatura estão 

em torno de 2,0% a 3,0%. Neste resultado, estão computados os consumos de 
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água para limpeza dos filtros, decantadores e outros gastos na ETA (Preparo de 

solução, limpeza de tanques de solução, etc.).  

Não há registro quanto ao uso de água na ETA o que impossibilita uma análise 

mais precisa, informação que deverá ser melhor estudada no que tange ao projeto do 

sistema de tratamento de lodos. 

A concessionária não conta com um setor específico para o combate a perdas 

ou ainda planos específicos que tenham definidas as estratégias de adequações 

necessárias. 

 

2.1.13 Consumo Energético 

Segundo Ministério das Cidades, 2007, conforme a legislação brasileira, os 

níveis da tensão elétrica de fornecimento são padronizados e classificados por grupos 

e subgrupos tarifários, sendo que as tarifas para fornecimento em média e alta tensão 

são do grupo tarifário A e seus respectivos subgrupos e as tarifas para fornecimento 

em baixa tensão são do grupo tarifário B e seus respectivos subgrupos conforme 

mostrado na Tabela 54. 

Tabela 54 – Classificação dos consumidores de energia elétrica 

Grupo A 
Classificação para consumidores que recebem energia em tensão igual 

ou superior a 2.300 Volt 

Tensão de 
fornecimento 

Acima de 
230kV 

88kV a 
138kV 

69kV 
30kV a 
44kV 

2,3kV a 
25kV 

Abaixo 
de 

2,3kV 
  

Subgrupo A1 A2 A3 A3a A4 AS   

Grupo B 
Classificação para consumidores que recebem energia em tensão inferior 

a 2.300 Volt 

Tensão de 
fornecimento 

residencial 
residencial 

baixa 
renda 

rural 
cooperativa 

elétrica 
rural 

serviço 
público 

irrigação 

demais 
classes 

iluminação 
pública 

Subgrupo B1 B1 B2 B2 B2 B3 B4 

Fonte: PNCDA, 2007 

 

A interpretação e análise da conta de energia com o objetivo de reduzir os 

custos e aumentar a eficiência energética, deve considerar o tipo de contratação 
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realizada para a estrutura tarifária e as condições gerais de fornecimento 

estabelecidas pela legislação pertinente expressas na Resolução 456/2000 da ANEEL. 

No setor elétrico brasileiro há dois tipos de comercialização de energia: 

 Mercado Livre e  

 Mercado Cativo.  

O mercado livre é acessível somente para grandes consumidores, que têm a 

opção de se declararem “consumidor livre” desde que atendam condições 

específicas estabelecidas pela Legislação. 

Por meio de leilões o consumidor contrata o fornecimento de energia 

proveniente de qualquer fornecedor, agente ou empresa autorizada a participar neste 

ambiente de livre comercialização. A contratação é realizada com base numa oferta 

comercial do preço inicial da energia em R$/MWh e da evolução do mesmo ao longo 

do tempo de vigência do contrato. 

No mercado cativo, o consumidor é abastecido exclusivamente pela 

concessionária local. O fornecimento de energia é realizado conforme as condições 

estabelecidas pela legislação e as tarifas praticadas são reguladas. 

Para o setor de saneamento básico, pratica-se o uso do mercado cativo e sobre 

as tarifas reguladas para os segmentos horo-sazonais deve ser aplicado um desconto 

de 15% independentemente do subgrupo e modalidade tarifária, conforme a 

Legislação. 

Sobre as formas de contratação do fornecimento de energia elétrica, os 

sistemas em alta e média tensão preveem diferentes modalidades, sendo que, 

dependendo da carga do consumidor, a opção por uma delas é compulsória, e em 

algumas situações fica a critério do consumidor. 

O setor saneamento em sua maioria se enquadra no grupo tarifário A, subgrupo 

A4, sendo este e demais subgrupos definidos segundo segmentos horo-sazonais e 

modalidades tarifárias. 
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 Modalidades Tarifárias 

o Convencional: uma tarifa de consumo R$/kWh e uma demanda 

R$/kW para todos os períodos horários e do ano. 

o Horo Sazonal Verde: tarifas de consumo R$/kWh diferenciados com 

a hora do dia (Ponta e Fora de Ponta) e os períodos do ano (período 

seco e úmido). Uma única tarifa de demanda R$/kW para todos os 

períodos horários e do ano. 

o Horo Sazonal Azul: tarifas de consumo R$/kWh diferenciados com a 

hora do dia e os períodos do ano. Tarifas de demanda R$/kW 

diferenciadas de acordo com as horas do dia. 

 

 Segmentos Horários: 

o Horário de Ponta: período em que as tarifas praticadas são mais 

caras em relação as demais horas. O horário de ponta é um período 

de 3 horas ininterruptas definidas no intervalo compreendido entre as 

17h00min e 22h00min de 2ª feira a 6ª feira. As concessionárias 

frequentemente definem como horário de ponta o período de 

17h30min até 20h30min, mas isso não é uma regra geral. O objetivo 

do horário de ponta é motivar o consumidor é desligar equipamentos 

elétricos no horário de pico. Aplica-se somente aos consumidores em 

média e alta tensão. 

o Horário Fora de Ponta: período abrangendo às 24 horas diárias 

excetuando às três horas de ponta. 

 

 Segmentos Sazonais 

o Período Seco: período de 7 meses, de maio a novembro, sendo que 

neste período as tarifas são mais caras em relação aos outros meses. 

O objetivo é motivar o consumidor a racionalizar o uso de energia no 

período de estiagem. Aplica-se somente aos consumidores em 

média e alta tensão. 
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o Período Úmido: período de 5 meses, de dezembro a maio do ano 

seguinte. 

No sistema de saneamento do município de Timbó, são aplicadas a modalidade 

tarifária horo sazonal verde, com segmento horário de ponta. 

A energia utilizada, em especial no sistema de abastecimento de água é 

utilizada principalmente para a alimentação de conjuntos motobomba para a 

pressurização da rede de abastecimento, elevação de água para reservatórios, 

elevação de água da captação até a ETA, funcionamento da ETA e demais atividades 

de operação. 

O gráfico da Figura 87 apresenta os consumos de cada uma das instalações 

existentes em termos de kWh e percentuais. 

Figura 87 – Consumo energético nas instalações de abastecimento de água do município 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Observa-se que a captação é a estrutura de maior consumo na estrutura do 

sistema dada a sua utilização por períodos ininterruptos de 24h e potência necessária 

para a elevação de água até a ETA (detalhes serão melhor discutidos no item 

referente à captação). 
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Em termos de grupos de trabalho ou conjunto de instalações, por meio do 

gráfico da Figura 88, observa-se que a captação e EEAT’s consomem juntas cerca de 

65% do total de consumo das estruturas. 

 

Figura 88 – Consumo energético por instalações do SAA no município 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Destaque deve ser dado ao fato de, em geral, a conta de energia ser o segundo 

maior gasto em sistemas de saneamento, perdendo apenas para o gasto com 

funcionários. Assim a gestão do consumo de energia merece especial atenção com 

foco na busca de eficiência de seu uso.   

 

2.1.14 Obras de Melhoria 

No que se refere às obras de melhorias nos sistemas, pouco foi realizado a 

partir do ano de 2012.  

A obra de maior relevância realizada no ano de 2018 foi a recuperação dos 

filtros da ETA convencional, e conserto de uma rachadura na parede externa desta 

unidade. 

 

 

 

34,92%
30,21%

16,29%

12,10%

1,72% 0,07%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Captação EEAT Boosters ETA Sede
Administrativa

Reservatórios

Consumo Total (kwh) Percentual



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

270 

2.2 Componentes do Sistema de Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água no município de Timbó conta com as 

seguintes componentes: 

 01 captação de água bruta; 

 01 ETA convencional; 

 01 ETA compacta; 

 03 EEAT; 

 04 centros de reserva de água tratada; 

 17 boosters; 

 

De forma global, o sistema trata em média 120 L/s no período de 24h diárias, 

2,62 km de rede, 3.100m3 de reserva. 

O sistema de atende uma população estimada de 40.970 habitantes (conforme 

projeção realizada no Capítulo 1) e distribuídas em 11.726 ligações. 

A Figura 89 apresenta o organograma do sistema de abastecimento de água 

existente no município, realizado por meio das verificações em campo e base de 

dados cadastral existente. 
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Figura 89 – Organograma do sistema de abastecimento de água do município de Timbó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.1 Captação de Água Bruta 

O sistema é composto por 03 conjuntos motor bomba submersos que operam 

em paralelo em ciclo diário de 24h. 

A água bruta é então encaminhada para a ETA distante cerca de 380m (Figura 

90 e Figura 91). 

 

Figura 90 – Imagem aérea da captação de água bruta 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 91 – Localização georreferenciada da captação de água bruta no município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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A captação está localizada na margem direita do Rio Benedito onde é realizada 

por tomada direta a entrada de água até o poço de sucção das bombas. A descrição 

geral do sistema é apresentada na Tabela 55.  

 

Tabela 55 – Descrição geral da captação 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032198.36 m S UTM 

Longitude 670593.06 m E UTM 

Cota 66 m 

Endereço Rua Reinoldo Manske   

Local de atendimento ETA   

Bomba     

Quantidade 3 uni 

Fabricante - - 

Modelo - - 

Potência B1 75 cv 

Potência B2 100 cv 

Potência B3 125 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O sistema de recalque está interligado a uma adutora de Ø400 por meio de 

tubulações de Ø150, Ø150 e Ø300 respectivamente (Figura 92).  

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 93 até 

a Figura 106. 
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Figura 92 – Esquema de adução de água da captação 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 

Figura 93 – Vista geral da entrada 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 94 – Carga inadequada sobre o caminhamento da adutora 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 95 – Vista geral do canal de adução de água bruta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 96 – Vista geral do canal de adução de água bruta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 97 – Vista geral do canal de adução de água bruta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 98 – Vista das tubulações de saída das bombas 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 99 – Vista geral da casa de bombas 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 100 – Bomba de recalque 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 101 – Vista das tubulações de saída das bombas 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 102 – Vista das tubulações de saída das bombas 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 103 – Vista das tubulações de saída das bombas 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 104 – Vista externa do gerador 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 105 – Vista externa do gerador 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 106 – Cabeamentos expostos na captação 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Durante as aferições de campo foram observados diferentes problemas que 

merecem destaque: 

 Falta de sinalização da estrutura; 

 Facilidade de acesso à terceiros; 

 Cargas indevidas no caminhamento da adutora (reboque de maquinas 

pesadas) o que pode vir a causar compressão prolongada e vazamentos na 

tubulação; 

 Falta de limpeza no canal de adução de água bruta, com a presença de 

matéria vegetal que pode vir a impregnar a sucção de conjuntos motor 

bomba; 

 Cabeamento exposto na saída dos quadros de comando; 

 Cabine de quadros de comando isolada com pouca ventilação (apesar da 

existência de aparelho de ar condicionado que se encontra desligado); 

 Presença de entulhos no terreno; 

 Disputa judicial com relação aos limites de propriedade do terreno onde se 

encontra a instalação; 

 Inexistência de sistema de televigilância ou alarmes na estrutura, reduzindo 

o grau de segurança; 

 Inexistência de plano de manutenção da estrutura institucionalizado; 
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 Inexistência de bombas sobressalentes, aumentando o risco de falta de 

água em situações de manutenção preventiva ou corretiva; 

 

2.2.2 Tratamento de Água – ETA Convencional 

A implementação de um sistema de tratamento da água deverá ser concebida 

apenas depois de demonstrada sua necessidade e, sempre que a purificação for 

necessária, compreender somente os processos imprescindíveis à obtenção da 

qualidade que se deseja, com custo mínimo. 

A necessidade de tratamento e os processos exigidos deverão ser 

determinados com base nas inspeções sanitárias e nos resultados representativos de 

exames e análises, cobrindo um período razoável de tempo. 

Nesta ótica, os serviços públicos de abastecimento devem buscar garantir o 

fornecimento seguro de água, de forma que seus parâmetros qualitativos respeitem 

os padrões de potabilidade estabelecidos pela PRC No 5/2017 (antiga portaria MS No 

2.914/2011). 

A escolha do tratamento e os processos utilizados deverão ser definidos de 

acordo com os resultados representativos obtidos de análise dos mananciais 

escolhidos. Desta forma o tratamento deverá ser adotado e realizado somente após 

profunda investigação das condições da origem da água (seja superficial ou 

subterrânea), compreendendo somente os processos imprescindíveis à obtenção da 

qualidade desejada considerando-se de forma geral a busca pelo menos custo 

possível de implantação e operação. 

Diante disto, o tratamento tem como finalidade fundamental melhorar a 

qualidade da água natural, sob os seguintes aspectos: 

Sob o ponto de vista sanitário: remoção de bactérias, protozoários e outros 

organismos, substâncias venenosas, teor excessivo de compostos orgânicos; 

Sob o ponto de vista estético: correção da cor, turbidez, odor e sabor; 

Sob o ponto de vista econômico: redução da corrosividade, dureza, ferro, etc. 
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A Estação de Tratamento de Água existente no município de Timbó está 

localizada nas coordenadas latitude: 7032539.55 m S, longitude: 670452.32 m E 

(Figura 107). 

 

Figura 107 – Imagem aérea da captação da ETA 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Trata-se de um sistema convencional de tratamento, composto por floculação, 

decantação, filtração e desinfecção (Figura 108). 

O sistema de tratamento possui capacidade de produção para 70 l/s e de forma 

geral apresenta suas estruturas em mau estado de conservação. 

No que se refere ao gerenciamento de lodo proveniente do sistema de lavagem 

de filtros e decantadores, a instalação não realiza o tratamento. Após realização das 

rotinas operacionais para manutenção destas unidades o lodo é destinado para a rede 

de drenagem e consequentemente para o rio Benedito. 

Não existem informações sobre a quantificação de lodo produzido nestas 

unidades. 
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Figura 108 – Fluxograma esquemático da ETA convencional 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O processo de tratamento de água em suas fases iniciais necessita da remoção 

de sólidos presentes na água bruta e as fases finais do tratamento são constituídas 

da correção do pH (quando necessário), fluoretação e desinfecção por meio de 

derivados do cloro. 

 

2.2.2.1 Entrada de Água Bruta 

A entrada de água bruta na ETA é realizada por meio de um canal em concreto 

que recebe água diretamente da captação por uma adutora de água bruta Ø400 que 

se divide em 03 três adutoras, respectivamente nos diâmetros Ø250, Ø150 e Ø250 

(Figura 109). 

 

Figura 109 – Esquema das tubulações de chegada na ETA 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 110 

até a Figura 112. 
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Figura 110 – Entrada de água bruta na ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 111 – Entrada de água bruta na ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 112 – Entrada de água bruta na ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Observa-se que a configuração de chegada de água bruta na ETA 

convencional apresenta um grave problema de conceito hidráulico, dado o 

estrangulamento das seções, o que eleva o gasto energético dos conjuntos 

motobomba em função da perda de carga gerada no local. 

Dentre as adutoras existentes, a de Ø400 é a mais recente e este diâmetro 

deveria seguir até a entrada da ETA convencional, com ramificação para alimentação 

da ETA compacta. As demais adutoras de chegada na ETA convencional podem ser 

mantidas e seladas suas entradas a fim de garantir-se a conservação das estruturas. 

No canal de entrada da ETA convencional são adicionados cal (utilizada na 

correção do pH da água) e sulfato de alumínio (agente floculante). Além da adição de 

produtos químicos, é também realizada a medição de vazão da água bruta por meio 

de um medidor ultrassônico. 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 

113Figura 113 até a Figura 114 

 

Figura 113 – Canal de entrada na ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 114 – Canal de entrada na ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.2.2 Floculador 

O processo de floculação faz parte de uma das etapas de clarificação cujo 

objetivo é a redução do número de partículas suspensas e coloidais presentes na 

massa líquida. 

A sua realização ocorre por meio da adição de um agente químico floculante/ 

coagulante que desempenha o papel de atrair as partículas sólidas formando um floco 

com peso suficiente para ser retirado na etapa a seguir (decantação). 

A ETA possui 02 floculadores hidráulicos formado por 48 câmaras no floculador 

01 (unidade antiga) e 46 câmaras no floculados 02 (unidade ampliada). 

Segundo Di Bernardo, 2005, o projeto de floculadores hidráulicos deve 

contemplar os seguintes parâmetros: 

 Tempo de floculação entre 20 a 30min; 

 Velocidade média e escoamento entre chicanas entre 0,07 a 0,30 m/s; 

 Velocidade média de escoamento nas voltas deve ser da ordem de 2/3 

daquela velocidade entre as chicanas de cada trecho considerado; 

 O espaçamento entre chicanas deve ser de, no mínimo, 0,6m do sistema de 

escoamento vertical, podendo ser menor no de escoamento horizontal. 
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Conforme observado nas visitas técnicas às instalações da ETA, em relação 

aos floculadores existentes observa-se que não há registro sobre as características 

de funcionamento descritas anteriormente e assim não é possível definir a eficiência 

real desta unidade. 

Visualmente as chicanas apresentam estado de conservação ruim além da falta 

de manutenção preventiva como alinhamento e limpeza desta componente. Após a 

reforma realizada na unidade, ampliando sua capacidade, certamente houve alteração 

no gradiente de velocidade o que altera o tempo de floculação.  

Assim, por não se saber exatamente os parâmetros de projeto adotados, fica 

também prejudicada a avaliação por meio de jar test, corroborando ainda mais para a 

dificuldade operacional em ajustes de qualidade na produção de água.  

No presente a unidade é operada de forma empírica, o que contribui para o 

aumento de gastos de produtos químicos ao longo do tempo ou má qualidade de 

tratamento nesta unidade sobrecarregando as etapas seguintes. 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 115 

até a Figura 118. 

 

Figura 115 – Floculador da ETA Convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 116 – Floculador da ETA Convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 117 – Floculador da ETA Convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 118 – Floculador da ETA Convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.2.3 Decantador 

No processo de decantação, é dada a condição aos flocos formados 

anteriormente na floculação, de se depositarem pela ação da gravidade no fundo 

desta unidade. 

Trata-se de uma etapa complementar à floculação que objetiva clarificar a água 

reduzindo a quantidade de sólidos levados até os filtros. 

A ETA conta com 02 unidades de decantação de alta taxa de escoamento 

horizontal. Em ambos houve modificação do projeto original a partir da colocação de 

módulos tubulares de polietileno com o objetivo de aumentar a eficiência de 

decantação nas unidades. Sabe-se que certamente houve melhoria dado o princípio 

de ampliar com os módulos a área disponível para decantação, porém não se pode 

quantificar seu efeito devido a inexistência de projeto, estudo ou monitoramento da 

unidade. 

Sobre a operação do sistema, não há registros sobre as rotinas operacionais 

adotadas, sendo estas informações de responsabilidade e padrão adotados pelos 

operadores. Ocorre que a inexistência de dados operacionais ocasiona a perda de 

controle histórico sobre a unidade impossibilitando o controle contínuo da qualidade 

do sistema ou avaliação da necessidade de melhorias. 

No que tange a limpeza e descarte de lodo gerado nos decantadores, é realizada 

também sem registros. As informações prestadas sugerem que esta operação ocorre 

aos domingos quando o consumo de água tratada é menor, possibilitando menores 

riscos de desabastecimento. 

O processo gera um efluente contaminado por agentes químicos (principalmente 

o sulfato de alumínio que é o agente coagulante), impregnados na massa sólida 

formada. A boa prática de operação determina que este efluente gerado deve sofrer 

um processo de tratamento antes de ser descartado. 

A instalação não conta com tal dispositivo de tratamento do lodo gerado e assim 

o seu descarte é realizado na rede de drenagem local. 

As consequências desta manobra podem variar desde o aumento da turbidez na 

água do rio, ou mesmo causar eventos de toxicidade á biota aquática ou ainda 

possíveis impregnações nas tubulações da rede de drenagem. 
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Observa-se que as placas do decantador apresentavam considerável acúmulo 

de flocos o que pode ocasionar a progressiva redução de sua eficiência.  

Relativo ao alinhamento das calhas de saída de água do decantador 02 observa-

se falta de limpeza nos vertedores e desalinhamento das saídas, gerando a ocorrência 

de zonas sobrecarregadas no decantador. 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 119 

até a Figura 122. 

 

Figura 119 – Decantador 01 da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 120 – Decantador 01 da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 121 – Decantador 02 da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 122 – Decantador 02 da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.2.4 Filtros 

O processo de filtração em uma ETA convencional é a penúltima etapa de 

tratamento. A filtração possui a função de remover as partículas responsáveis pela cor 

e turbidez, que não foram eliminados na decantação, e que se presentes na etapa de 

desinfecção (última etapa de tratamento da água), reduziriam a sua eficácia na 

inativação de microrganismos patogênicos. 

A ETA possui 06 unidades de filtro lentos de escoamento descendente. Estes 

filtros são constituídos por uma camada de leito filtrante formada por areia e antracito. 
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O fluxo de água no filtro ocorre pela entrada de água na parte superior passando pela 

camada de maior granulometria em direção à de menor granulometria. 

A rotina de limpeza dos filtros depende da eficiência das unidades a montante. 

O parâmetro utilizado para determinar o momento de limpeza é a perda de carga, ou 

seja, a resistência que o meio filtrante oferece à passagem da água pelo filtro 

decorrente do preenchimento dos espaços entre os grãos com as partículas retiradas 

da água. A operação é então realizada pelo processo de retrolavagem com a 

passagem de água tratada em fluxo invertido (de baixo para cima) em alta pressão 

por meio de bombas com potência de 10 cv e vazão de 240 m³/hora. 

Assim como no decantador o lodo gerado não passa por processo de 

tratamento e seu destino final é também a rede de drenagem pluvial. 

No mês de agosto foi realizada a revitalização das unidades com a 

impermeabilização das paredes e troca do meio filtrante. Conforme já citado, não há 

controle de dados estatísticos e monitoramento que possam definir as melhorias 

ocasionadas pela reforma. 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 123 

até a Figura 126. 

Figura 123 – Filtros da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

294 

Figura 124 – Filtros da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 125 – Filtros da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 126 – Filtros da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.2.5 Desinfecção e Fluoretação 

No reservatório de contato ocorrem as etapas finais de tratamento 

denominadas desinfecção e fluoretação.  

A desinfecção tem como o objetivo a inativação de organismos patogênicos 

realizada por meio de agentes físicos e químicos. Nesta etapa ocorre a aplicação do 

hipoclorito de cálcio. 

Já a fluoretação tem como objetivo aumentar a concentração de fluoreto à água 

tratada por meio da aplicação de fluorsilicato de sódio. 

Esta etapa encerra o processo e se constitui como a etapa de potabilização da 

água, garantindo seu consumo seguro. A ETA conta com um reservatório de contato 

em concreto enterrado com volume aproximado de 20,00 m3. 

Destaca-se que o tanque apresenta as mesmas características desde sua 

implantação, porém passou a receber água proveniente do sistema compacto (que 

será descrito adiante). Assim a instalação passou a receber cerca de 22% a mais de 

água, sem que houvesse ampliação. 

O processo de desinfecção na unidade tem como princípio básico o contato da 

água com o agente desinfetante segundo um determinado tempo de detenção 

hidráulica. No tanque existente este tempo foi reduzido, visto que a vazão de entrada 

sofreu aumento e assim a qualidade e segurança do processo pode ser 

comprometida. 

Assim como no todo, não há registros, estudos ou monitoramento que possam 

descrever com exatidão as alterações e margens de segurança existentes, o que deve 

ser concebido no curto prazo.  

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 127 

até a Figura 128. 
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Figura 127 – Tanque de contato da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 128 – Tanque de contato da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 129 – Tanque de contato da ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018  
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2.2.3 Tratamento de Água – ETA Compacta 

A ETA compacta existente no sistema de tratamento do município de Timbó foi 

implementada no ano de 2010 e possui capacidade para o tratamento de 180 m3/h 

(50 L/s) operando em carga plena. 

O princípio de funcionamento da ETA se baseia nas seguintes etapas: 

 Correção de pH da agua bruta; 

 Adição de coagulante; 

 Mistura rápida; 

 Floculação; 

 Decantação de flocos formados; 

 Eliminação continua dos flocos formados; 

 Filtração da agua clarificada; 

 Desinfecção. 

 

A principal característica da ETA segundo o fabricante, está na decantação 

acelerada. As vantagens da aplicação deste princípio são a menor área ocupada, 

eliminação continua dos lodos formados (não necessita de paradas para limpeza do 

decantador), simplicidade de instalação e operação e o baixo custo operacional. 

A descrição geral da ETA compacta é apresentada na Figura 56 

. 
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Tabela 56 – Descrição geral da ETA Compacta 

Item Especificação 

Comprimento Total 15,38m 

Largura Total 6,80m 

Altura Total 3,50m 

Bombas centrifugas (existentes)   

Capacidade 240,00 m3/h 

Altura manométrica 10 mca 

Motor 10,00 CV, trifásico 380V/60 Hz 

Finalidade Água de lavagem dos filtros 

Quantidade 2 

Agitadores lentos para floculador   

Modelo AGFL 180 

Tipo turbina 

Potência 0,37 kW e 0,25 kW, trifásico 380V/60 Hz 

Rotações 35 e 25 rpm 

Quantidade 02 (dois). 

Soprador de Ar   

Capacidade 3.000 litros/min 

Modelo R200 

Pressão 4,0 mca 

Potência do motor 5,00 c.v. Trifásico 380V/60Hz; IP 55 

Tipo Roots 

Acessórios 
Filtro de ar, silenciador de entrada, silenciador de 

descarga, válvula de segurança, manômetros em aço 
inox, válvula de retenção, junta de dilatação. 

Quantidade 01(um) 

Fonte: Memorial descritivo e técnico da ETA compacta, 2010 

 

O fluxograma esquemático da ETA compacta pode ser observado na Figura 130. 
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Figura 130 – Fluxograma esquemático da ETA compacta 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.3.1 Entrada de Água Bruta 

A entrada de água bruta na ETA compacta ocorre no misturador rápido onde 

ocorre a coagulação e a indicação de vazão, constituído de um canal aberto em calha 

Parshall, de modo a se obter altos gradientes de velocidade para a dispersão dos 

reagentes na água bruta. Nesta unidade é dosado o coagulante (sulfato de alumínio). 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado na Figura 131 e Figura 

132. 

Figura 131 – Canal de entrada na ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 132 – Canal de entrada na ETA convencional 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.3.2 Floculador 

O processo de floculação faz parte de uma das etapas de clarificação cujo 

objetivo é a redução do número de partículas suspensas e coloidais presentes na 

massa líquida. 

A sua realização ocorre por meio da adição de um agente químico floculante/ 

coagulante que desempenha o papel de atrair as partículas sólidas formando um floco 

com peso suficiente para ser retirado na etapa a seguir (decantação). 

A ETA possui 03 floculadores mecânicos que operam em paralelo. O 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado na Figura 133 e Figura 134. 

 

Figura 133 – Floculador da ETA Compacta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 134 – Floculador da ETA Compacta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.3.3 Decantador 

A ETA compacta é formada por 02 decantadores que utilizam o conceito da 

decantação acelerada da água floculada. A parte inferior da câmara e inclinada para 

facilitar a decantação, e nela são instalados os difusores da água floculada e os 

dispositivos de coleta e drenagem dos lodos. 

Na parte superior da câmara estão instalados os módulos aceleradores de 

decantação, que tem por função reduzir a velocidade da água, e o tubo coletor de 

água decantada, responsável pela transferência desta para o sistema de filtração.  

Assim como na ETA Convencional não há registros quanto a produção de lodo 

e rotinas operacionais de limpeza da unidade. O lodo produzido é descartado na rede 

de drenagem, assim como na ETA convencional. O levantamento fotográfico da 

estrutura é apresentado na Figura 135 e Figura 136 

 

Figura 135 – Decantador 01 da ETA compacta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 136 – Decantador 01 da ETA compacta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.3.4 Filtros 

O sistema de filtração existente na ETA compacta é dotado de duas câmaras 

que possuem fundo falso, leito filtrante, calha coletora de água filtrada, tubulação 

coletora de lavagem, válvulas para as operações de funcionamento normal, 

retrolavagem e esgotamento total. 

A rotina de limpeza dos filtros, assim como na ETA convencional não são 

registradas. O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado na Figura 137 e 

Figura 138. 

 

Figura 137 – Filtros da ETA compacta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 138 – Filtros da ETA compacta 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.3.5 Desinfecção e Fluoretação 

A desinfecção da água tratada proveniente da ETA compacta é realizada no 

mesmo reservatório de contato utilizado pela ETA convencional. Destaca-se que não 

houve redimensionamento deste tanque após implantação da ETA compacta o que 

certamente influenciou para a redução nos tempos de contato da água com o 

desinfetante, conforme projeto original do sistema de tratamento. 

 

2.2.4 Laboratório de Análises da ETA 

O laboratório de análises está localizado nas dependências das ETA onde é 

realizado o monitoramento de parâmetros físico-químicos da água bruta e tratada. 

Como rotina são realizados ensaios diários de controle processual e 

atendimento a legislação como cloro residual, fluoreto, alcalinidade, cor, turbidez e pH 

da água tratada, coletada na saída do tratamento e reservatórios. 

São também realizadas análises na captação de água bruta (resultados 

apresentados no capítulo 1), onde mensalmente são monitorados parâmetros como 

cloreto total, cor verdadeira, fluoreto total, nitrato, nitrito, oxigênio dissolvido, pH, 

sulfato, surfactantes aniônicos e turbidez, com o objetivo de detectar traços de 

contaminação a montante da captação. 
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Com relação às análises semestrais exigidas pela portaria CONAMA 357/2005 

o SAMAE realiza os serviços por meio de laboratório terceirizado através de edital 

específico, devido aos custos associados a equipamentos e profissionais capacitados. 

A Tabela 57 apresenta os parâmetros analisados a cada seis meses.  

 

Tabela 57 – Parâmetros analisados conforme portaria CONAMA 3572005 

Parâmetro Legislação  Unidade 

Antimônio 0,005 mg/L 

Arsênio 0,005 mg/L 

Bário 0,700 mg/L 

Cádmio 0,005 mg/L 

Chumbo 0,010 mg/L 

Cianeto 0,070 mg/L 

Cromo 0,050 mg/L 

Mercúrio 0,001 mg/L 

Níquel 0,070 mg/L 

Nitrato 10,000 mg/L 

Nitrito 1,000 mg/L 

Selênio 0,010 mg/L 

Urânio 0,030 mg/L 

Acrilamida 0,500 µg/L 

Benzeno 5,000 µg/L 

Benzo (a)pireno 0,700 µg/L 

1,2 Dicloroetano 10,000 µg/L 

1,1 Dicloroeteno 30,000 µg/L 

Diclorometano 20,000 µg/L 

Estireno 20,000 µg/L 

Pentaclorofenol 9,000 µg/L 

Tetracloreto de Carbono 4,000 µg/L 

Tetracloreto  40,000 µg/L 

Triclorobenzenos 20,000 µg/L 

Tricloroeteno 20,000 µg/L 

Alactor 20,000 µg/L 

Aldrin + Dieldrin 0,030 µg/L 

Atrazina 2,000 µg/L 

Clordano 0,200 µg/L 

Fonte: SAMAE, 2018 
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Além destas, são também realizadas pelo laboratório terceirizado, porém 

mensalmente, análises microbiológicas de escherichia coli e cianobactérias. 

A estrutura existente possui boas condições, porém utiliza equipamentos 

básicos para as análises citadas. O controle de dados das análises realizadas 

apresenta falhas no histórico devido à falta de registros em planilhas eletrônicas. Além 

disso, não há controle sobre a utilização de reagentes, um dos fatores de maior 

impacto nos custos operacionais da estrutura. 

Durante as visitas foi também detectada a realização de análises da água de 

poços particulares no município, prática dissonante das rotinas operacionais a cargo 

do laboratório da ETA e que impactam diretamente nos custos para o SAMAE. 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 139 

até a Figura 142. 

 

Figura 139 – Instalações do laboratório de análises 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 140 – Instalações do laboratório de análises 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 141 – Instalações do laboratório de análises 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 142 – Instalações do laboratório de análises 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.5 Casa de Química e Dosagem de Soluções da ETA 

A casa de química de uma ETA é o local destinado ao armazenamento de 

produtos químicos utilizados no processo de tratamento e equipamentos para preparo 

e dosagem de soluções. 

Os espaços originalmente destinados a esta finalidade na ETA convencional 

foram parcialmente desativados. A maior parte das estruturas de dosagem e 

armazenamento de produtos químicos (hipoclorito de cálcio e sulfato de alumínio) se 

encontra externo à ETA em um abrigo anexo. 

Já o fluorsilicato de sódio encontra-se armazenado no antigo elevador de 

sacarias (que está desativado). 

Destaca-se que as estruturas não apresentam sinalização de segurança, 

controle de acesso e EPIs para manipulação dos químicos existentes. O levantamento 

fotográfico das estruturas é apresentado a partir da Figura 143 até a Figura 152. 

 

Figura 143 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 144 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 145 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 146 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 147 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 148 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 149 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 150 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 151 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 152 – Casa de química da ETA 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.6 Adução de Água Tratada 

O sistema de adução de água tratada no município ocorre por meio de 03 

unidades distintas de Estações Elevatórias de Água Tratada – EEAT. 

Estas desempenham o papel de abastecer e manter elevadas as pressões na 

rede geral de abastecimento (onde as pressões médias situam-se no patamar de 50 

mca) e recalcarem água para os reservatórios de abastecimento. 

Esta configuração caracteriza um sistema denominado “abastecimento de 

jusante” onde a principal origem de água não são os reservatórios, mas sim as EEAT’s 

que atuam como bombas pressurizadoras. 

A única vantagem na adoção de um sistema de abastecimento de jusante está 

relacionada ao abastecimento de zonas de cota próximas ou acima dos reservatórios 

de abastecimento. Dentre as desvantagens destaca-se o elevado consumo energético 

(conforme detalhado anteriormente), e a elevação no patamar de perdas de água do 

sistema de distribuição (em decorrência das elevadas pressões há também elevação 

da vazão em vazamentos) 

A localização espacial das EEAT’s é apresentada na Figura 153 e em seguida 

são apresentadas em detalhe cada uma das estruturas existentes. 
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Figura 153 – Locação das EEAT’s no sistema de abastecimento 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.6.1 EEAT Groelândia 

A EEAT Groelândia está localizada no cruzamento das ruas Groelândia e 

Noruega (Figura 154). A instalação possui 02 conjuntos motobomba em bom estado 

de conservação, um deles operando em contínuo e outro em stand by.  A EEAT tem 

como função principal pressurizar a rede geral e alimentar o reservatório Groelândia. 

Além disso a EEAT Groelândia auxilia com o abastecimento de água para a EEAT 

Quintino. As características da EEAT são apresentadas na Tabela 58 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 155 até a Figura 

158. 

Figura 154 – Imagem aérea da EEAT Groelândia 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Tabela 58 – Descrição geral da EEAT Groelândia 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033022.59 m S UTM 

Longitude 671837.31 m E UTM 

Cota 68 m 

Endereço Rua Groelândia/Rua Noruega   

Local de atendimento 
Rede/Res. Groelândia/ EEAT 

Quintino 
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Continuação da Tabela 58 

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 40 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 155 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 156 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 157 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 158 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.6.2 EEAT Quintino 

A EEAT Quintino está localizada no cruzamento das ruas Fritz Lorenz e 

Quintino Bocaiuva (Figura 159). A instalação possui 02 conjuntos motobomba em bom 

estado de conservação, um deles operando em contínuo e outro em stand by.  A EEAT 

tem como função principal pressurizar a rede geral e alimentar o reservatório Quintino. 

Além disso a EEAT Quintino auxilia com o abastecimento de água para a EEAT 

Blumenau. 

As características da EEAT são apresentadas na Tabela 59 e o levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 160 até a Figura 163. 
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Figura 159 – Imagem aérea da EEAT Quintino 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Tabela 59 – Descrição geral da EEAT Quintino 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030869.28 m S UTM 

Longitude 672519.48 m E UTM 

Cota 69 m 

Endereço 
Rua Fritz Lorenz/Rua Quintino 

Bocaiúva 
  

Local de atendimento 
Rede/Res. Quintino/EEAT 

Blumenau 
  

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 40 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 160 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 161 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 162 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 163 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.6.3 EEAT Blumenau 

A EEAT Blumenau está localizada no cruzamento das ruas Blumenau e 

Maranhão (Figura 164). A instalação no dia da visita técnica apresentava somente 01 

conjunto motobomba em bom estado de conservação (a unidade sobressalente havia 

sido retirada para manutenção corretiva). Em situações como está o procedimento 

correto é a instalação de um segundo conjunto motobomba no local, de iguais 

características a fim de manter a segurança do sistema, evitando-se o risco de 

desabastecimento local. 

A rotina normal de operação nesta unidade utiliza 02 conjuntos motobomba, 

um deles operando em contínuo e outro em stand by.  A EEAT tem como função 

principal pressurizar a rede geral e alimentar o reservatório Blumenau.  

As características da EEAT são apresentadas na Tabela 60 e o levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 165 até a Figura 168. 
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Figura 164 – Imagem aérea da EEAT Blumenau 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Tabela 60 – Descrição geral da EEAT Blumenau 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030528.00 m S UTM 

Longitude 671624.00 m E UTM 

Cota 69 m 

Endereço Rua Blumenau/Rua Maranhão   

Local de atendimento 
Rede/Res. Blumenau/EEAT 

Quintino 
  

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 40 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

321 

Figura 165 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 166 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 167 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 168 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.7 Reserva de Água Tratada 

O sistema de abastecimento de água do município de Timbó possui 04 centros 

de reserva de água que no total somam 3.100m3 de água. 

Os reservatórios atuam como sistemas pulmão recebendo água nas situações 

de baixo consumo (em geral no período noturno) e reforçando o sistema de 

abastecimento nos períodos de alto consumo, o que configura um sistema jusante. A 

Tabela 61 apresenta as principais características dos reservatórios existentes. 

Em termos de localização, os reservatórios atuam nos quatro vértices da área 

urbana (áreas periféricas), equilibrando o abastecimento no centro, visto que a rede 

de distribuição é interligada em sua totalidade em uma única malha (não há 

setorização do sistema de abastecimento) -  Figura 169. 

Dentre os centros de reservação, o centro localizado na ETA (R01) é o de maior 

importância em termos de capacidade visto que o mesmo concentra 58,06% da 

capacidade total do sistema, porém em termos de distribuição possui a menor 

abrangência dada a cota média em que se encontra (95m) - Figura 170. 

Os demais centros de reserva estão dispostos entre as cotas 122m e 130m os 

quais desempenham maior importância em termos de equilíbrio do abastecimento de 

água tratada e junto representam 41,94% do total da reserva de água disponível. A 

seguir serão detalhadas as características de cada um dos centros de reserva de água 

tratada. 
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Tabela 61 – Descrição geral dos reservatórios 

Nome 
Centro de 

Reservação 
Número Local Material Operação Tipo Cota (m) 

Capacidade 
(m3) 

Capacidade Total  
(m3) 

R 01 ETA 

1 ETA Concreto Montante Apoiado 96 500 

1.800 2 ETA Concreto Montante Apoiado 96 300 

3 ETA Aço Montante Apoiado 93 1.000 

R 02 Blumenau 

1 Rua Tamoio Concreto Jusante Apoiado 130 150 

250 

2 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

3 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

4 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

5 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

6 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

R 03 Quintino 
1 Rua Rodeio Concreto Jusante Apoiado 122 300 

800 
2 Rua Rodeio Aço Jusante Apoiado 122 500 

R 04 Groelândia 1 
Rua Alvim 
Laemmel 

Concreto Jusante Apoiado 125 250 250 

                  3.100 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 169 – localização dos centros de reservação do município. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 170 – Localização piezométrica dos centros de reserva de água tratada. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.7.1 Centro de Reserva ETA 

O centro de Reserva ETA é composto por 03 reservatórios de água trada 

(sendo 01 em aço e 02 em concreto) somando um volume total de reserva de 1.800m3 

sendo as únicas estruturas do sistema que operam com entrada de água tratada a 

partir da ETA e saída independente para a rede de distribuição (sistema de montante). 

As estruturas estão localizadas nas coordenadas latitude: 7032539.55 m S, longitude: 

670452.32 m E (Figura 171). 

 

Figura 171 – Imagem aérea do centro de reserva de água na ETA 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O reservatório 01 possui volume de 500m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta pontos de infiltração e segundo informações nunca houve limpeza 

interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. O levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 172 até a Figura 175. 
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Figura 172 – Vista geral do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 173 – Saída do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 174 – Entrada do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 175 – Saída do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O reservatório 02 possui volume de 300m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta pontos de infiltração e segundo informações nunca houve limpeza 

interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. O levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 176 até a Figura 179. 

 

Figura 176 – Vista geral do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 177 – Entrada e saída do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 178 – Medidor de nível do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 179 – Vista geral do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O reservatório 03 possui volume de 1.000m3 construído em aço (porém é 

possível o armazenamento de somente 700m3 devido a erro de locação da estrutura 

em relação à saída da ETA). A estrutura apresenta pontos de infiltração e desgaste. 

Segundo informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema. Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. O levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 180 até a Figura 184. 

 

Figura 180 – Vista geral do reservatório 03 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 181 – Vista geral do reservatório 03 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 182 – Vista geral do reservatório 03 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 183 – Saída paralela do reservatório 03 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 184 – Saída em operação do reservatório 03 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.7.2 Centro de Reserva Blumenau 

O centro de Reserva Blumenau é composto por 06 reservatórios de água trada 

(sendo 01 em concreto e 05 em fibra de vidro) somando um volume total de reserva 

de 250m3. As estruturas estão localizadas nas coordenadas latitude: 7029386.00 m 

S, longitude: 670958.00 m E (Figura 185). 

 

Figura 185 – Imagem aérea do centro de reserva Blumenau 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O reservatório 01 possui volume de 150m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta pontos de infiltração, assim como as unidades anteriores, e 

segundo informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. O levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 186 até a Figura 190. 
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Figura 186 – Vista geral do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 187 – Vista geral do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 188 – Entrada de água no reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 189 – Válvulas de manobras do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 190 – Vista lateral do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Os reservatórios 02 a 06 possuem volume individual de 20m3 (total 5 x 20m3) 

fabricados e, fibra de vidro. As estruturas apresentam bom estado de conservação e 

não há registros de limpezas internas.  

Não há medição do nível de água ou vazão na saída do reservatório.  O 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 191 até a Figura 

193. 
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Figura 191 – Vista geral dos reservatórios 02 a 06 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 192 – Vista geral dos reservatórios 02 a 06 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 193 – Vista geral dos reservatórios 02 a 06 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

336 

O terreno onde se localiza o centro de reserva Blumenau apresenta em um dos 

vértices desmoronamento do talude o que deve ser rapidamente contido a fim de que 

não se transforme em voçoroca (Figura 194 e Figura 195). 

 

Figura 194 – Desmoronamento de talude 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 195 – Desmoronamento de talude 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Destaca-se a existência de uma área lateral ao terreno do centro de reserva 

Blumenau com capacidade para abrigar novas estruturas de reserva havendo esta 

necessidade (Figura 196). 
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Figura 196 – Terreno ao lado do centro de reserva Blumenau 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.7.3 Centro de Reserva Quintino 

O centro de Reserva Quintino é composto por 02 reservatórios de água trada 

(sendo 01 em aço e 01 em concreto) somando um volume total de reserva de 800m3. 

As estruturas estão localizadas nas coordenadas latitude: 7030272.94 m S, longitude: 

673083.77 m E (Figura 197). 

 

Figura 197 – Imagem aérea do centro de reserva Quintino 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O reservatório 01 possui volume de 300m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta desgastes visíveis e possíveis pontos de infiltração, assim como 

as unidades anteriores, e segundo informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. O levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 198 até a Figura 200. 

 

Figura 198 – Vista geral do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 199 – Vista geral do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 200 – Vista geral do reservatório 01 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O reservatório 02 possui volume de 500m3 construído em aço. A estrutura 

apresenta desgastes visíveis e pontos aparentes de infiltração, e segundo 

informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água.  

Devido a diferença de altura entre os reservatórios, há instalada uma tubulação 

extravasora a partir deste reservatório com dentinho ao reservatório 01, abastecido 

com o volume excedente de água. O levantamento fotográfico da estrutura é 

apresentado a partir da Figura 201 até a Figura 205. 

 

Figura 201 – Interligação entre os reservatórios 01 e 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 202 – Vista geral do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 203 – Vista geral do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 204 – Vista lateral do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 205 – Vista lateral do reservatório 02 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O terreno onde se localiza o centro de reserva Quintino apresenta em uma das 

laterais desmoronamento do talude, que encontra-se me processo de correção por 

parte do SAMAE (Figura 206 e Figura 207). 

 

Figura 206 – Voçoroca na lateral do terreno do centro de reserva Quintino 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 207 – Voçoroca na lateral do terreno do centro de reserva Quintino 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.7.4 Centro de Reserva Groelândia 

O centro de Reserva Groelândia é composto por 01 reservatório de água trada 

em concreto armado, contendo um volume total de reserva de 250m3. A estrutura está 

localizada nas coordenadas latitude: 7033567.00 m S, longitude: 674956.00 m E 

(Figura 208). 

 

Figura 208 – Imagem aérea do centro de reserva Groelândia 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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A estrutura não apresenta graves desgastes ou pontos de infiltração, e segundo 

informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema. Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água.  

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 209 

até a Figura 213. 

 

Figura 209 – Vista geral do reservatório 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 210 – Vista geral do reservatório 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 211 – Válvulas de manobras do reservatório 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 212 – Válvulas de manobras do reservatório 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 213 – Vista geral do reservatório 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.8 Rede de Distribuição de Água Tratada 

A rede de distribuição de água tratada é a unidade do sistema de abastecimento 

que conduz a água para os pontos de consumo (residências, indústrias, etc.). É 

constituída de tubulações e peças especiais dispostas a fim de garantir o 

abastecimento das unidades componentes da localidade abastecida. De forma geral 

a rede de distribuição é a parte de custo mais representativo em um sistema de 

abastecimento, compreendendo cerca de 50 a 75% do custo total das obras.  

Uma rede de distribuição é constituída por dois tipos de canalizações  

 Condutos principais: também denominado de conduto tronco ou 

canalização mestra, são os condutos de maior diâmetro, responsáveis pela 

alimentação dos condutos secundários.  

 Condutos secundários: são tubulações de menor diâmetro e tem função de 

abastecer diretamente os pontos de consumo do sistema de abastecimento 

de água.  

A rede de abastecimento de água do município de Timbó possui mais de 40 

anos, sofrendo alterações desde então. Os materiais das tubulações existentes são 

predominantemente PVC e ferro fundido. 

As características da rede de abastecimento, que possui extensão total de 

aproximadamente 262 km são apresentadas na Tabela 62. 

 

Tabela 62 – Características da rede de abastecimento de água no município 

Tipo Diâmetro (mm) Extensão (m) Percentual 

Rede de abastecimento 40 4.608 1,76% 

Rede de abastecimento 60 182.604 69,80% 

Rede de abastecimento 85 23.061 8,82% 

Adutora 100 23.428 8,96% 

Adutora 150 19.882 7,60% 

Adutora 200 3.156 1,21% 

Adutora 250 4.484 1,71% 

Adutora 400 385 0,15% 

Total   261.608 100,00% 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

346 

O SAMAE desenvolveu no âmbito do planejamento do sistema de 

abastecimento seu cadastro técnico e modelo hidráulico das redes de distribuição. 

Porém, não se deu atenção às devidas atualizações deste cadastro conforme 

ocorreram suas modificações decorrentes de ampliações e demais obras de melhorias 

realizadas ao longo do tempo.  

Desta forma não é possível afirmar que o cadastro existente reflita 100% da 

realidade presente na rede de distribuição. Da mesma forma não houve atualização 

do modelo hidráulico da rede que além disso não possui as devidas calibrações que 

possam refletir a melhor aproximação da realidade operacional. 

No que se refere à pontos deficientes no sistema de abastecimento de água, a 

concessionária não possui registro, sendo as deficiências informadas pelos usuários 

e de forma a resolver a maior parte de problemas críticos são instalados boosters 

(conjuntos motobomba instalados em série na rede). 

Quanto a distribuição de água, a rede de abastecimento opera com pressões 

elevadas (chegando a 80mca em algumas áreas) gerando elevadas perdas e 

desgastes excessivos. 

A Figura 214 apresenta o cadastro existente com as redes de distribuição. 
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Figura 214 – Rede do sistema de abastecimento de água do município de Timbó. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

348 

2.2.9 Reforço de abastecimento com pressurizadores (BOOSTER) 

Os pressurizadores de redes de abastecimento de água, comumente 

conhecidos por boosters promovem a elevação e pressurização constante de redes 

de abastecimento de água a fim de serem corrigidos problemas pontuais.  

As principais vantagens no uso de boosters estão na rápida resposta a solução 

de baixas pressões que impossibilitem o abastecimento de ruas ou loteamentos por 

exemplo e baixo custo de implantação. Estes equipamentos compensam as pressões 

mantendo o abastecimento regular em tempo integral. 

 Porém o seu uso indiscriminado pode gerar o desequilíbrio de áreas a 

montante, aumento dos custos associados ao consumo energético e principalmente a 

dependência na continuidade de fornecimento de energia para seu funcionamento. 

O sistema de abastecimento de água do município possui instalados 17 

unidades booster que auxiliam no abastecimento de áreas desfavoráveis (Figura 215).  
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Figura 215 – Boosters existente no sistema de abastecimento de água do município 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018
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2.2.9.1 Booster ETA 

Junto à área da ETA está localizado o Booster que leva água da ETA até a 

entrada das EEAT, pressurizando a rede a montante destas. 

O booster da ETA opera com 01 conjunto motobomba interligado ao 

reservatório de 1000m3, realizando o recalque de água tratada para a rede. 

A existência de somente 01 conjunto motobomba se traduz em elevar o risco 

de desabastecimento quando na ocorrência de paradas por manutenção corretiva ou 

preventiva. A operação correta deve ser realizada a partir de 02 unidades, uma 

operando e outra em modo stand by, intercalando seu uso ao longo do tempo.  

As características da EEAT são apresentadas na Tabela 63 e o levantamento 

fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 216 até a Figura 219. 

 

Tabela 63 – Descrição geral da EEAT ETA 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032544.86 m S UTM 

Longitude 670460.79 m E UTM 

Cota 93 m 

Endereço ETA   

Local de atendimento Rede   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 - cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

351 

Figura 216 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 217 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 218 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 219 – Vista geral da EEAT 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.2 Booster Alfredo Girardi 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 64 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 220 até a Figura 

223. 

Tabela 64 – Descrição geral do booster Alfredo Girardi 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032947.47 m S UTM 

Longitude 670277.28 m E UTM 

Endereço Rua Alfredo Girardi   

Local de atendimento Bairro Capitais   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160IR - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 18 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 220 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 221 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 222 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 223 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.3 Booster Alfredo Hansen 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 65 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 224 até a Figura 

227. 

Tabela 65 – Descrição geral do booster Alfredo Hansen 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030954.68 m S UTM 

Longitude 674054.41 m E UTM 

Endereço Rua Alfredo Hansen   

Local de atendimento Rua Alfredo Hansen   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 25-200R - 

Potência 5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 58 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 224 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 225 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 226 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 227 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.4 Booster Angola 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 66 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 228  até a 

Figura 231. 

Tabela 66 – Descrição geral do booster Angola 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033600.35 m S UTM 

Longitude 672803.61 m E UTM 

Endereço Rua Angola   

Local de atendimento Rua Angola   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo MB 403 - 

Potência 4 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 38 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 228 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 229 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 230 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 231 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.5 Booster Divisa Rodeio 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 67 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 232 até a Figura 

235. 

Tabela 67 – Descrição geral do booster Divisa Rodeio 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7031477.00 m S UTM 

Longitude 667936.00 m E UTM 

Endereço Rodovia SC 416   

Local de atendimento Bairro Padre Martinho   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo MB 403 - 

Potência 4 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 20 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 232 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 233 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 234 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 235 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.6 Booster do Complexo 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 68 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 236 até a Figura 

239. 

Tabela 68 – Descrição geral do booster do Complexo 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7031558.75 m S UTM 

Longitude 670308.74 m E UTM 

Endereço Rua Gustavo Piske   

Local de atendimento 
Bairros Martinho Stein e 

Araponguinhas 
  

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 40-200R - 

Potência 20 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Não   

Pressão de saída - mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 236 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 237 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 238 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 239 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.7 Booster Guabiruba 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 69 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 240 até a Figura 

243. 

 

Tabela 69 – Descrição geral do booster Guabiruba 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032148.73 m S UTM 

Longitude 673041.02 m E UTM 

Endereço Rua Guabiruba   

Local de atendimento Bairro Imigrantes   

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 60 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 240 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 241 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 242 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 243 – Vista interna da unidade 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.8 Booster Líbano 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 70 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 244 até a Figura 

247. 

Tabela 70 – Descrição geral do booster Líbano 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033349.84 m S UTM 

Longitude 672518.50 m E UTM 

Endereço Rua Áustria   

Local de atendimento Rua Líbano   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante SCHNEIDER - 

Modelo BC-92 - 

Potência 2 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 20 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 244 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 245 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 246 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 247 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.9 Booster Novo Horizonte 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 71 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 248 até a Figura 

251. 

Tabela 71 – Descrição geral do booster Novo Horizonte 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032633.74 m S UTM 

Longitude 669835.80 m E UTM 

Endereço Rua Maringá   

Local de atendimento Bairro Capitais   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo MO-2817-3 - 

Potência 5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 22 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 248 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 249 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 250 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 251 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.10 Booster Piauí 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 72 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 252 até a Figura 

255. 

Tabela 72 – Descrição geral do booster Piauí 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030704.22 m S UTM 

Longitude 671729.43 m E UTM 

Endereço Rua Piauí   

Local de atendimento Bairro Estados   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160IR - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 45 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

369 

Figura 252 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Figura 253 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 254 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 255 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.11 Booster Pomerânia 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 73 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 256 até a Figura 

259. 

 

Tabela 73 – Descrição geral do booster Pomerânia 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7034780.40 m S UTM 

Longitude 674835.68 m E UTM 

Endereço SC 110 No4645   

Local de atendimento Residencial Jardim Pomerânia   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160IR - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 45 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 256 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 257 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 258 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 259 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.12 Booster Pomeranos 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 74.e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 260 até a Figura 

263. 

Tabela 74 – Descrição geral do booster Pomeranos 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032002.85 m S UTM 

Longitude 673344.03 m E UTM 

Endereço Rua Pomeranos   

Local de atendimento Rua Pomerode   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 34 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 260 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 261 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 262 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

374 

Figura 263 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.13 Booster Quintino 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 75 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 264 até a Figura 

267. 

 

Tabela 75 – Descrição geral do booster Quintino 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030841.00 m S UTM 

Longitude 673412.00 m E UTM 

Endereço Rua Quintino   

Local de atendimento Bairro Vila Germer   

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 10 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 65 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 264 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 265 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 266 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 267 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.14 Booster Rodolfo Borchardt 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 76 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 268  até a 

Figura 271. 

 

Tabela 76 – Descrição geral do booster Rodolfo Borchardt 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7028170.01 m S UTM 

Longitude 672292.70 m E UTM 

Endereço Rua Rodolfo Borchardt   

Local de atendimento Bairro Araponguinhas   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante FARMAC - 

Modelo FN-20 - 

Potência 20 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 36 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 268 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 269 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 270 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 271 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.15 Booster São Carlos 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 77 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 272 até a Figura 

275. 

 

Tabela 77 – Descrição geral do booster São Carlos 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033064.22 m S UTM 

Longitude 673009.14 m E UTM 

Endereço Rua São Carlos   

Local de atendimento Rua Xanxerê   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante MARCH - 

Modelo NDF-7 - 

Potência 3 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 30 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 272 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 273 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 274 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 275 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.16 Booster Seara 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 78 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 276 até a Figura 

279. 

 

Tabela 78 – Descrição geral do booster Seara 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032612.31 m S UTM 

Longitude 672558.63 m E UTM 

Endereço Rua Áustria   

Local de atendimento Bairro Nações   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante ME - 

Modelo AL2230 - 

Potência 3 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 38 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 276 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 277 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 278 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 279 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.17 Booster Tiroleses 1 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 79 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 280 até a Figura 

283. 

 

Tabela 79 – Descrição geral do booster Tiroleses 1 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7034389.47 m S UTM 

Longitude 669207.75 m E UTM 

Endereço Rua Tiroleses   

Local de atendimento Bairro Tiroleses   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 10 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 20 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 280 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 281 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 282 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 283 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.18 Booster Tiroleses 2 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 80 e o 

levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 284 até a Figura 

287. 

 

Tabela 80 – Descrição geral do booster Tiroleses 2 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033607.13 m S UTM 

Longitude 669319.06 m E UTM 

Endereço Rua Tiroleses   

Local de atendimento Bairro Tiroleses   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 25-200R - 

Potência 5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 40 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 284 – Vista externa do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Figura 285 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 286 – Vista interna do booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 287 – Local de atendimento pelo booster 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.10 Sistema de Telemetria 

Um sistema de telemetria permite que permite a transmissão remota de dados 

de uma determinada instalação. 

Por meio de recursos para medições e coleta de dados, o sistema realiza a 

comunicação com um receptor que, por sua vez, faz o processamento destes dados. 

Assim o seu uso possibilita medir informações de interesse na gestão das 

infraestruturas minimizando e tornando mais eficiente o trabalho dos operadores. 

Dentre os principais benefícios gerados pelo uso da telemetria podem ser 

citados: 

 Monitoramento em tempo real do funcionamento de todos os sistemas e 

equipamentos elétricos e hidráulicos dos sistema de abastecimento de 

água; 

 Alarmar vazamentos, falhas de operação, falhas de equipamentos, 

intrusões, valores anormais de níveis, pressões e vazões; 

 Acionamento e desligamento remoto de estações elevatórias; 

 Controle de dosagem de produto químico para tratamento de água; 

 Prevenir e minimizar perdas com insumos; 

 Reduzir perdas de água; 
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 Reduzir custos operacionais de deslocamento de equipes; 

 Facilita a manutenção preditiva de equipamentos; 

 Registros gráficos de todas as operações. 

 

O sistema de abastecimento de água do município é dotado de telemetria no 

controle de nível de reservatórios, leitura dos macromedidores de entrada na ETA e 

status dos conjuntos motobomba das EEAT’s (Figura 288 e Figura 289). 

 

Figura 288 – Tela da telemetria do sistema de abastecimento de água 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 289 – Tela da telemetria do sistema de abastecimento de água 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 

2.2.11 Qualidade da Água de Abastecimento 

A garantia da qualidade da água distribuída no município é um dos principais 

fatores a serem considerados em um sistema de abastecimento. Dentre os aspectos 

mais relevantes referem-se em termos da qualidade biológica da água no que 

concerne à possibilidade de transmissão de doenças.  

A Tabela 81, apresenta as principais doenças relacionadas com a água através 

da ingestão de uma água contaminada, através do contato com água contaminada, 

através de verminoses, tendo a água como um estágio no ciclo e através de insetos, 

tendo a água como meio de procriação. 
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Tabela 81 - Principais doenças associadas com a água. 

Ingestão de Água Contaminada 

Doença Agente Causal Sintomas 

Disenteria bacilar 
Bactéria (Shigella 

dysenteriae) 
Forte diarreia 

Cólera Bactéria (Vibrio cholerae) 
Diarreia extremamente forte, 

desidratação, alta taxa de 
t lid d

Leptospirose Bactéria (Leptospira) Icterícia, febre 

Salmonelose Bactéria (Salmonella) Febre, náusea, diarreia, 

Febre tifoide Bactéria (Salmonella typhi) 
Febre elevada, diarreia, 
ulcerações do intestino 

d l d
Disenteria amebiana 

Protozoário (Entamoeba 
histolytica) 

Diarreia prolongada, com 
sangramento, abscessos no 

fí d i t ti fi
Giardíase Protozoário (Giardia lamblia) 

Diarreia leve à forte, náusea, 
indigestão, flatulência 

Hepatite infecciosa Vírus (vírus da hepatite A) Icterícia, febre 

Gastroenterite 
Vírus (enterovírus, parvovírus, 

rotavírus) 
Diarreia leve a forte 

Paralisia infantil Vírus (Poliomelites  vírus) Paralisia 

Contato com Água Contaminada 

Doença Agente Causal Sintomas 

Escabiose Sarna (Sarcoptes scabiei) Úlceras na pele 

Tracoma 
Clamídea (Chlamydia 

tracomatis) 
Inflamação dos olhos, 

cegueira completa ou parcial 

Verminoses, tendo Água como um 
Estágio no Cilclo 

    

Esquistossomose Helminto (Schistosoma) 
Diarreia, aumento do baço e 

do fígado, hemorragias 

Transmissão através de Insetos, tendo a Água como meio de procriação 

Doença Agente Causal Sintomas 

Malária Protozoário (Plasmodium) 
Febre, suor, calafrios, 

gravidade variável com o tipo 
d Pl di

Febre amarela Vírus (flavivírus) 
Febre, dor de cabeça, 

prostração, náusea, vômitos 

Dengue Vírus (flavivírus) 
Febre, forte dor de cabeça, 

dores nas juntas e músculos, 
õ

Filariose 
Helminto (Wuchereria 

bancrofti) 
Obstrução de vasos, 

deformação de tecidos 

Fonte: Benenson (1985);Tchobanoglous e Schoeder (1985), segundo Marcos Von Sperling 
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Além dos fatores que envolvem as doenças relacionadas a água, é necessário 

o conhecimento dos tipos de poluição e suas respectivas origens. Estes em conjunto 

às demais informações possibilitam a escolha do manancial adequado para a devida 

captação da água e fundamentalmente a concepção da tecnologia de tratamento mais 

adequada. 

A Tabela 82 mostra as diversas associações entre os usos da água e seus 

requisitos de qualidades. 

 

Tabela 82 - Principais Causas de Poluição das águas 

Tipo de 
poluição 

Natureza da poluição Natureza química Fonte ou agente causal 

Física 
Poluição térmica Despejos de ág. quente Centrais elétricas 

Poluição radiativa Radioisótopos Instalações nucleares 

Química 

Poluição pelos 
fertilizantes 

Nitratos Agricultura 

  Fosfatos (detergentes) 

Poluição pelos metais 
pesados e metaloides 

tóxicos 

Mercúrio, cádmio, 
chumbo, alumínio, 

arsênico, etc. 

Indústria, agricultura, 
combustão (chuva ácida) 

Poluição pelos pesticidas 
Inseticidas, herbicidas, 

fungicidas 
Agricultura (indústria) 

Poluição pelos detensivos Agentes tensoativos Efluentes domésticos 

Poluição pelos 
hidrocarbonetos 

Petróleo bruto e seus 
derivados 

Indústria petroleira, 
transporte 

Química 

Poluição pelos compostos 
organoclorados 

PCB, inseticidas, 
solvente clorados 

Indústria 

Poluição pelos outros 
compostos orgânicos de 

síntese 

Grande nº de 
moléculas (mais de 70 

0000) 
  

Matérias 
orgânicas 

fermentativas 

Poluição por esgotos de 
diversas fontes 

Glicídios, lipídeos, 
protídeos 

Efluentes domésticos, 
agrícolas, da indústria 

alimentar, da madeira (papel) 

Poluição 
microbiológica 

Poluição por esgotos de 
fonte humana ou animal 

Bactérias, vírus, fungos 
Efluentes urbanos, criações 

de animais, setor 
agroalimentar 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1995  

 

Por meio do conhecimento dos itens anteriormente abordados, são 

estabelecidas as investigações analíticas que por sua vez traduzem o potencial 

qualitativo e quantitativo de parâmetros indicadores de poluição da água. 
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A Tabela 83 apresenta os principais parâmetros de qualidade água 

normalmente investigados para o abastecimento público, destacando-se a forma 

como se apresenta.  

A Tabela 84 mostra os principais parâmetros investigados numa análise de 

água, segundo a sua natureza (água para o abastecimento, águas servidas, ou um 

corpo receptor). 

 

Tabela 83 - Forma física preponderante representada pelos parâmetros de qualidade. 

Característica Parâmetro 
Sólidos em 
suspensão 

Sólidos 
dissolvidos 

Gases 
dissolvidos 

Parâmetros físicos 

Cor       

 Turbidez       

 Sabor e odor       

Parâmetros químicos 

pH       

 Alcalinidade       

 Acidez       

 Acidez       

 Dureza       

Ferro e Manganês       

Cloretos       

 

Nitrogênio       

Fósforo       

Oxigênio dissolvido       

Matéria orgânica       

Metais pesados       

Micropoluentes orgânicos       

Parâmetros biológicos 

Organismos indicadores       

Algas       

Bactérias       

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1995 
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Tabela 84 - Principais parâmetros a serem investigados numa análise de água. 

Características Parâmetro 

Águas para abastecimento Águas residuárias Corpos Receptores 

Água superficial Água subterrânea Bruta Tratada Rio Lago 

Bruta Tratada Bruta Tratada     

Parâmetros 
físicos 

Cor     -1           

Turbidez                 

Sabor e odor                 

Temperatura                 

Parâmetros 
químicos 

pH                 

Alcalinidade                 

Acidez                 

Dureza                 

Ferro e manganês                 

Cloretos                 

Nitrogênio                 

Fósforo                 

Oxigênio dissolvido             -2   

Matéria orgânica                 

Micropol. Inorg (diversos) (3)                 

Parâmetros 
biológicos 

Organismos indicadores                 

Algas (diversas)           -2     

Bactérias decomp. (diversas)           -2     

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1995 

Notas: (1) Causada por Fe e Mn; (2) Durante o tratamento para controle do processo; (3) Devem ser analisados aqueles que possuírem alguma justificativa, devido ao 

uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica
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Em se tratando de sistemas de abastecimento de água para consumo humano, 

cabe ao ente gestor do sistema de saneamento a obrigatoriedade em se cumprir o 

estabelecido na PRC No 5/2017 (antiga portaria MS No 2.914/2011) que dispõe sobre 

os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. 

Na Portaria destaca-se o Anexo XX, Capítulo III, Seção III, Das Competências 

dos Municípios em seu Art. 12. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios, que 

estabelece: 

I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de 

competência, em articulação com os responsáveis pelo controle 

da qualidade da água para consumo humano; 

II - executar ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as 

peculiaridades regionais e locais, nos termos da legislação do 

SUS; 

III - inspecionar o controle da qualidade da água produzida e 

distribuída e as práticas operacionais adotadas no sistema ou 

solução alternativa coletiva de abastecimento de água, notificando 

seus respectivos responsáveis para sanar a(s) irregularidade(s) 

identificada(s); 

IV - manter articulação com as entidades de regulação quando 

detectadas falhas relativas à qualidade dos serviços de 

abastecimento de água, a fim de que sejam adotadas as 

providências concernentes a sua área de competência; 

V- garantir informações à população sobre a qualidade da água 

para consumo humano e os riscos à saúde associados, de acordo 

com mecanismos e os instrumentos disciplinados no Decreto nº 

5.440, de 4 de maio de 2005; 

VI - encaminhar ao responsável pelo sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo 

humano informações sobre surtos e agravos à saúde relacionados 

à qualidade da água para consumo humano; 

VII - estabelecer mecanismos de comunicação e informação com 

os responsáveis pelo sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água sobre os resultados das ações de controle 

realizadas; 
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VIII - executar as diretrizes de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano definidas no âmbito nacional e estadual; 

IX - realizar, em parceria com os Estados, nas situações de surto 

de doença diarreica aguda ou outro agravo de transmissão 

fecaloral, os seguintes procedimentos: 

a) análise microbiológica completa, de modo a apoiar a 

investigação epidemiológica e a identificação, sempre que 

possível, do gênero ou espécie de microrganismos; 

b) análise para pesquisa de vírus e protozoários, quando for o 

caso, ou encaminhamento das amostras para laboratórios de 

referência nacional quando as amostras clínicas forem 

confirmadas para esses agentes e os dados epidemiológicos 

apontarem a água como via de transmissão; e 

c) envio das cepas de Escherichia coli aos laboratórios de 

referência nacional para identificação sorológica; 

X - cadastrar e autorizar o fornecimento de água tratada, por meio 

de solução alternativa coletiva, mediante avaliação e aprovação 

dos documentos exigidos no art. 14 desta Portaria. 

Parágrafo único. A autoridade municipal de saúde pública não 

autorizará o fornecimento de água para consumo humano, por 

meio de solução alternativa coletiva, quando houver rede de 

distribuição de água, exceto em situação de emergência e 

intermitência. 

Ressalta-se ainda a Seção IV Do Responsável pelo Sistema ou Solução 

Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo Humano que 

estabelece em seu Art. 13. Compete ao responsável pelo sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: 

I - exercer o controle da qualidade da água; 

II - garantir a operação e a manutenção das instalações 

destinadas ao abastecimento de água potável em conformidade 

com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e das demais normas pertinentes; 

III - manter e controlar a qualidade da água produzida e 

distribuída, nos termos desta Portaria, por meio de: 

a) controle operacional do(s) ponto(s) de captação, adução, 

tratamento, reservação e distribuição, quando aplicável; 
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b) exigência, junto aos fornecedores, do laudo de atendimento dos 

requisitos de saúde estabelecidos em norma técnica da ABNT 

para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no 

tratamento de água; 

c) exigência, junto aos fornecedores, do laudo de inocuidade dos 

materiais utilizados na produção e distribuição que tenham 

contato com a água; 

d) capacitação e atualização técnica de todos os profissionais que 

atuam de forma direta no fornecimento e controle da qualidade da 

água para consumo humano; e 

e) análises laboratoriais da água, em amostras provenientes das 

diversas partes dos sistemas e das soluções alternativas 

coletivas, conforme plano de amostragem estabelecido nesta 

Portaria; 

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; e 

e) na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos 

Planos de Segurança da Água (PSA) recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes 

vigentes no País; 

V - encaminhar à autoridade de saúde pública dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios relatórios das análises dos 

parâmetros mensais, trimestrais e semestrais com informações 

sobre o controle da qualidade da água, conforme o modelo 

estabelecido pela referida autoridade; 

VI - fornecer à autoridade de saúde pública dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios os dados de controle da 

qualidade da água para consumo humano, quando solicitado; 

VII - monitorar a qualidade da água no ponto de captação, 

conforme estabelece o art. 40 desta Portaria; 
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VIII - comunicar aos órgãos ambientais, aos gestores de recursos 

hídricos e ao órgão de saúde pública dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios qualquer alteração da qualidade da água 

no ponto de captação que comprometa a tratabilidade da água 

para consumo humano; 

IX - contribuir com os órgãos ambientais e gestores de recursos 

hídricos, por meio de ações cabíveis para proteção do(s) 

manancial(ais) de abastecimento(s) e das bacia(s) hidrográfica(s); 

X - proporcionar mecanismos para recebimento de reclamações e 

manter registros atualizados sobre a qualidade da água 

distribuída, sistematizando-os de forma compreensível aos 

consumidores e disponibilizando-os para pronto acesso e consulta 

pública, em atendimento às legislações específicas de defesa do 

consumidor; 

XI - comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública 

municipal e informar adequadamente à população a detecção de 

qualquer risco à saúde, ocasionado por anomalia operacional no 

sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento de água 

para consumo humano ou por não conformidade na qualidade da 

água tratada, adotando-se as medidas previstas no art. 44 desta 

Portaria; e 

XII - assegurar pontos de coleta de água na saída de tratamento 

e na rede de distribuição, para o controle e a vigilância da 

qualidade da água. 

O sistema de abastecimento de água no município de Timbó é gerido, em sua 

área urbana pelo SAMAE e no meio rural através da Secretaria de Obras (em termos 

de apoio) e os próprios usuários. 

A água distribuída na área urbana apresenta todos os seus parâmetros 

investigados pela concessionária com periodicidade diária e por meio de laboratórios 

com capacidade para aferição dos parâmetros anteriormente discutidos. 

Já os sistemas existentes na zona rural não possuem histórico da qualidade da 

água, tema que terá destaque no futuro conforme os programas e projetos estipulados 

para o município no setor de abastecimento de água. 

  



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

397 

2.3 Síntese das Deficiências Encontradas  

Conforme as visitas técnicas no sistema de abastecimento de água foi possível 

a caracterização e obtenção de dados que refletem as condições das estruturas 

existentes 

A seguir serão descritas em detalhe as principais deficiências encontradas em 

cada um dos setores. 

 

2.3.1 Estrutura Administrativa do SAMAE 

 

1. Inexistência do setor específico para controle de perdas: o fato de não haver 

instituído um setor ou equipe para controle de perdas inviabiliza a melhoria nas 

condições de operação da rede de abastecimento. Destaca-se que as perdas 

de água contribuem para a necessidade de ampliação das estruturas em 

horizontes menores ao longo do projeto; 

 

2. Setor de cadastro técnico: não existe um profissional ou setor dedicado 

exclusivamente ao cadastro técnico o que gradualmente contribui para o baixo 

nível de controle e conhecimento do sistema de distribuição; 

 

3. Estrutura organizacional: O SAMAE possui apenas duas diretorias, sendo uma 

administrativa e outra englobando todas as atividades de operação, 

manutenção, expansão, projetos, engenharia, e demais atividades técnicas. É 

indicado que o SAMAE reestruture seu quadro organizacional como por 

exemplo a divisão em três diretorias, sendo uma administrativa, uma para 

manutenção e operação dos sistemas e estruturas existentes, e uma para a 

expansão, elaboração de projetos e demais atividades de engenharia e 

planejamento; 

 

4. Qualificação de profissionais: A qualificação técnica mínima exigida para os 

cargos de chefia/diretoria é de nível médio, e não de nível superior o que 
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interfere no nível de conhecimento dos profissionais elencados para os cargos 

de chefia contribuindo para menores níveis de eficiência e gestão; 

 

5. Apoio Eletromecânico: O SAMAE não possui profissional com formação ligada 

à engenharia elétrica ou mecânica para dimensionar, avaliar e acompanhar os 

sistemas de bombeamento de água, de forma que os sistemas atuais se 

encontram superdimensionados, e no final de sua vida útil. 

 

6. Planos de manutenção: no todo a concessionária não realiza de forma 

adequada as manutenções preventivas e preditivas de suas estruturas, o que 

incide no aumento dos riscos associados a desabastecimento por 

necessidades corretivas e elevação nos custos de operação dos sistemas; 

 

7. Plano de Segurança da Água – PSA: o PSA preconizado pela PRC No 5/2017 

é o instrumento que auxilia a concessionária na prevenção, controle e tomada 

de decisões na ocorrência de episódios que possam prejudicar a qualidade da 

água. Diante de sua importância a concessionária deve adotá-lo como 

ferramenta de gestão e auxílio na tomada de decisão. O SAA do município não 

possui PSA elaborado. 

 

2.3.2 Captação de Água Bruta 

1. Limpeza do canal de entrada: o crescimento de vegetação na entrada das 

grades do poço pode ocasionar danos na entrada dos conjuntos motobomba 

além de ocasionarem o acumulo de detritos; 

 

2. Conjuntos motobomba: Bombas com idade avançada (em torno de 10 anos) 

com repetidas necessidades de manutenção e elevado consumo energético; 

 
3. Furto de combustível: devido a facilidade de acesso ao interior da estrutura foi 

relatada a suspeita de furto de combustível no tanque do gerador; 
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4. Materiais inadequados no terreno da captação: o local é também utilizado como 

deposito de entulhos como pedras e areia de construção, inadequados ao local; 

 

5. Recuperação de mata ciliar; ação já recomendada pela AGIR, porém não 

efetivada. A mata ciliar nas margens do rio contribui para o controle de erosões 

no local; 

 

6. Captação desprotegida: a inexistência de televigilância ou maiores controles 

de acesso à estrutura colocam em risco a segurança do sistema. Destaca-se 

que o local é desprovido de identificações e o acesso ao interior é facilitado; 

 

7. Cabeamento exposto: item levantado pela fiscalização da AGIR e ainda 

observado em campo.  

 

8. Ventilação de painéis: o abrigo dos painéis elétricos não possui ventilação 

adequada. Apesar da existência de equipamento de ar condicionado no local, 

o mesmo apresentava-se inoperante. 

 

9. Plano de manutenção para a estrutura: assim como as demais instalações, se 

faz necessária a elaboração do plano de manutenção preventiva e preditiva a 

fim de serem evitados problemas de maiores repercussões no sistema de 

abastecimento.  

 
10. Plano de emergência: não existe plano para as situações de emergência na 

captação de água bruta. Havendo qualquer situação deste caráter as soluções 

tomadas poderão sofrer atrasos ou serem tomadas de forma inadequada; 

 

11. Captação alternativa: o sistema depende exclusivamente da captação no rio 

Benedito sem haver estudo ou previsão de captação para atendimento em 

períodos de seca ou contaminação acidental; 
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2.3.3 Adutora de Água Bruta 

1. Cargas inadequadas sobre a adutora: durante as visitas técnicas foi observada 

a disposição de um reboque de carga pesada sobre o caminhamento da 

adutora. Além de contribuir com uma carga excessiva, o equipamento impede 

a realização de manutenções corretivas na adutora se for preciso. 

 

2. ETA 400mm com estrangulamentos: entre a captação e o terreno da ETA a 

adutora possui diâmetro de 400 mm, entretanto, no interior do terreno da ETA 

ainda são utilizadas as tubulações implantadas pela CASAN, com diâmetros 

de 150mm, 200mm e 250 mm, ou seja, ocorrem um estrangulamento da 

tubulação ocasionando perdas de carga excessivas. Tal situação amplia o 

consumo energético do sistema; 

 

2.3.4 Estação de Tratamento de Água 

1. Responsabilidade técnica da ETA: o sistema de tratamento não possui 

responsável técnico com curso superior, ligado as áreas de química ou 

engenharia química dedicado exclusivamente a acompanhar o tratamento da 

água e operação da estação; 

 

2. Controle processual: Não há controle processual claramente definido nas 

etapas de tratamento. Os operadores da ETA atuam de forma individual, com 

base na sua experiência. Existe um histórico de problemas de qualidade da 

água distribuída em datas festivas e feriados, o que denota variações na forma 

de lidar com os processos internos. Não existe definido para a estrutura um 

manual padrão de controle como procedimentos para limpeza de filtros e 

decantadores, dosagem de produtos químicos no tratamento, além de todo e 

qualquer controle processual necessário.  

 

3. Condição do floculador: No floculador hidráulico existente na ETA convencional 

observa-se que parte das chicanas estão quebradas e/ou foram removidas. 
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Conforme detalhado anteriormente, isto modifica o tempo de floculação 

sobrecarregando as componentes seguintes do processo. 

 

4. Controle da limpeza de filtros e decantadores: Não existem dispositivos de 

medição do volume de água utilizado para realizar a lavagem dos decantadores 

e filtros ou registro destas atividades; 

 

5. Câmara de contato: a câmara de contato é um tanque simples, sem qualquer 

divisão interna, que foi construído para atender a ETA convencional. No entanto 

o mesmo tanque recebe a água tratada pela ETA compacta sem ter havido as 

devidas modificações. Assim o tempo de detenção hidráulica na unidade é 

reduzido e suspeita-se que a estrutura esteja subdimensionada para receber 

água de ambas as ETAs concomitantemente; 

 

6. Rotinas de operação: não estão consolidadas, organizadas ou documentadas. 

 

7. Plano de emergência: não há plano para situações de emergência de forma 

consolidada e implantada. Havendo qualquer sinistro na ETA não será possível 

a tomada de decisões em prazos adequados, o que pode promover risco ao 

sistema de abastecimento. 

8. Rotinas de monitoramento: não há controle efetivo de resultados como vazão 

e qualidade de água tratada. O simples registro não configura a boa gestão, é 

necessária a análise com base em indicadores de qualidade referentes à 

estrutura. 

 

9. Laboratório ETA: foi observada a prestação de serviços particulares para 

análise de poços no município. Ocorre que não cabe ao SAMAE a realização 

deste serviço visto que o laboratório deve atender exclusivamente as 

necessidades do sistema de abastecimento coletivo. 
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10. Gerenciamento de químicos: não é realizado e registro das quantidades de 

químicos utilizados tanto no processo de tratamento quanto no laboratório. 

Assim não é possível aferir se as quantidades utilizadas estão de acordo com 

o necessário para o atendimento das necessidades do sistema. 

 

11. Tratamento de lodo: não é realizado o tratamento de lodo proveniente dos 

decantadores e filtros, contribuindo para a poluição do rio Benedito. Destaca-

se que não somente sólidos são descartados, mas também os químicos 

utilizados no processo de tratamento de água. 

 

12. Reparos em peças e equipamentos: necessita de troca de registros e válvulas 

na ETA: A instalação em geral necessita de reforma em todos as unidades de 

tratamento devido a rachaduras, danos em equipamentos, vazamento em 

válvulas, placas de decantação quebradas, coletores desalinhados, 

necessidade de automação,  

 

13. Perdas de água na ETA: não há controle de perdas de água na ETA, sendo 

essas embutidas no cômputo geral, dificultando ações locais.  

 

2.3.5 Estações Elevatórias de Água Tratada 

1. Conjuntos motobomba: todos os sistemas de bombeamento foram comprados 

entre os anos de 2007 e 2010, e não foram dimensionados para as situações 

de uso. Todas as unidades foram adquiridas com a mesma potência, portanto 

existe indício de que exista um elevado consumo energético desnecessário; 

 

2. Setorização: não há setorização do sistema de abastecimento resultando em 

bombeando água para regiões baixas que poderiam ser abastecidas 

diretamente pela carga disponível nos reservatórios. Assim, novamente se faz 

o uso desnecessário de energia; 
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3. Reforma nas EEAT: as tubulações de sucção dos poços das EEAT apresentam 

estado avançado de corrosão. As tubulações de entrada e saída aparentam 

estar subdimensionadas; 

 

4. Idade dos equipamentos: A grande maioria das bombas e equipamentos 

eletromecânicos utilizados pelo SAMAE possui cerca de 10 anos, e se 

encontram próximos do final de sua vida útil, apresentando baixos índices de 

eficiência e elevado consumo energético. 

 

2.3.6 Reservatórios 

1. Reparos nos reservatórios: todas as unidades apresentam desgastes, 

infiltrações, necessidade de pintura entre outras melhorias que demandam 

reparos. 

 

2. Limpeza interna: conforme relatado pelos colaboradores mais antigos, nenhum 

dos reservatórios passou por limpeza interna desde sua implantação. 

 

3. Macromedição na saída: recomenda-se a macromedição na saída dos 

reservatórios a fim de serem conhecidos os histogramas de consumo em cada 

unidade e assim, auxiliar no dimensionamento de ampliações. 

4. Erosão no terreno do Reservatório Blumenau: existe uma situação de risco de 

movimentos gravitacionais de massa (deslizamento), nos reservatórios da Rua 

Tamoio (alimentado pela EEAT da Rua Blumenau), pois 3 reservatórios de 

fibra, com capacidade de 20 m³ cada, estão posicionados na beira do talude. 

 

5. Erosão no terreno do Reservatório Quintino: existe uma situação de risco de 

movimentos gravitacionais de massa (deslizamento), no reservatório da Rua 

Rodeio (alimentado pela EEAT da Rua Quintino Bocaiúva), pois o talude não 

possui proteção vegetal, e apresenta sinais de erosão e voçorocas no solo. 
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2.3.7 Redes de Distribuição 

1. Cadastro da rede: existe, porém, encontra-se desatualizado. Não houve o 

trabalho de repassar ao cadastro as modificações realizadas na rede. O ideal 

em termos de gestão seria a aplicação de um cadastro multifinalitário em um 

sistema de gestão da informação – SIG, com a intersecção de todos os 

cadastros de interesse no gerenciamento do sistema como, drenagem, esgoto, 

gás entre outros. 

 

2. Setorização do sistema de abastecimento: a falta de setorização do sistema 

dificulta a detecção de perdas além de a rede operar em diferentes patamares 

de pressão. Não existem adutoras de água tratada exclusivas para abastecer 

as EEAT’s, ou mesmo os reservatórios, pois todas as redes funcionam como 

redes de distribuição. 

 

3. Macromedição: por não haverem setores de abastecimento, não é realizada a 

macromedição de zonas de abastecimento com foco no balanço hídrico do 

sistema e auxílio na detecção de perdas; 

 

4. Programa de manutenção preventiva: não há um programa efetivo de 

manutenção de registros, válvulas, hidrantes de incêndio, e demais acessórios 

da rede ou mesmo a análise de pontos estrangulados; 

 

5. Trechos de rede subdimensionados: conforme observado no cadastro técnico 

e relato dos responsáveis, a rede apresenta estrangulamentos e trechos 

subdimensionados; 

 

6. Elevado número de booster: como forma de regularizar emergencialmente as 

pressões em diferentes pontos, são inseridos booster em linha no sistema. 

Ocorre que o número destes equipamentos aumenta por falta de planejamento 

e os problemas associados também. Além disso, existem indicativos de que os 
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boosters do sistema estão mal posicionados, pois a pressão de entrada em 

alguns destes equipamentos é superior a 40 mca.; 

 

7. Plano de redução de perdas: não há estudo ou planejamento focado na 

redução de perdas de água no sistema de abastecimento. Assim se faz 

necessário a elaboração do plano de redução de perdas; 
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3 Sistema de Esgotamento Sanitário 

3.1 Prestação dos Serviços de Esgotamento Sanitário no Município 

O Município de Timbó no ano de 2012, por meio do decreto No 470/2012 

regulamentou as atividades do SAMAE para a gestão de parte dos serviços de 

saneamento. 

O referido decreto prevê a exploração do sistema por parte da autarquia, 

conforme destaca: 

Art. 3º - Compete ao Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de TIMBÓ-SC, Autarquia Municipal criada pela Lei 

Complementar Municipal nº 212, de 21/12/2001, alterada pela Lei 

Complementar Municipal nº 234, de 12/12/2002, exercer com 

exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas que 

se relacionem com os serviços públicos de água e de esgotos no 

município de TIMBÓ-SC, e exigir dos usuários o cumprimento das 

condições e normas estabelecidas na Lei, neste Regulamento e 

nas normas complementares, expedidas pelo Diretor do SAMAE. 

Com base no dispositivo legal, à autarquia compete o desenvolvimento de 

atividades que visem implantação e gestão do sistema de saneamento. 

No que cabe ao sistema coletivo de esgotamento sanitário, a autarquia não 

desempenha quaisquer operações visto a inexistência do mesmo.  

Neste sentido, a estrutura funcional da autarquia também não dispõe de equipes 

ou equipamentos relacionados ao sistema de esgotamento sanitário. 

Contudo, conforme especificado no decreto No 470/2012, havendo a 

implantação de sistema coletivo de esgotamento sanitário, cabe ao SAMAE o 

desenvolvimento de suas atividades no âmbito da área urbana do município, conforme 

destacada pela Figura 290. As demais regiões, ou seja, a zona rural está sob a gestão 

da prefeitura municipal. 
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Figura 290 – Área de contrato do SAMAE no município de Timbó. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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3.2 Panorama da Situação Existente 

O município de Timbó, conforme mencionado, não possui rede coletiva de 

esgotamento sanitário implantada. A totalidade dos efluentes gerados no município é 

lançada sem tratamento nos corpos receptores ou passa por sistemas individuais de 

tratamento. 

Estes são implantados pelos usuários durante a construção do 

empreendimento conforme determinações da prefeitura municipal. A modalidade de 

tratamento empregue e minimamente exigida é baseada na retirada de gorduras por 

meio de uma caixa de gordura (para efluentes provenientes de cozinhas) e tanque 

séptico seguido de filtro anaeróbio para o tratamento dos esgotos (Figura 291 e Figura 

294). 

Figura 291 – Caixa de gordura 

 
Fonte: Secretaria de Planejamento, 2018 
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Figura 292 – Tanque séptico e filtro anaeróbio exigidos  

 
Fonte: Secretaria de Planejamento, 2018 
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Os efluentes tratados nestas unidades, são direcionados ao sistema de 

drenagem pluvial urbana existente, sendo então encaminhado para a hidrografia local. 

Destaca-se que a rede de drenagem pluvial, em função de sua tipologia 

construtiva não é concebida para o transporte de esgotos ainda que possuam certo 

grau de tratamento. Dentre os fatores que a impedem de realizar tal objetivo 

destacam-se: 

 A permeabilidade do material construtivo (concreto), havendo passagem do 

efluente para o solo ao longo do caminhamento das tubulações; 

 A deficiência em juntas entre tubos por não serem estanques, contribuindo 

em grau ainda mais elevado de contaminação do solo ao longo de seu 

caminhamento e; 

 Retorno de odores decorrentes da degradação anaeróbia em pontos de 

acumulo de esgotos na rede. 

Assim, é correto afirmar que a concepção existente no município não se 

enquadra como adequada para o atendimento das condições mínimas de salubridade 

ambiental necessária para o alcance dos objetivos de universalização de acesso aos 

serviços de saneamento. 

 

3.2.1 Quantificação da Geração de Esgotos 

A quantificação dos volumes diários de efluentes gerados em um município 

contribuem para a compreensão do potencial poluidor do quadro existente além de 

fornecer dados para o planejamento de ações no sistema. 

Com base nos dados populacionais estimados para o ano de 2018, conforme 

IBGE, são conhecidos os volumes de efluentes gerados no município de Timbó. 

A  Tabela 85 apresenta os valores extrapolados além das cargas de DBO, 

Nitrogênio e Fósforo resultantes da geração de esgotos no município. 
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Tabela 85 – Volumes e cargas de efluentes gerados no município 

Parâmetro Valor Unidade 

População 40.970 habitantes 

Consumo per capita de água 140,00 L/hab.dia 

Contribuição per capita de DBO 
54,00 g/hab.dia 

0,05 kg/hab.dia 

Coeficiente de retorno 0,80 - 

Produção per capita de esgoto 112,00 L/hab.dia 

Produção diária de esgoto 4.588,64 m3/dia 

Carga diária de esgoto 
2.212,38 kg 

2,21 ton. 

Concentração de esgoto 482,14 mg/L 

Concentração de N 45,00 mgN/L 

Carga N 206,49 kgN/d 

Concentração de P 7,00 mgP/L 

Carga P 32,12 kgN/d 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

3.2.2 Sistemas Individuais de Tratamento no Município 

No ano de 2018, foi realizado o estudo denominado “Diagnóstico dos Sistemas 

Individuais de tratamento de Esgoto Doméstico no Município de Timbó”, através da 

participação da Universidade Regional de Blumenau – FURB, Associação dos 

municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, Prefeitura Municipal de Timbó e 

Ministério Público de Santa Catarina – MPSC. 

Conforme cita a Política Nacional de Saneamento Básico, em locais onde não 

há disponibilidade de sistemas coletivos de tratamento e de disposição do esgoto 

sanitário, é obrigatório o cidadão a dispor de soluções individuais para o tratamento 

do esgoto sanitário (BRASIL, 2007). 

Em função da precariedade nas condições do saneamento no Estado, em 

especial na região de estudo, o MPSC no ano de 2010, por meio da Promotoria 

Regional de Meio Ambiente, assinou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com 

21 municípios da bacia do rio Itajaí. 
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O TAC tem como objetivo implementar as políticas municipais de saneamento, 

e para o seu cumprimento foi criado uma série de metas baseadas nas cláusulas 

assinadas, que devem ser cumpridas em um determinado período de tempo.  

Assim o estudo desenvolvido busca o levantamento de dados que auxiliem no 

desenvolvimento de políticas públicas ou de projetos de saneamento adequados no 

município a fim de serem encadeadas ações de melhoria no curto prazo. 

 

3.2.2.1 Definição de um Sistema Individual de Tratamento de Esgotos 

De acordo com o Manual de Saneamento da FUNASA (BRASIL, 2015), o 

tanque séptico é um tanque fechado que recebe esgoto doméstico proveniente das 

residências.  

Esse esgoto fica retido por tempo suficiente no tanque para que ocorram dois 

principais processos: sedimentação dos sólidos em suspensão no fundo do tanque e 

formação da biomassa ativa – bactérias anaeróbias responsáveis pela digestão do 

lodo presente no tanque. Ou seja, o tanque séptico funciona como um tanque 

decantador e digestor em uma mesma unidade. 

Segundo Monteiro Junior e Rendeiro Neto (2011), o sistema de tanque séptico 

é classificado como um sistema de tratamento primário físico biológico. Para que o 

sistema funcione adequadamente, é recomendado a utilização de uma caixa de 

gordura como pré-tratamento, que tem o objetivo de separar os óleos e as gorduras 

provenientes da cozinha e evitar o entupimento da tubulação do sistema.  

Devido à simplicidade de construção e manutenção, os sistemas de tanque 

séptico são muito utilizados como sistemas individuais de tratamento, ideal para locais 

que não possuem rede coletora e sistema de tratamento de esgoto coletivo.  

Segundo a NBR 7229/1993, o tanque séptico é recomendado principalmente 

para o tratamento de esgoto doméstico, não sendo recomendado para tratamento de 

efluentes de hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde e demais 

estabelecimentos de saúde. 

A eficiência desse sistema é expressa normalmente em função da Demanda 

Bioquímica de Oxigênio - DBO, Demanda Química de Oxigênio - DQO e sólidos 

suspensos totais. Essa eficiência é função da carga orgânica volumétrica, geometria 
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do tanque, temperatura e condições de operação (MONTEIRO JUNIOR e RENDEIRO 

NETO, 2011). A Tabela 86 apresenta os valores de remoção de um tanque séptico.  

 

Tabela 86 - Eficiência de remoção de um tanque séptico 

Parâmetro Eficiência de remoção 

DQO 40 a 70% 

DBO 40 a 70% 

Sólidos Suspensos Totais 50 a 80% 

Fonte: MONTEIRO JUNIOR; RENDEIRO NETO (2011) 

 

Como é possível notar, a eficiência do sistema é tal que se faz necessário um 

sistema de pós-tratamento a fim de remover alguns contaminantes e sólidos ainda 

presentes no efluente. Para tal, foi implementado o sistema de filtros anaeróbios, que 

assim como o tanque séptico consiste em um tanque fechado, porém contendo pedra 

britada em seu interior.  

Ao passar pelo filtro anaeróbio, uma camada de biofilme vai se formando na 

superfície do meio suporte, que passa a realizar o processo de degradação da matéria 

orgânica remanescente no efluente.  

Conforme o efluente passa pelo filtro, novas camadas de biofilme vão se 

formando, e após um determinado tempo a colmatação do filtro faz com que a 

eficiência do mesmo seja reduzida, sendo necessário realizar a limpeza do sistema.  

A Figura 293 apresenta uma visão esquemática do sistema combinado de 

tratamento (tanque séptico seguido de filtro anaeróbio) 

 

 

 

 

Figura 293 – Esquema típico de um sistema de tratamento individual no município 
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Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

3.2.2.2 Tanques Sépticos Existentes no Município 

O estudo aponta a existência de tanques sépticos em ao menos 79% das 

instalações existentes (Figura 294). Porém ressalta-se a inexistência do mesmo 

sistema em 17% das residências na área de estudo, ou seja, sem haver o 

cumprimento da unidade básica para o tratamento resultando em lançamento de 

esgoto bruto no solo ou hidrografia. 

 

Figura 294 – Existência de tanque séptico no município 

 
Fonte: FURB, 2018 

 

Com relação a existência do sistema por bairros, destaca-se Vila Germer com 

somente 56% de unidades residenciais providas de sistema de tratamento (Figura 

294). 

Figura 295 – Existência de tanque séptico por bairros do município 
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17%

4%
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Fonte: FURB, 2018 

 

3.2.2.3 Filtros Anaeróbios Existentes no Município 

Quanto a presença de filtro anaeróbio somente 62% das unidades residenciais 

possuem a unidade o que indica baixa qualidade no efluente resultante do processo 

de tratamento existente (Figura 296). 

 

Figura 296 – Existência de filtros anaeróbios no município 

 
Fonte: FURB, 2018 

 

Com relação a existência da unidade por bairros, destaca-se Vila Germer com 

somente 32% de unidades residenciais providas de filtro anaeróbio (Figura 297). 

 

Figura 297 – Existência de filtro anaeróbio por bairro no município 
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Fonte: FURB, 2018 

 

3.2.2.4 Limpeza dos Sistemas Individuais de Tratamento de Esgotos no 

Município 

Os sistemas de tratamento individuais, assim como qualquer unidade de 

tratamento de esgotos deve passar por manutenção periódica a fim de manterem-se 

regulares os níveis de tratamento previstos em seu dimensionamento. 

O intervalo de limpezas depende do projeto desenvolvido, sendo comum a 

adoção de 1 ano. O estudo aponta que 86% dos usuários realiza a manutenção nos 

sistemas de tratamento existentes em intervalos acima de 1 ano (Figura 298). Neste 

sentido, ressalta-se mais um fator contribuinte para o baixo desempenho das unidades 

de tratamento existentes. 

Figura 298 – Frequência de limpeza dos sistemas individuais de tratamento 

 
Fonte: FURB, 2018 
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O estudo foi realizado por amostragem, ou seja, não pesquisou a totalidade das 

unidades residenciais e além disso possui um certo grau de imprecisão visto que os 

dados coletados se baseiam nas informações prestadas por usuários muitas vezes 

sem o devido conhecimento sobre cada tipo de unidade de tratamento. 

Ainda assim, serve de base para ilustrar a realidade no município onde apesar 

da exigência de sistemas de tratamento individuais em todas as unidades residenciais, 

conta com um elevado percentual de usuários fora do padrão, que possuem unidades 

de tratamento incompletas e devido ao baixo nível de manutenção contribuem com 

um efluente contaminado aos rios da região 

 

3.3 Projeto de Sistema Coletivo Existente 

O SAMAE em suas atribuições de planejamento do saneamento contratou no 

ano de 2010 a elaboração do projeto para o sistema de esgotamento sanitário do 

município. 

O projeto prevê o atendimento de uma população total de 46.406 habitantes 

até o final do plano. Como a área urbana do projeto a ser esgotada é única e 

centralizada, foi adotada uma estação de tratamento central a fim de diminuir custos 

operacionais, deste modo a delimitação se fará por sub-bacias de esgotamento, sendo 

previstas 04 etapas de implantação. 

A delimitação da área urbana de projeto a ser esgotada é composta por 26 sub-

bacias divididas em 04 etapas, correspondendo aos 16,91 km2 e total atendimento da 

população da área urbana.  

Estas bacias foram delimitadas a partir do levantamento planialtimétrico do 

município entregue pelo SAMAE, onde foram estudadas as cotas, curvas de nível, 

sentidos de escoamento e limites de áreas esgotadas, e ainda pela delimitação dos 

sistemas elevatórios e esgotos previstos.  

Os limites foram tomados a partir da topografia e profundidades máximas de 

escavação das redes para execução das obras. A Tabela 45 apresenta a estimativa 

de atendimento por sub-bacias e bairros com a população final de projeto.  
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Tabela 87 - Estimativa de atendimento por sub-bacias com a população final de projeto. 

Etapa Sub-bacia Bairro Margem Área (m2) 
Área 
(km2) 

Ligações 
previstas (un) 

Extensão redes 
prev. (un) 

Densidade 
ligações (lig/km2) 

1 

8 Dos Estados/Centro Direita 1.003.979,02 1,00 220 3.113,94 219 

7 Centro/Dos Estados Direita 108.878,62 0,11 45 520,07 413 

4 Centro Direita 223.839,53 0,22 111 1.723,68 496 

3 Das Capitais/Centro Direita 612.101,89 0,61 280 4.929,99 457 

2 Das Capitais/Dona Clara Direita 1.241.863,16 1,24 729 9.744,96 587 

Subtotal 3.190.662,22 3,19 1.385 20.032,64 2.173 

2 

11 Das Nações Esquerda 1.314.270,54 1,31 711 9.424,17 541 

12 Das Nações Esquerda 456.726,99 0,46 367 4.462,35 804 

13 Das Nações/Imigrantes Esquerda 699.848,25 0,70 349 4.750,01 499 

14 Das Nações/Imigrantes/Centro Esquerda 634.548,15 0,63 372 4.365,81 586 

15 Centro/Imigrantes Esquerda 716.410,58 0,72 146 2.833,43 205 

16 Centro/Imig./Pomeranos/Quintino Esquerda 659.001,65 0,66 82 1.138,03 124 

Subtotal 4.480.806,16 4,48 2.027 26.973,80 2.759 

3 

9 Dos Estados Direita 351.223,17 0,35 88 1.396,07 251 

10 Dos Estados Direita 628.101,04 0,63 263 3.768,66 419 

20 Quintino/Centro Esquerda 487.845,74 0,49 316 4.686,78 648 

21 Quintino/Pomeranos/Vila Germer Esquerda 428.630,90 0,43 288 3.870,44 672 

22 Vila Germer/Fritz Lorenz Esquerda 1.122.096,22 1,12 683 7.160,00 609 

23 Quintino/Vila Germer/Fritz Lorenz Esquerda 578.418,89 0,58 209 2.846,97 361 

24 Quintino/Fritz Lorenz Esquerda 141.812,96 0,14 113 1.831,11 797 

25 Quintino/Fritz Lorenz Esquerda 546.936,43 0,55 335 4.540,75 613 

Subtotal 4.285.065,35 4,29 2.295 30.100,78 4.368 
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Continuação da Tabela 87. 

4 

1 
Das Capitais/Tiroleses/Dona 
Clara 

Direita 1.155.549,10 1,16 381 5.170,88 1.114 

5 Pe.Mart.Stein/Centro Direita 997.647,04 1,00 135 2.150,89 148 

6 Centro Direita 322.283,28 0,32 32 681,46 99 

17 Pomeran./Das Nações/Imigrante Esquerda 342.131,81 0,34 275 4.138,09 276 

18 Pomeranos/Imigrantes Esquerda 913.115,73 0,91 230 3.831,78 199 

19 Pomeranos/Imigrantes/Quintino Esquerda 355.118,21 0,36 226 2.651,70 636 

26 Fritz Lorenz Esquerda 872.455,50 0,87 107 2.632,75 123 

Subtotal 4.958.300,67 4,96 1.386 21.257,55 2.594 

Total 16.914.834,40 16,91 7.093 98.364,77 11.894 

Fonte: SAMAE, 2018 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

421 

Figura 299 – Arranjo geral do sistema de esgotamento sanitário projetado 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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3.3.1 Estação de Tratamento de Esgoto Projetada 

O local adotado em projeto para a implantação da estação de tratamento de 

esgoto está localizado na rua Blumenau, 785 sob as coordenadas Latitude: 

7030774.00 m S e Longitude: 671817.00 m E (Figura 300). 

 

Figura 300 – Imagem aérea do terreno da ETE projetada 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

No entanto, ao que se refere à locação da ETE deve-se destacar sua 

incompatibilidade com base na análise do entorno. Trata-se de uma zona comercial 

consolidada com a presença de área residencial próxima.  

A Figura 301 e Figura 302 apresentam o levantamento fotográfico realizado na 

área. A Figura 303 apresenta a localização do terreno no município. 
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Figura 301 – Residências no entorno do terreno da ETE projetada 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 302 – Vista geral do terreno da ETE projetada 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 303 – Localização do terreno da ETE projetada no município 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O sistema de tratamento pré-concebido para o atendimento das demandas do 

município se baseia no princípio da utilização de reator anaeróbio seguido de reator 

aeróbio. O fluxograma da ETE é apresentado na Figura 304. 

 

Figura 304 – Entrada da Captação Rio Grande e vista do rio 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Cada etapa de tratamento é apresentada em detalhes a seguir: 

 

3.3.1.1 Desarenador 

Unidade destinada à retirada da areia presente no efluente bruto, localizada na 

entrada da unidade de tratamento. 

 

3.3.1.2 Gradeamento 

São dispositivos constituídos por barras paralelas e igualmente espaçadas que 

se destinam a reter sólidos grosseiros em suspensão e corpos flutuantes. 
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3.3.1.3 Caixa de Gordura 

Os líquidos, as pastas e demais corpos não miscíveis com a água, mas que 

têm peso específico menor, e, portanto, tendem a flutuar na superfície, podem ser 

retidos por dispositivos muito simples, denominados caixas de gordura. 

Os esgotos domésticos possuem grande quantidade de óleos, graxas e outros 

materiais flutuantes. Existe então, a necessidade da remoção destes materiais para 

se evitar: obstruções dos coletores, aderência nas peças especiais das redes de 

esgoto, acúmulo nas unidades de tratamento e principalmente aspectos 

desagradáveis no corpo receptor. 

 

3.3.1.4 Reator Anaeróbio UASB 

Os reatores anaeróbios Upflow Anaerobic Sludge Blanket  - UASB são sistemas 

de tratamento primário de efluentes sanitários.  O processo consiste de um fluxo 

ascendente de esgotos através de um leito de lodo denso e de elevada atividade 

microbiana onde ocorre a degradação da matéria orgânica sem a presença de 

oxigênio. 

 

3.3.1.5 Reator Aeróbio 

Os reatores aeróbios consistem na passagem do efluente resultante do 

processo de tratamento anaeróbio, com a presença de oxigênio. No reator aeróbio 

existem grupos de bactérias responsáveis pela degradação da matéria orgânica 

remanescente no processo de tratamento. 

 

3.3.1.6 Tanque de Contato 

Unidade destinada a desinfeção do efluente tratado, inviabilizando a presença 

de patógenos como vírus e bactérias. 
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3.3.1.7 Unidade de Tratamento de Lodo 

Adensamento/desague e tratamento do lodo resultante dos demais processos 

de tratamento. Os subprodutos desta etapa são descartados em local apropriado 

como o aterro sanitário. 

 

 Corpo Receptor 

O corpo receptor doe fluente tratado na ETE é o rio Benedito. Não foi obtido 

estudo de depuração do efluente no corpo receptor. 

 

3.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

Conforme os levantamentos realizados e reuniões setoriais com os 

responsáveis das diferentes áreas do saneamento no município foi possível a 

elaboração do quadro geral da situação dos esgotos. 

Assim vale destacar como principais problemas as seguintes questões: 

1. Sistema coletivo de esgotamento sanitário: é evidente que o principal problema 

do setor está no fato de não haver coleta e tratamento adequados dos esgotos. 

Vale destacar que o SAMAE passou a ser responsável pelo sistema de 

saneamento no município a partir do ano de 2012, porém até então não 

possibilitou a execução do sistema de esgoto em funções dos elevados custos 

associados.   

 

2. Sistemas individuais pouco eficientes: é fato que os sistemas de tratamento 

individuais existentes no município apresentam baixa eficiência visto que a 

hidrografia local apresenta elevados graus de poluição.  

 

3. Fiscalização dos sistemas individuais: o município não dispõe de sistema 

coletivo, mas sim de sistemas individuais, que apesar de não se caracterizarem 

como eficientes do ponto de vista da gestão, são classificados como 

alternativas de sistema. Porém, sem que haja ações de fiscalização e controle 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

428 

sobre os usuários não se pode esperar melhora na qualidade dos efluentes 

tratados. 

 

4. Projeto do desatualizado: o projeto existente está desatualizado e deverá ser 

alvo de revisão quando houverem recursos disponíveis para sua execução e 

não abrange a totalidade do município.  

 

5. Área de implantação ETE inadequada: a área escolhida em projeto para abrigo 

da ETE não apresenta as condições necessárias. Sua localização está próxima 

de áreas com elevada ocupação de residências e comercio, o impacto dos 

odores provenientes do sistema de tratamento irá prejudicar as atividades no 

local além de estar a montante de parte das zonas de contribuição de esgotos 

(ocasionando aumento no número de estações elevatórias) 

 

6. Rede para condução de esgotos é inadequada: na concepção de sistema 

utilizada no município, os efluentes tratados ou não, são encaminhados para a 

rede de drenagem pluvial. Além dos problemas relacionados a contaminação 

do solo e da água ao longo dos percursos em tubulações, deve-se destacar a 

aceleração do desgaste destas estruturas devido ao potencial prejudicial dos 

esgotos em tubulações de concreto. 
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4 Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais 

4.1 Estrutura Institucional Existente no Município 

Dentre os vários problemas associados à água no ambiente urbano, é possível 

dizer que a má gestão da drenagem urbana é um dos mais preocupantes. A gestão 

inadequada da drenagem urbana pode gerar uma série de riscos à população e 

prejuízos aos bens e à economia local.  

Não é incomum a constatação de propagação de doenças de veiculação hídrica 

e de riscos de enchentes e deslizamentos associados à falta de planejamento 

adequado da drenagem urbana.  

Da mesma forma, é possível medir quantitativamente os prejuízos associados 

a estes episódios, como perdas materiais, prejuízos ao patrimônio público e privado, 

o que pode chegar a impor limitações ao desenvolvimento econômico local. 

Diante disto o planejamento do setor de drenagem em um município é o 

primeiro passo na previsão e combate às situações de risco à população. 

No município de Timbó o planejamento e operação do sistema de drenagem 

pluvial urbana é realizado pela Secretaria de Obras, que fica encarregada da 

elaboração de medidas estruturais e não estruturais em drenagem assim como a 

definição das diretrizes de compartilhamento de ações entre os demais órgãos com 

algum nível de atuação na prevenção. 

Além de atuar no setor da drenagem urbana, a Secretaria Municipal de Obras 

e também é responsável por diversos setores de planejamento e gestão do espaço 

urbano no município, de forma que a diversidade de ações a serem tomadas impedem 

que haja um planejamento específico para no setor de drenagem.  

Dentre as funções exercidas por ela cabe destacar: 

 programar, controlar, fiscalizar e executar as obras e serviços públicos 

municipais;  
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 construir e conservar as estradas municipais, as vias e logradouros públicos, 

além de controlar e manter o sistema viário do Município;  

 controlar e executar as atividades relativas à limpeza urbana, coleta e 

disposição do lixo doméstico,  

 irrigação de ruas e 

  administrar os cemitérios municipais;  

 

Sendo assim, pouco é feito no município em relação à drenagem urbana. O 

sistema existente foi desenvolvido conforme o crescimento populacional, sem os 

devidos critérios técnicos necessários, e não há até o presente momento um 

documento descritivo que apresente o dimensionamento, os locais de passagem de 

rede e o detalhamento do projeto. 

A base de operações da secretaria de obras está localizada na Rua Bolívia, 

número 1254, bairro Quintino onde se encontra o pátio de veículos e materiais 

utilizados na reposição e implantação dos sistemas de drenagem. 

O levantamento fotográfico da estrutura é apresentado a partir da Figura 305 

até a Figura 308. 

 

Figura 305 – Base de operações da Secretaria Municipal de Obras 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 306 – Base de operações da Secretaria Municipal de Obras 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 307 – Base de operações da Secretaria Municipal de Obras 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 308 – Materiais utilizados no sistema de drenagem 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Compreende a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos que tem sob a sua subordinação as 

seguintes Divisões: Apoio Administrativo; Obras e de Serviços Urbanos e Agrícola 

(Figura 309). 

Figura 309 – Organograma da Prefeitura Municipal de Timbó 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Timbó, 2018 
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Além da Secretaria de obras, cabe à Defesa Civil atuar na prevenção de 

impactos e desastres ambientais através de ações de conscientização, ações 

assistenciais e ações reconstrutivas a fim de evitar ou minimizar os desastres e suas 

consequências, que põem direta ou indiretamente relação com a drenagem no 

município.  

A base da Defesa Civil no município está localizada na Rua Itapema, bairro 

Quintino. O setor está organizado conforme a estrutura organizacional apresentada 

na Figura 310.  
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Figura 310 – Organograma da Defesa Civil Municipal 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Timbó, 2018 
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4.2 Plano Diretor de Drenagem Urbana 

Um Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDrU visa criar os mecanismos de 

gestão da infraestrutura urbana que possuam relação com o ordenamento das águas 

pluviais no sentido de promover seu devido escoamento até os corpos hídricos 

receptores no meio urbano. 

O planejamento específico do setor por meio deste estudo detalhado visa 

prevenir a ocorrência de condições desordenadas do escoamento pluvial como forma 

de evitarem-se perdas econômicas e promover a melhoria da qualidade do 

saneamento na área urbana do município.  

Segundo TUCCI, 2005, o PDDrU tem como principais produtos:  

 Regulamentação dos novos empreendimentos;  

 Planos de controle estrutural e não-estrutural para os impactos existentes 

nas bacias urbanas da cidade;  

 Manual de drenagem urbana.  

A Regulamentação do plano, assim como o PMSB, consiste de um decreto 

municipal ou lei que estabeleça os critérios básicos para o desenvolvimento da 

drenagem urbana para novos empreendimentos no município.  

Esta regulamentação tem o objetivo de evitar que os impactos indesejáveis 

decorrentes do planejamento pulverizado e dimensionamento incorreto de estruturas 

de drenagem ocorram no município.  

Ainda segundo TUCCI (2005), dentro dos estudos elaborados em um PDDrU, 

o Manual de Drenagem Urbana tem o papel de orientar os profissionais que planejam 

e projetam a drenagem das águas pluviais, bem como definir as diretrizes para a 

ocupação de áreas ribeirinhas.  

Os objetivos principais deste manual são as definições dos seguintes critérios:  

 Variáveis hidrológicas dos projetos de drenagem urbana para o município;  

 Elementos hidráulicos;  

 Aspectos de ocupação urbana relacionados com a drenagem urbana;  

 Legislação e regulamentação associada;  
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 Critérios de avaliação e controle do impacto da qualidade da água.  

O manual trata-se de um instrumento de orientação e não necessariamente de 

obrigação na adoção de critérios por ele estabelecidos, ficando a cargo do projetista 

desenvolver seus projetos de drenagem em diferentes tipologias conforme os 

preceitos hidráulicos fundamentais e o cumprimento das legislações vigentes. 

No entanto, apesar da importância, até o presente momento não foi elaborado 

um Plano Diretor de Drenagem Urbana nem o Manual de Drenagem Urbana para o 

município de Timbó. 

 

4.3 Gerenciamento Recursos Hídricos no Estado 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH é um instrumento de gestão 

da Política Estadual de Recursos Hídricos, previsto na Lei Estadual 9.748/1994, cujo 

objetivo é estabelecer princípios básicos e diretrizes para o planejamento e o controle 

adequado do uso da água no Estado de Santa Catarina.  

Trata-se de uma peça fundamental, pois nele são apresentados elementos que 

orientarão as ações a serem implantadas pelas entidades que fazem parte do Sistema 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SEGRH. Tem também por 

finalidade o planejamento dos usos múltiplos da água, com a definição das 

prioridades, ações, programas, projetos, visando compatibilizar os usos com a 

conservação. 

O PERH foi desenvolvido com a participação dos poderes públicos, estadual e 

municipal, da sociedade civil e dos usuários e permite conhecer e fornecer orientações 

para a implantação dos demais instrumentos previstos na Política Estadual de 

Recursos Hídricos. Tem como objetivo, ainda, subsidiar os Comitês de Bacia 

hidrográfica e demais atores sociais na gestão efetiva de recursos hídricos. 

O conteúdo do PERH é constituído de: 

I- A divisão hidrográfica do Estado, na qual se caracterizará cada bacia 

hidrográfica utilizada para o gerenciamento descentralizado e compartilhado dos 

recursos hídricos; 

II - Os objetivos a serem alcançados; 
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III - As diretrizes e os critérios para o gerenciamento de recursos hídricos; 

IV - Os programas de desenvolvimento institucional, tecnológico e gerencial, de 

valorização profissional e de comunicação social, no campo dos recursos hídricos. 

O Plano também orienta sobre a necessidade de integrar a gestão de recursos 

hídricos com as políticas setoriais, como a agricultura e o saneamento. É, ainda, um 

elemento de articulação com os planos diretores das bacias hidrográficas do Estado 

e, de forma mais abrangente, com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, como 

determina a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída por lei. 

São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: 

I - O Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

II - Os Planos Diretores de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; 

III - O Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; 

IV - O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo seus usos 

preponderantes; 

V - A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

VI - A cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

VII - A compensação a municípios pela exploração e restrição de uso de 

recursos hídricos; 

VIII - O rateio de custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 

coletivo; 

IX - As penalidades. 

O Plano Diretor de Recursos Hídricos como um dos instrumentos de gestão da 

Política Estadual de Recursos Hídricos, tem como objetivo definir a agenda de 

recursos hídricos para as bacias hidrográficas do Estado de Santa Catarina, 

identificando ações de gestão, programas, projetos, obras e investimentos prioritários, 

com a participação dos poderes públicos estadual e municipal, da sociedade civil e 

dos usuários, tendo em vista o desenvolvimento sustentável da Bacia. 

Os Planos de Ações de Recursos Hídricos de Santa Catarina têm por finalidade 

aprimorar a gestão dos Recursos Hídricos de Santa Catarina, através de atuações 

sobre a qualidade, quantidade e uso da água no Estado. O plano de ações contempla 
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objetivos, metas, programas e ações com impactos positivos sobre os Recursos 

Hídricos em Santa Catarina, e é dividido em três componentes principais: ações de 

apoio, ações institucionais e ações setoriais. 

O objetivo das ações de apoio é ampliar o conhecimento a respeito dos 

Recursos Hídricos em Santa Catarina. As ações institucionais têm como objetivo 

estruturar e regulamentar as ações dos Recursos Hídricos do estado, e as ações 

setoriais têm como objetivo garantir a qualidade, quantidade e uso racional da água 

nos principais setores usuários de água, atuando de forma separada em cada um 

deles – saneamento, agropecuária, indústria, irrigação, reservatórios e restauração 

ambiental. 

O setor de saneamento básico é um dos principais usuários de recursos 

hídricos, cujo principal insumo é a água bruta. Dessa forma, o investimento em 

saneamento básico municipal é essencial para que as metas do PERH/SC sejam 

cumpridas. Nesse aspecto, a melhoria na infraestrutura de esgotamento sanitário e 

resíduos sólidos contribui para a redução da carga orgânica total lançada nos corpos 

hídricos; além disso, a melhoria dos sistemas de abastecimento de água a fim de 

reduzir as perdas contribui para a redução da vazão retirada do corpo hídrico, e o 

investimento em sistemas de drenagem contribui para o aumento da resiliência à 

eventos hidrológicos extremos.  

Sob este aspecto, a integração do setor saneamento com os Recursos Hídricos 

é de extrema importância para uma gestão eficiente do recurso, para assim “assegurar 

à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos”, conforme preconiza o primeiro objetivo 

da Lei nº. 9.433/1997 
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4.4 Definições Sobre o Sistema de Drenagem 

Através do intenso processo de urbanização das cidades brasileiras, 

principalmente na formação de regiões metropolitanas, problemas de infraestrutura 

urbana tem aparecido especialmente em relação à drenagem de águas pluviais.  

De acordo com Baptista et. al. (2011), a urbanização faz com que o meio 

ambiente passe por alterações significativas como consequência de ações diretas nos 

cursos d`água e nas superfícies das bacias hidrográficas. Essas ações levam à 

redução da intercepção, do armazenamento superficial e da infiltração, com 

consequente aumento dos volumes de escoamento superficial.  

A causa dos problemas está na impermeabilização do solo, desmatamento da 

vegetação, ocupação das várzeas, estruturação do sistema viário em vias de fundo 

de vale, erosão e assoreamento, obstrução por lixo, poluição, retificação e canalização 

de rios, agravados ainda pela ausência de planos urbanísticos específicos, e que tem 

como consequência enchentes que geram impactos econômicos e sociais, em todas 

as atividades e funções da cidade, e praticamente a vida dos habitantes (ANDRADE 

e SANTOS, 2010). 

O sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da infraestrutura 

existente em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das 

águas da chuva. É constituído por uma série de medidas que visam a minimizar os 

riscos a que estão expostas as populações, diminuindo os prejuízos causados pelas 

inundações e possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada 

e ambientalmente sustentável.  

Nos locais onde há um sistema de drenagem, há um aumento da velocidade 

de escoamento e consequentemente dos picos de cheia. Os sistemas de drenagem, 

quando implantados apenas segundo a ótica higienista, a qual prevê a rápida 

evacuação das águas pluviais das áreas urbanas por meio da utilização de condutos, 

leva a inundações cada vez mais frequentes com diversas implicações sociais e 

econômicas (BAPTISTA ET AL., 2011).  

O sistema clássico de drenagem pode ser dividido em microdrenagem e 

macrodrenagem. O sistema de microdrenagem é composto por estruturas que 

conduzem as águas pluviais das ruas (sarjetas e bocas de lobo) que captam a água 
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quando a vazão é superada, além de condutos que levam essas águas até deságue 

ou até os sistemas de macrodrenagem.  

Os sistemas de macrodrenagem são constituídos de canais abertos ou 

condutos enterrados de maior porte (galerias), sendo estes responsáveis pelo 

escoamento final das águas pluviais (Figura 311). 

 

Figura 311 – Exemplo de estruturas em drenagem pluvial urbana 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

A partir da Figura 312 até a Figura 317 são apresentadas de forma ilustrativa as 

componentes do sistemas de drenagem. 

 

Figura 312 – Exemplo de sarjeta 

 
Fonte: Bengt Nyman, 2009 
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Figura 313 – Exemplo de sarjeta 

 
Fonte: Medium, 2015 

 

Figura 314 – Exemplo de boca coletora 

 
Fonte: Roberto Lawton, 2010 

 

Figura 315 – Exemplo de boca coletora 

 
Fonte: www.portaldoprojetista.com.br 
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Figura 316 – Exemplo de construção de galerias 

 
Fonte: www.hindustantimes.com 

 

Figura 317 – Exemplo de construção de galerias 

 
Fonte: www.terramil.com.br 

 

A falta de um sistema de drenagem urbana eficiente aumenta a incidência de 

alagamentos e inundações na cidade. As inundações urbanas são um problema 

crônico no Brasil, devido principalmente a gerência inadequada do planejamento da 

drenagem, e à filosofia errônea dos projetos de engenharia.  

 Outros impactos associados às falhas no sistema de drenagem urbana 

podem ser enumerados: 

 Ravinamentos (voçoroca) - processo erosivo semi-superficial de massa, 

face ao fenômeno global da erosão superficial e, ao desmonte de maciços 
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de solo dos taludes, ao longo dos fundos dos vales, ou de sulcos realizados 

no terreno. O processo de ravinamento pode levar à destruição de 

edificações e obras públicas. 

 Erosão laminar de terrenos sem cobertura vegetal - caracteriza-se pelo 

desgaste laminar causado pelas enxurradas que deslizam como um lençol, 

desgastando uniformemente, em toda sua extensão, a superfície do solo 

sem cobertura vegetal. 

 Erosão de taludes - desgaste provocado pela água da chuva em terrenos 

de superfície inclinada na base de um morro ou de uma encosta de vale 

onde se encontra um depósito de detritos.  

Outro ponto de destaque em sistemas de drenagem urbana está relacionado 

ao tipo de pavimento adotado em vias urbanas. O uso crescente de pavimentos 

impermeáveis, em especial o asfalto de petróleo, contribuem para o aumento das 

velocidades de escoamento das águas pluviais e elevação do tempo de retenção de 

água na bacia.  

Para Canholi (2014), diante desse cenário, as manutenções dos sistemas de 

drenagem urbana e o estudo e a aplicação de novas técnicas estruturais que buscam 

a adequação de sistemas existentes têm se mostrado bastante importantes no 

contexto da drenagem urbana.  

 

4.4.1 Manutenção em Sistemas de Drenagem Pluvial  

Para o bom funcionamento dos sistemas de drenagem é essencial a realização 

de manutenções adequadas. São exemplos de manutenção:  

 das bocas de lobo e sarjetas;  

 desentupimento das bocas de lobo e da canalização;  

 conserto dos sistemas de boca de lobo e troca do gradeamento;  

 conserto de fissuras ou erosões na pavimentação, e ainda  

 medidas de manutenção referentes aos cadastros das instalações visando 

a adequada gestão dos mesmos.  
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A falta de manutenção dos sistemas faz com que este não funcione 

corretamente, propiciando dessa forma a ocorrência de inundações.  

 

4.4.2 Medidas de Controle em Drenagem 

As medidas de controle têm o objetivo de minimizar os danos causados pelas 

inundações. Elas são divididas em medidas convencionais e não convencionais, 

estruturais ou não estruturais.  

As medidas estruturais são referentes às obras de engenharia e são 

implantadas visando a prevenção e a correção de problemas decorrentes de 

inundações. As medidas não estruturais são aquelas que, através da introdução de 

regulamentos, normas e programas, visam disciplinar o uso e a ocupação do território, 

a conscientização da população, a implementação de sistemas de alerta e previsão 

de inundações. 

Entre as medidas estruturais convencionais, utilizadas como medidas de 

controle em drenagem pluvial urbana, destaca-se aquelas que visam acelerar o 

escoamento através de canalização; aquelas que visam desviar o escoamento através 

de obras, sejam túneis de derivação ou canais de desvio; e aquelas que visam retardar 

o fluxo através do armazenamento deste em reservatórios (CANHOLI, 2014).  

Em relação às medidas não convencionais, as mais utilizadas são: trincheiras 

de infiltração, reservatórios de detenção, bacia de percolação e uso de pavimentos 

porosos. Todas essas medidas têm como objetivo retardar o escoamento da água, a 

fim de diminuir os picos de vazão e consequentemente a ocorrência de cheias e 

inundações.  

 

4.4.3 Licenciamento de Obras com Impacto na Drenagem 

O licenciamento de obras é um procedimento através do qual o poder público 

autoriza e acompanha as obras realizadas no município com o objetivo de apresentar 

as obrigações e adequações necessárias a fim de se obter o controle e a proteção 

ambiental.  
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Em Timbó, a Secretaria do Meio Ambiente e o CIMVI são os órgãos 

responsáveis pelo licenciamento ambiental; no entanto, como já mencionado, o 

sistema de drenagem existente no município foi implementado e ampliado conforme 

as demandas resultantes da urbanização, sem os devidos critérios técnicos. Sendo 

assim, pouco se sabe sobre o sistema de drenagem no município, e a falta de 

informações dificulta o estudo detalhado do mesmo, necessário para a execução legal 

de obras e para obtenção do licenciamento.  

A falta de licenciamento pode levar a grandes impactos ambientais, de forma 

que a regulamentação nesse setor é de fundamental importância. Para isso, é 

necessário que o órgão responsável pelo sistema de drenagem documente o sistema 

existente – dimensionamento, detalhamento, locais de passagem da rede, problemas 

críticos existentes, entre outros – para que então os órgãos responsáveis pelo 

licenciamento possam atuar nesse aspecto.  

 

4.5 Caracterização da Drenagem no Município 

O sistema de drenagem urbana no município de Timbó é composto 

basicamente por sarjetas, bocas de lobo e galerias. O sistema foi implementado 

paralelamente ao crescimento populacional e à urbanização, sem que fosse feito um 

estudo detalhado do mesmo. Assim, conforme a população foi crescendo, o sistema 

foi sendo ampliado os devidos critérios técnicos necessários.  

Segundo a Lei Complementar 337/2007, que “Dispõe sobre a drenagem 

urbana, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário e o manejo de resíduos 

sólidos”, cita-se: 

CAPÍTULO III - DA DRENAGEM URBANA 

Art. 14 As intervenções estruturais devem preferencialmente 

privilegiar a redução, o retardamento e o amortecimento do 

escoamento das águas pluviais. 

Art. 15 Obras convencionais de galerias de águas pluviais e de 

canalização, que aceleram o escoamento, serão admitidas 

somente nos casos em que as soluções preferenciais se 

mostrarem inviáveis e quando comprovado que os impactos 

gerados pela intervenção são de baixa magnitude e serão 

mitigados. 
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Art. 16 Novos empreendimentos não podem agravar ou 

comprometer as condições de funcionamento do sistema de 

drenagem pré-existente. 

Art. 17 É necessária autorização e/ou licenciamento, conforme o 

caso, do órgão ambiental competente para a canalização parcial 

ou total de corpos hídricos naturais. 

Art. 18 A canalização de cursos d’água no interior de lotes fica 

sujeita à autorização do órgão municipal competente. 

 

No município, ao que tange o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, 

poucos dados primários foram obtidos junto à Secretaria de Obras, porém em termos 

de dados secundários obtidos na base SNIS é possível estabelecer um panorama do 

setor. As informações obtidas podem ser observadas a partir da Tabela 88 até a 

Tabela 91. 

 

Tabela 88 – Dados econômico, financeiros e administrativos 

Indicador  Unidade Código Valor 

Participação do pessoal próprio sobre o 
total de pessoal alocado nos serviços 

% IN001 92,60 

Taxa média praticada para os serviços R$/un.ano IN005 - 

Receita operacional média dos serviços por 
unidade tributada 

R$/un.ano IN006 - 

Despesa média praticada para os serviços 
por unidade edificada 

R$/un.ano IN009 2,38 

Participação da despesa total dos serviços 
na despesa total do município 

% IN010 8,30 

Despesa per capita com os serviços R$/hab.ano IN048 1,72 

Investimento per capita nos serviços R$/hab.ano IN049 5,28 

Diferença relativa entre despesas e 
receitas dos serviços de DMAPU 

% IN050 - 

Fonte: SNIS, 2016 
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Tabela 89 – Dados econômico, financeiros e administrativos 

Indicador  Unidade Código Valor 

Cobrança 
pelos serviços 

Existe alguma forma de cobrança ou de 
ônus indireto pelo uso ou disposição 

dos serviços de DMAPU? 
sim / não CB001 Não 

Qual(is) critério(s) de cobrança ou de 
ônus indireto é(são) adotado(s)? 

- CB002 - 

Quantidade total de unidades edificadas 
urbanas tributadas com taxa específica 

unidade CB003 - 

Valor da taxa específica dos serviços 
por unidade edificada urbana 

R$/un./mês CB004 - 

Pessoal 
alocado nos 
serviços de 

DMAPU 

Quantidade de pessoal próprio alocado pessoa AD001 25 

Quantidade de pessoal terceirizado 
alocado 

pessoa AD002 2 

Quantidade total de pessoas alocadas pessoa AD003 27 

Receitas 

Receita total do município R$/ano FN003 131.998.181 

Receitas 
com os 

serviços de 
DMAPU 

Formas de custeio - FN004 

Recursos do 
orçamento 
geral do 

município; 
Outra 

Receita operacional total R$/ano FN005 - 

Receita não operacional 
total 

R$/ano FN008 0 

Receita total R$/ano FN009 0 

Despesas 

Despesa total do município R$/ano FN012 800.000 

Despesas 
com os 

serviços de 
DMAPU 

Despesas de exploração 
(DEX) diretas ou de 

custeio totais 
R$/ano FN013 66.217 

Despesa total com 
serviço da dívida 

R$/ano FN015 0 

Despesa total R$/ano FN016 66.217 

Investimentos 

Investimentos contratados com recursos 
próprios 

R$/ano FN024 203.151 

Investimentos contratados com recursos 
onerosos 

R$/ano FN018 - 

Investimentos contratados com recursos 
não onerosos  

R$/ano FN020 - 

Investimentos totais contratados R$/ano FN022 203.151 

Desembolsos de investimentos com 
recursos próprios 

R$/ano FN017 - 

Desembolsos de investimentos com 
recursos onerosos 

R$/ano FN019 - 

Desembolsos de investimentos com 
recursos não onerosos  

R$/ano FN021 - 

Desembolsos totais de investimentos R$/ano FN023 - 

Fonte: SNIS, 2016 
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Tabela 90 – Dados sobre a infraestrutura 

Indicador  Unidade Código Valor 

Bases técnicas 
para o 

planejamento e 
operação 

Existe plano diretor de DMAPU no 
município? 

sim / não IE001 Não 

Existe cadastro técnico de obras lineares 
no município? 

sim / não IE012 Não 

Existe projeto básico, executivo ou "as 
built" de unidades operacionais de 

DMAPU? 
sim / não IE013 Sim 

Caracterização 
do sistema de 

DMAPU 

Tipo de sistema de drenagem urbana - IE016 

Unitário 
(misto com 

esgotamento 
sanitário) 

Extensão de 
vias públicas 

em áreas 
urbanas 

Total existente km IE017 234 

Total implantado no ano de 
referência 

km IE018 1 

Total com pavimento e 
meio-fio (ou semelhante) 

km IE019 110 

Total com pavimento e 
meio-fio (ou semelhante) 

implantado no ano de 
referência 

km IE020 8 

Captações 
de águas 

pluviais em 
áreas 

urbanas 

Quantidade de bocas de 
lobo existentes 

unidade IE021 1.833 

Quantidade de bocas de 
leão ou bocas de lobo 

múltiplas 
unidade IE022 60 

Quantidade de poços de 
visita (PV) existentes 

unidade IE023 70 

Rede de 
águas 

pluviais 
integrada ao 

sistema 
viário em 

áreas 
urbanas 

Total de vias públicas com 
redes ou canais de águas 

pluviais subterrâneos 
km IE024 110 

Total de vias públicas com 
redes ou canais de águas 

pluviais subterrâneos 
implantadas no ano de 

referência 

km IE025 5 

Existem vias públicas com 
canais artificiais abertos? 

sim / não IE026 Não 

Existem vias públicas com 
soluções de drenagem 

natural (faixas ou valas de 
infiltração)? 

sim / não IE027 Sim 
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Continuação da Tabela 90 

Caracterização 
do sistema de 

DMAPU 

Rede de 
águas 

pluviais 
integrada ao 

sistema 
viário em 

áreas 
urbanas 

Total de vias públicas com 
soluções de drenagem 

natural (faixas ou valas de 
infiltração) 

km IE028 0 

Existem estações 
elevatórias de águas 
pluviais na rede de 

drenagem? 

sim / não IE029 Não 

Condições 
dos cursos 

de água 
perenes em 

áreas 
urbanas 

Existem cursos d’água 
naturais perenes? 

sim / não IE031 Sim 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes 

km IE032 30 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes com 

diques 
km IE033 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes 

canalizados abertos 
km IE034 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes 

canalizados fechados 
km IE035 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes com 

retificação 
km IE036 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes com 
desenrocamento ou 

rebaixamento do leito 

km IE037 0 

Total dos cursos d'água 
naturais perenes com outro 

tipo de intervenção 
km IE040 0 

Existe serviço de 
dragagem ou 

desassoreamento dos 
cursos d'água naturais 

perenes? 

sim / não IE041 Sim 

Parques 
lineares em 

áreas 
urbanas 

Existem parques lineares? sim / não IE043 Não 

Extensão total de parques 
lineares ao longo de 

cursos d’água naturais 
perenes 

km IE044  - 

Tratamento / 
reservação 
em áreas 
urbanas 

Existe algum tipo de 
tratamento das águas 

pluviais? 
sim / não IE050 

Não existe 
tratamento 

Capacidade total de 
reservação 

m³  IE058  - 

Fonte: SNIS, 2016 
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Tabela 91 – Dados sobre a infraestrutura 

Indicador  Unidade Código Valor 

Taxa de cobertura de vias públicas com 
pavimentação e meio-fio na área urbana 

% IN020 47,00 

Taxa de cobertura de vias públicas com redes 
ou canais pluviais subterrâneos na área 

urbana 
% IN021 47,00 

Parcela de cursos d’água naturais perenes em 
área urbana com parques lineares 

% IN025 - 

Parcela de cursos d’água naturais perenes 
canalizados abertos 

% IN026 0,00 

Parcela de cursos d’água naturais perenes 
canalizados fechados 

% IN027 0,00 

Parcela de cursos d’água naturais perenes 
com diques 

% IN029 0,00 

Volume de reservação de águas pluviais por 
unidade de área urbana 

m3/km2 IN035 - 

Densidade de captações de águas pluviais na 
área urbana 

un/km2 IN051 49,00 

Fonte: SNIS, 2016 

 

Conforme se observa na Tabela 92, o município de Timbó possui duas 

principais bacias hidrográficas na área urbana, sendo a bacia hidrográfica do rio 

Benedito a de maior abrangência no território. 

 

Tabela 92 – Extensão dos principais rios no município de Timbó 

Tipo de poluição Extensão (m) 

Ribeirão Fortuna 8.802 

Rio dos Cedros 11.842 

Rio Benedito 12.793 

Ribeirão Pomeranos 9.205 

Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

A Figura 318 e Figura 319 apresentam a rede hidrográfica existente na área 

urbana do município. 
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Figura 318 – Hidrografia existente nos limites municipais de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 319 – Hidrografia existente nos limites urbanos de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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4.5.1 Rede de Drenagem Pluvial Urbana 

Como mencionado anteriormente, o sistema de drenagem existente no 

município não é documentado, e pouco se sabe sobre ele. A falta de informações 

impede o estudo detalhado do sistema, e a ausência dessas informações dificulta a 

melhoria e manutenção do mesmo, assim como afeta o planejamento urbano, as 

obras, o setor de saneamento, entre outros.  

Sendo assim, a fim de obter alguma estimativa a respeito da rede de drenagem 

implementada no município, foi solicitado à Secretaria de Obras o levantamento dos 

principais pontos de descarga do sistema de drenagem na rede hidrográfica do 

município (Figura 320). 

Trata-se de um pré cadastro com possibilidade de utilização no planejamento 

e gestão do sistema, porém encontra-se em fase inicial de elaboração. 

Para uma análise mais detalhada da drenagem no município, pode-se utilizar 

como base a rede viária urbana, pressupondo que as redes de drenagem existentes 

passem pela totalidade dos arruamentos.  

Conhecida a extensão da rede viária é possível ter ideia da extensão da rede 

de drenagem urbana, informação esta que pode servir de auxílio à tomada de 

decisões. A Figura 321 ilustra a malha viária urbana existente, que possui uma 

extensão de 234 km.  
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Figura 320 – Pontos de descarga da rede de drenagem no município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 321 – Malha viária existente no município de Lavras. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

457 

4.5.2  Manutenção do Sistema de Drenagem no Município 

O sistema de drenagem existente é constituído basicamente pelas tubulações, 

sarjetas, bueiros, boca de lobo e galerias. Em Timbó, grande parte das assistências 

requisitadas em relação à drenagem urbana dizem respeito ao entupimento das bocas 

de lobo ou problemas no gradeamento.  

Essas deficiências ocorrem devido à presença de resíduos sólidos nas vias e 

logradouros públicos, que são carreados juntamente com a água da chuva até as 

sarjetas, bueiros e galerias.  

Dessa forma, a manutenção do sistema de drenagem se dá através da limpeza 

pública, que visa realizar: 

 Limpeza de vias e logradouros públicos; 

 Coleta de entulhos e outros materiais inservíveis; 

 Limpeza de canais, córregos e ribeirões; 

 Limpeza de bocas de lobo; 

A limpeza de canais, córregos e ribeirões consiste em roçada ou poda da 

vegetação no talude, remoção de lixo, entulho e outros resíduos volumosos presentes 

no canal, no talude e nas margens do curso d’água e remoção de terra ou areia 

depositada em trechos canalizados. O serviço de limpeza de bocas de lobo consiste 

na limpeza e desobstrução das bocas-de-lobo, com abertura da grade ou laje, a 

remoção e transporte dos resíduos depositados no interior de sua caixa. 

A falta desses serviços faz com que os resíduos sólidos, ao serem carreados 

pela água da chuva para os sistemas de drenagem, contribuam para a poluição dos 

corpos d’água receptores, e o acúmulo desses resíduos propicia o entupimento dos 

componentes de drenagem, o que aumenta o risco de inundação no local. Grande 

parte das manutenções requisitadas em relação à drenagem urbana são relacionadas 

ao entupimento de bocas de lobo e problemas no gradeamento de bueiros.  

No entanto, hoje as ações de limpeza pública estão divididas entre a equipe de 

limpeza urbana da área de resíduos sólidos e a equipe de manutenção dos sistemas 

de drenagem. Por não haver um setor específico para tratar de drenagem urbana no 

município, não é possível ter um planejamento nesse aspecto a fim de buscar uma 
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interação entre os diferentes setores ou criar uma equipe de limpeza especial visando 

diminuir as ocorrências nesse sentido.  

Outra questão relacionada ao desempenho do setor diz respeito à dificuldade 

de comunicação entre a população e o órgão gestor do sistema. 

Durante os trabalhos de levantamento de informações foi relatado a ocorrência 

de solicitações à Defesa Civil para questões relacionadas à manutenção corretiva na 

rede de drenagem existente, sendo este o órgão responsável pelas ações em caso 

de urgência de maiores impactos. 

Ressalta-se ainda a inexistência de profissional técnico dedicado somente ao 

sistema de drenagem urbana, referente principalmente ao acompanhamento de 

obras.  

Neste cenário, é possível observar duas principais deficiências: o fato de as 

ações tomadas em relação à drenagem urbana no município serem todas corretivas 

e não preventivas; e o fato de ser encaminhado um funcionário da prefeitura para 

solucionar problemas de cunho técnico que deveriam ser gerados com base em 

informações focadas no planejamento estratégico.  

Dessa forma, observa-se que as ações no setor de drenagem urbana no 

município são caracterizadas pela ausência de planejamento e pela falta de estrutura 

e de integração dos órgãos responsáveis por esse setor. 

 

4.5.3 Índice de Agravo em Drenagem Urbana no Município (IADUr) 

Os pontos de deficiência de um sistema de drenagem podem ser descritos 

como aqueles que já apresentaram problemas referentes ao sistema existente, 

necessitando de alguma manutenção a fim de funcionar adequadamente. O 

cadastramento desses pontos é de fundamental importância para a identificação dos 

pontos críticos e para a adequada gestão destes.  

Em Timbó, as manutenções necessárias são solicitadas pela população à 

Defesa Civil, responsável por abrir uma OS com o objetivo de indicar o que deve ser 

feito em termos de manutenção e implantação de serviços.  
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No entanto, o procedimento adotado pela Secretaria de Obras restringe-se a 

abertura da OS sem haver atualização e gerenciamento do banco de dados gerados 

a partir das informações coletadas como: 

 Atualização de abertura e baixa do serviço; 

 Contabilização adequada dos materiais utilizados; 

 Controle de horas de funcionários na realização dos respectivos serviços; 

 Locais com maior frequência de atuação conforme o tipo de agravamento 

existente; 

 Avaliação crítica sobre as causas das ações corretivas necessária. 

Sendo assim, com o objetivo de estimar os pontos críticos em drenagem urbana 

no município, foram requisitadas à Secretaria de Obras todas as OS abertas entre os 

anos de 2014 e 2018. 

Feito isso, as OS foram separadas em categorias conforme descrito na Tabela 

93, acrescidos pesos relativos conforme o grau de importância no agravo ao 

desempenho do sistema de drenagem. 

 

Tabela 93 – Categorias de agravo em drenagem pluvial urbana no município 

Índice Peso relativo 

Esgoto - CÉU ABERTO 5 

Esgoto - LIGAÇÃO 1 

Tubulação - ENTUPIDA 5 

Boca de lobo - ENTUPIDA 3 

Boca de lobo - DANIFICADA 2 

Esgoto - LIGAÇÃO 1 

Tubulação - CONSTRUIR 3 

Tubulação - INFILTRAÇÃO 4 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Com base nos dados levantados a partir do ano de 2014, foi elaborado o índice 

de agravo em drenagem urbana (IADUr) para cada um dos bairros do município, que 

representa o grau de necessidade de intervenção no conjunto de ações para a 

correção dos problemas em drenagem existente. 

O IADUr se trata de um índice adimensional e seu objetivo é estabelecer a 

relação de agravo no universo estudado. Desta forma, foram atribuídas as seguintes 

categorias: 

 IADUr: 0 a 4,99 – Baixo índice de agrado; 

 IADUr: 5 a 13,99 – Médio índice de agravo; 

 IADUr: 14 a 24 – Alto índice de agravo; 

Através da Figura 322 é possível observar que os bairros que possuem os 

maiores IADUr são: Araponguinhas, Capitais e Nações, e os que apresentam os 

menores índices são: Dona Clara, Fritz Lorenz, Mulde e São Roque.  

No entanto, é importante mencionar que os bairros de Mulde e São Roque são 

bairros rurais do município, onde não há sistema de drenagem implantado. Sendo 

assim, o baixo valor do índice não significa que na região o sistema esteja funcionando 

adequadamente, mas sim que não há informações sobre a drenagem no local visto 

que o sistema não existe.  
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Figura 322 – Índice de agravo em drenagem por bairro – 2014 a 2018 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

A espacialização dos dados pode ser observada a partir da Figura 324 até a  

Figura 328. 

Na análise dos dados não é clara a definição de quais solicitações foram de 

fato atendidas pela Secretaria de Obras e em qual período, assim o IADUr traduz uma 

tendência de comportamento conforme a informação existente. 

O gráfico da Figura 323 apresenta os valores dos índices de agravo acumulado 

por bairro. Esses valores englobam os índices dos anos de 2014 a 2018, 

apresentando dessa forma os bairros com melhores e piores índices. Como já 

mencionado, os bairros Araponguinhas, Capitais e Nações são os que apresentam os 

maiores IADUr, ou seja, são os bairros que mais necessitaram manutenção ao longo 

desses anos.  

Os bairros Dona Clara, Fritz Lorenz, Mulde e São Roque apresentaram os 

menores valores, no entanto, não indicam necessariamente que o sistema de 

drenagem existente não apresentou problemas, mas que, por serem bairros mais 

afastados, esses índices podem ser indicar a ausência de sistema ou de informações 

desses locais.  
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Figura 323 – Índice de agravo em drenagem por bairro - Acumulado 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

A espacialização dos dados referentes ao IADUr acumulado em drenagem 

pluvial urbana pode ser observada na Figura 329. 
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Figura 324 – Índice de agravo em drenagem no município para o ano de 2014 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 325 – Índice de agravo em drenagem no município para o ano de 2015 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 326 – Índice de agravo em drenagem no município para o ano de 2016 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 327 – Índice de agravo em drenagem no município para o ano de 2017 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

467 

Figura 328 – Índice de agravo em drenagem no município para o ano de 2018 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 329 – Índice de agravo em drenagem no município – acumulado 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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4.5.4 Prevenção de Inundações e Enchentes no Município 

O desenvolvimento no município de Timbó se deu inicialmente às margens do 

Rio Benedito e do Rio dos Cedros, e conforme a população foi crescendo, esse 

desenvolvimento passou a acontecer de forma bastante desordenada. Paralelamente 

à urbanização, sistemas básicos de saneamento foram implementados sem critérios 

técnicos, dentre eles o sistema de drenagem urbana.  

Conforme a população cresce, a ampliação do sistema de drenagem existente 

se torna necessária visto a decorrente elevação da ocupação e impermeabilização da 

área urbana, e quando não é realizada traz consequências para o meio ambiente e 

para a população. Nesse aspecto, levando em consideração também outros fatores, 

como obstruções e o subdimensionamento dos sistemas de drenagem urbana 

colaboram para a ocorrência de inundações.  

Da mesma forma, conforme ocorre a urbanização e o desmatamento e a 

consequente impermeabilização do solo, os picos de cheia dos rios vão aumentando, 

ocasionando as enchentes. Nesse sentido, o município não possui uma medida 

preventiva específica para inundações e enchentes, mas apresenta algumas ações 

da Defesa Civil, que no Plano Municipal de Contingência - PLAMCON, afirma que 70% 

do município está sujeita ao fenômeno de enchente.   

De acordo com o que consta no Plano, o monitoramento das áreas sujeitas ao 

fenômeno de enchentes é feito por meio de acompanhamento de boletins 

meteorológicos, níveis do rio e precipitação, bem como pelos boletins emitidos pelo 

Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CENAD.  

Assim, sempre que uma situação for caracterizada como em risco, uma 

notificação é repassada para a Prefeitura, à Secretaria de Estado da Defesa Civil 

(SDR/Timbó/Blumenau), Corpo de Bombeiros, Policia Militar, Secretaria de Obras e 

Assistência Social do Município por meio do telefone. Quando são constatadas 

condições similares às previstas no PLAMCON, então o Plano é ativado e as medidas 

prescritas lá são tomadas.  

Mesmo diante dessas medidas, percebe-se a ausência de medidas para os 

casos de inundações. Também não são cadastradas as ocorrências de inundações, 

o que dificulta o planejamento e a gestão adequada desse aspecto. 
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A cota média de enchente no município de Timbó, conforme documento 

elaborado em 2013 pela Defesa Civil “Cotas enchente de Timbó/SC”, está situada em 

11 metros (Figura 330).  
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Figura 330 – Cota de enchente no município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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4.5.5 Integração com a Defesa Civil  

No município, a Defesa Civil é responsável pela atuação em situações de 

desastres, atuando juntamente com a Secretaria de Obras em ações relacionadas a 

drenagem pluvial urbana.  

Sendo assim, foi elaborado pelo Sistema Municipal de Defesa Civil de Timbó o 

PLAMCON para inundações, enxurradas, alagamentos, tempestades e movimentos 

de massa no município.  

O Plano é dividido em três diferentes fases:  

 1. Fase pré-desastre, onde são estruturados os planejamentos das ações;  

 2. Fase do desastre, onde são descritas as atribuições de cada órgão diante 

daquele cenário;  

 3. Fase pós-desastre, onde são descritas as diretrizes para a recuperação 

do local.  

As ações preventivas da fase 1 foram estruturadas com base em dois principais 

estudos deflagrados pela administração municipal:  

(i) Levantamento da cota enchente e elaboração do mapa carta enchente. 

(ii) Mapeamento de Riscos e Desastres – Deslizamentos e Escorregamentos.  

O Plano tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem realizados 

pelos órgãos envolvidos em situações de emergência. Os órgãos envolvidos incluem 

o Prefeito Municipal, o Conselho Municipal de Defesa Civil - COMDEC, a Secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos, a Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência 

Social, as Equipes de Coordenação dos Abrigos, a Polícia Militar, o SAMAE, entre 

outros. Cada um desses órgãos possui uma atribuição específica diante de um cenário 

de emergência.  

Ainda que o PLAMCON apresente medidas para inundações e alagamentos – 

eventos relacionados à drenagem urbana - as medidas são todas relacionadas a 

situações de emergência, não abrangendo as situações mais simples e cotidianas, as 

quais são bastante recorrentes no município.  
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4.6  Síntese das Deficiências Encontradas  

Com base no levantamento de informações e análise dos dados realizados na 

fase de diagnóstico é possível destacar as deficiências na drenagem pluvial urbana 

do município, a seguir apresentadas: 

1. Setor específico para o planejamento e operação da drenagem urbana: o 

planejamento é realizado pelo setor geral da Secretaria de Obras e não possui 

dedicação exclusiva. Em consequência não se observa no município qualquer 

planejamento de médio e longo prazo focado na solução de problemas 

existentes. 

 

2. Separação nos custos referentes ao setor drenagem: os serviços 

desempenhados em drenagem assim como os materiais e equipamentos 

utilizados em campo estão contidos no orçamento geral da Secretaria de 

Obras. Desta forma não é possível estabelecer com precisão a previsão 

orçamentária para o setor ou mesmo a avaliação de qualidade dos serviços 

prestados. 

 
3. Cadastro do sistema de drenagem: não existe cadastro do sistema de 

drenagem pluvial urbana, um dos principais problemas visto que o traçado do 

sistema está sob o domínio de somente um encarregado. Não é possível falar-

se em gestão eficiente do sistema de drenagem sem haver o cadastro. Trata-

se da principal peça de gestão necessária para a manutenção e planejamento 

de ampliações. 

 
4. Sistema dimensionado sem critério técnico: o dimensionamento do sistema é 

realizado por terceiros (quando se trata de condomínios ou loteamentos) e 

verificado pelo setor de engenharia da Secretaria de Obras, porém, o 

dimensionamento leva em consideração critérios locais sem, no entanto, 

considerar a unidade de bacia urbana. 

 

5. Planos de manutenção preventiva: as intervenções no sistema de drenagem 

pluvial se restringem a manutenções corretivas mediante reclamação de 

usuários ou solicitações provenientes da câmara de vereadores. O 
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investimento em manutenções preventivas como limpeza de bocas de lobo, 

vistoria de gradeamentos, consertos na pavimentação entre outras medidas 

reduz os custos em manutenções corretivas.   

 
6. Plano diretor de drenagem urbana: além do cadastro técnico o plano diretor de 

drenagem urbana é, do ponto de vista do planejamento, uma importante 

ferramenta. O município não possui plano diretor de drenagem urbana e sua 

elaboração propicia a criação de padrões de materiais e técnicas resultando na 

redução de custos e melhoria da qualidade dos serviços. 

 
7. Ineficiência na adoção de um sistema integrado com os demais órgãos de 

gestão de infraestruturas urbanas: a gestão do setor drenagem ocorre 

praticamente sozinha sem haver intercâmbio de informações e planejamento 

conjunto com os demais órgãos de gestão das infraestruturas urbanas como 

SAMAE, Defesa Civil e Secretaria de Planejamento. 

 
8. Não há cadastramento das ocorrências de problemas no sistema de drenagem: 

o cadastro existente por meio de OS é utilizado como ferramenta direcionada 

à realização de reparos sem, no entanto, haver análise crítica sobre as causas 

das ocorrências, locais de maiores incidências, aferição de materiais utilizados, 

horas de trabalho despendidas, entre outros enfoques que colaborem na 

gestão. Além disso as informações são pouco claras e destacadas em papel, o 

que certamente fará com que o pouco de informação obtida seja perdida ao 

longo do tempo. 
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5 Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos são partes integrantes do 

saneamento básico e estão diretamente ligados à garantia da saúde pública e do meio 

ambiente.  

Assim, a estrutura dos serviços públicos deve se fundamentar em uma análise 

precisa e concludente que caracterize o nível de adensamento e de uso e ocupação 

do solo urbano, com o objetivo de atender as necessidades relacionadas à água, ao 

esgoto e à limpeza urbana.  

Para efeito da Lei Federal Nº 11.445/2007, a limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos é o conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais 

de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do resíduo sólido 

domiciliar e do resíduo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. 

Segundo a norma ABNT NBR 10.004/2004 os resíduos sólidos podem ser 

classificados como: 

o Resíduos Classe I – Perigosos: são resíduos que, de acordo com suas 

características, podem apresentar riscos à saúde humana e ao meio 

ambiente; 

o Resíduos Classe II A – Não perigosos e não inertes: são resíduos que 

não apresentam riscos à saúde humana e que podem apresentar 

propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água; 

o Resíduos Classe II B – Não perigosos e inertes: são resíduos que, 

quando submetidos ao contato com água destilada ou deionizada, à 

temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

da água, com exceção da cor, turbidez, dureza e sabor. 
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5.1 Limpeza Urbana no Município 

No município de Timbó, a prestação dos serviços de limpeza urbana está a 

cargo da Prefeitura Municipal que executa suas ações por meio da Secretaria 

municipal de Obras. 

Conforme a Lei Complementar Nº 364/2008 que dispõe sobre o código de 

posturas do município de Timbó e dá outras providências, seção II: Da higiene das 

vias e logradouros públicos estabelece: 

Art. 64 O serviço de limpeza das vias e logradouros públicos será 

executado pelo Município. 

Art. 65 A limpeza do passeio fronteiriço, pavimentado ou não, às 

residências, estabelecimentos comerciais, industriais ou 

prestadores de serviços, ou mesmo terreno baldio, será de 

responsabilidade de seus proprietários ou ocupantes, devendo ser 

efetuada, sem prejuízo aos transeuntes, recolhendo-se ao 

depósito particular de lixo todos os detritos resultantes da limpeza. 

Art. 66 Para preservar a estética e a higiene pública é proibido: 

I - manter terrenos, baldios ou não, com detritos ou vegetação 

nociva à saúde, segurança pública ou de terceiros; 

II - fazer escoar águas servidas das residências, estabelecimentos 

comerciais, industriais ou de qualquer outra natureza, para as vias 

ou logradouros públicos; 

III - lançar na rede de drenagem as águas servidas ou esgotos, 

sem que tenham passado por sistema de tratamento de efluentes 

domésticos, cujo projeto deverá ser aprovado por órgão 

competente do Município, e atender às normas técnicas e 

legislação pertinentes; 

IV - conduzir, sem as precauções devidas, quaisquer materiais, 

objetos, produtos ou animais que resultem ou não na sua queda 

ou derramamento, comprometendo a segurança, estética e asseio 

das vias e logradouros públicos, bem como a arborização pública; 

V - queimar, mesmo nos quintais, lixo ou quaisquer detritos ou 

objetos capaz de molestar a vizinhança e produzir odor ou fumaça 

nocivos à saúde; 

VI - fazer varredura de lixo do interior dos passeios, terrenos, 

residências, estabelecimentos comerciais, industriais, veículos ou 
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de qualquer outra natureza, para as vias públicas ou bocas-de-

lobo; 

VII - lavar animais ou veículos em rios, vias, passeios, praças ou 

outros logradouros públicos; 

VIII - sacudir ou bater tapetes, capachos ou quaisquer outras 

peças nas janelas ou portas que abrem diretamente para as vias 

públicas; 

IX - atirar qualquer detrito ou impureza através de janelas, portas, 

aberturas e do interior de veículos para as vias e logradouros; 

X - utilizar peitoris, escadas, saliências, terraços, balcões, etc. 

com frente para logradouro público, para colocação de objetos 

que apresentem perigo aos transeuntes; 

XI - reformar ou pintar veículos nas vias e logradouros públicos; 

XII - depositar entulhos ou detritos de qualquer natureza nos 

logradouros públicos; 

XIII - impedir, dificultar ou prejudicar o livre escoamento das águas 

pluviais e servidas pelos canos, tubos, valas, sarjetas, ou canais 

dos logradouros públicos, desviando ou destruindo tais servidões; 

XIV - comprometer, por qualquer forma, as águas destinadas ao 

consumo público ou particular; 

XV - alterar a coloração e materiais dos passeios dos logradouros 

públicos, conforme determinado para o local; 

XVI - lavar roupa ou animais e banhar-se em logradouros públicos 

e em chafarizes, fontes e torneiras, situados nos mesmos; 

XVII - deitar goteiras provenientes de condicionadores de ar nos 

passeios, vias e logradouros públicos. 

Compreende a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos que tem sob a sua subordinação as 

seguintes Divisões: Apoio Administrativo; Obras e de Serviços Urbanos e Agrícola 

(Figura 331). 

Os serviços de limpeza urbana se restringem à área urbana do município 

estando a área rural sob responsabilidade isolada de seus moradores (Figura 332). 
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Figura 331 – Organograma da Prefeitura Municipal de Timbó 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Timbó, 2018 
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Figura 332 – Perímetro urbano do município de Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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De acordo com a Norma Regulamentadora de Limpeza Urbana, de 30 de março 

de 2017, apresentada pela Portaria SIT nº 588, a limpeza urbana de um local engloba 

todas as ações previstas na Lei Federal Nº 11.445/2007, e inclui também a 

manutenção das áreas verdes, a lavagem e a conservação de monumentos e túneis.  

A Norma Regulamentadora também menciona que o levantamento e o 

transporte de cargas, assim como a distância diária percorrida pelos trabalhadores 

não deve comprometer a segurança e a saúde do mesmo. O transporte dos 

trabalhadores deve ser feito por meio de veículos autorizados pelos órgãos 

competentes, e os trabalhadores devem utilizar os Equipamentos de Proteção 

Individuais (EPIs) necessários, sendo eles: calçado impermeável e antiderrapante, 

luvas de segurança, camisa manga longa, calça, boné, capa de chuva e colete refletor 

para coleta noturna.  

Todos esses equipamentos devem ser fornecidos gratuitamente para os 

trabalhadores. A NBR 12.980/1993 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos - recomenda que sejam utilizados carrinhos de mão, jerica, 

varredeiras mecanizadas, veículos coletores e sacolas plásticas para a realização da 

limpeza urbana. 

Em Timbó, de acordo com o responsável pela gestão dos serviços de limpeza 

urbana, há disponível uma equipe de aproximadamente 20 garis responsáveis pelo 

serviço.  

O mesmo não soube mensurar o número exato de trabalhadores, alegando que 

este varia conforme a necessidade. Para a realização dos serviços, os garis fazem 

uso de equipamentos como carrinho de mão, vassourões, sacos plásticos além do 

uso de maquinário como Bob Cat e de três caminhões compactadores pertencentes 

ao SAMAE.  

No que diz respeito aos EPIs, os garis fazem uso apenas de luvas e sapatos 

adequados, que são repostos conforme a necessidade.  

Em relação aos gastos realizados com a limpeza urbana, o responsável pelo 

setor afirmou em reunião que a gestão dos recursos financeiros é de responsabilidade 

do setor de compras da Prefeitura. Os trabalhadores recebem o salário de auxiliar 

operacional 1. 
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Destaca-se que o setor de limpeza urbana, por ser absorvido pela Secretaria 

de Obras acaba por ter suas ações mescladas com as demais atribuições da 

secretaria o que impossibilita análises de maior vulto no que diz respeito à gestão. 

Não foram obtidos dados primários detalhados sobre as questões 

anteriormente descritas, visto a dificuldade no entendimento de quem é o responsável 

por tais dados 

Neste sentido foram recolhidos dados secundários por meio da plataforma 

SNIS, ano base 2016 conforme apresentado a partir da Tabela 94 até a Tabela 98.  

 

Tabela 94 – Informações gerais 

Indicador Unidade Código Valor 

Total População - POP_TOT 42.045 

População Urbana - POP_URB 39.212 

Órgão também presta serviço de água/esgoto? - GE201 
Abast. Água e 
Esg. Sanitário 

Existência de algum serviço concedido - GE202 Não 

Cobrança dos 
serviços 

Regulares 

Existência - FN201 Sim 

Forma - FN202 

Taxa 
específica no 
mesmo boleto 

do IPTU 

Especiais Existência - FN205 Não 

Receitas e 
despesas com 

serviços de 
limpeza 
urbana 

Receitas Orçada R$/ano FN221 2.307.176 

  Arrecadada R$/ano FN222 2.307.176 

Despesas, 
segundo o 

agente executor 

Total R$/ano FN220 2.740.380 

Público R$/ano FN218 2.740.380 

Privado R$/ano FN219 0 

Despesa corrente da prefeitura R$/ano FN223 103.863.739 

Recursos federais recebidos 
para manejo de resíduos sólidos 

Ocorrência FN224 Não 

Valor R$/ano FN225 - 

Tipo FN226 - 

Aplicação FN227 - 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 95 – Informações econômico e financeiras 

Indicador  Unidade Código Valor 

Receitas 
Orçada R$/ano FN221 2.307.176,28 

Arrecadada R$/ano FN222 2.307.176,28 

Despesas, segundo o agente executor 

Total R$/ano FN220 2.740.380 

Público R$/ano FN218 2.740.380 

Privado R$/ano FN219 0 

Despesa corrente da prefeitura   R$/ano FN223 103.863.739,4 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 96 – Informações sobre trabalhadores remunerados. 

Indicador Unidade Código Valor 

Total 

Total trabalhador TB015 35 

Público trabalhador TB013 35 

Privado trabalhador TB014 0 

Público 

Coleta trabalhador TB001 17 

Varrição trabalhador TB003 0 

Capina trabalhador TB005 0 

Unidades trabalhador TB007 17 

Outros trabalhador TB009 0 

Geren. trabalhador TB011 1 

Privado 

Coleta trabalhador TB002 0 

Varrição trabalhador TB004 0 

Capina trabalhador TB006 0 

Unidades trabalhador TB008 0 

Outros trabalhador TB010 0 

Geren. trabalhador TB012 0 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 97 – Informações sobre outros serviços de manejo de resíduos sólidos 

Indicador Código Valor 

Outros serviços 
executados pela 

Prefeitura 

Lavação de vias e praças Os001 Sim 

Poda de árvores Os040 Sim 

Limp. feiras / mercados Os003 Sim 

Limpeza de praias Os004 Não 

Limp. bocas de lobo Os005 Sim 

Pintura de meio-fio Os006 Sim 

Limp. lotes vagos Os007 Sim 

Remoçao anim. mortos Os008 Sim 

Coleta pneu velho Os009 Não 

Col. pilhas e baterias Os010 Não 

Coleta res. volumosos Os011 Sim 

Col. lamp. fluorescente Os047 Não 

Coleta res. eletrônicos Os050 Não 

Outros serviços Os043   

Outros serviços 
executados por 

empresas contratadas 

Lavação de vias e praças Os012 Não 

Poda de árvores Os041 Não 

Limp. feiras / mercados Os014 Não 

Limpeza de praias Os015 Não 

Limp. bocas de lobo Os016 Não 

Pintura de meio-fio Os017 Não 

Limp. lotes vagos Os018 Não 

Remoçao anim. mortos Os019 Não 

Coleta pneu velho Os020 Não 

Col. pilhas e baterias Os021 Não 

Coleta res. volumosos Os022 Não 

Col. lamp. fluorescente Os048 Não 

Coleta res. eletrônicos Os051 Não 

outros serviços Os044   

Outros serviços 
executados por Outros 

executores 

Lavação de vias e praças Os023 Não 

Poda de árvores Os042 Não 

Limp. feiras / mercados Os025 Não 

Limpeza de praias Os026 Não 

Limp. bocas de lobo Os027 Não 

Pintura de meio-fio  Os028 Não 

Limp. lotes vagos Os029 Não 

Remoção anim. mortos Os030 Não 
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Continuação da Tabela 97 

Outros serviços 
executados por Outros 

executores 

Coleta pneu velho Os031 Não 

Col. pilhas e baterias Os032 Sim 

Coleta res. volumosos Os033 Não 

Col. lamp. fluorescente Os049 Sim 

Coleta res. eletrônicos Os052 Sim 

Outros serviços Os045   

Fonte: SNIS, 2016. 

Tabela 98 – Indicadores gerais 

Indicador  Unidade Código Valor 

Taxa de empregados por habitante urbano empregados/1000hab. IN001 0,89 

Despesa por empregado R$/empregado IN002 78.296,57 

Incidência de despesas com RSU na prefeitura % IN003 2,64 

Incidência de despesas com empresas contratadas % IN004 0 

Autossuficiência financeira % IN005 84,19 

Despesas per capita com RSU R$/habitante IN006 69,89 

incidência de empregados próprios % IN007 100 

Incidência de empregado de empreiteira contratado. 
no total de empregados no manejo  

% IN008 0 

Incidência de empregados administrativos no total de 
empregados no manejo 

% IN010 2,86 

Receita arrecadada per capita com serviços de 
manejo 

R$/habitante IN011 58,84 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 99 – Indicadores sobre serviços de varrição, capina e poda 

Indicador  Unidade Código Valor 

Taxa de terceirização de varredores % IN041 - 

Taxa de terceirização de varrição % IN042 - 

Custo unitário da varrição  R$/km IN043 - 

Produtividade média dos varredores km/ (empregados x dia) IN044 - 

Taxa de varredores por habitante urbano empregados/1000hab. IN045 0 

Incidência do custo da varrição no custo total do 
manejo 

% IN046 0 

Incidência de varredores no total de empregados no 
manejo 

% IN047 0 

Extensão total anual varrida per capita Km/ (hab. x ano) IN048 - 

Taxa de capinadores por habitante urbano empregados/1000hab. IN051 0 

Relação de capinadores no total de empregados no 
manejo  

% IN052 0 

Fonte: SNIS, 2016. 
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5.2 Coleta de Resíduos no Município 

No que se tange à coleta de resíduos no município de Timbó, decreto No 

484/2006, que transferiu a responsabilidade pela execução do serviço público de 

coleta de resíduos sólidos da secretaria de obras e serviços urbanos para o SAMAE. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1º. Fica transferido da Unidade Administrativa da 

Administração Direta - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 

para a Autarquia Municipal SAMAE - Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto, a responsabilidade pela execução dos serviços 

públicos de coleta dos resíduos sólidos domiciliares e afins no 

Município de Timbó/SC, a contar de 01 de junho do corrente.” 

 

Neste sentido, O SAMAE possui em seu quadro de colaboradores 15 agentes 

de coleta de resíduos para o desempenho das funções de recolha porta a porta.  

Cabe ao SAMAE o desenvolvimento de suas atividades no âmbito da área 

urbana e rural do município, conforme destacada pela Figura 333.  
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Figura 333 – Área de contrato do SAMAE no município de Timbó. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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A estrutura de pessoal do sistema do SAMAE possuí 100 colaboradores, 

ligados diretamente aos serviços de abastecimento de água e de resíduos sólidos, 

organizados nas áreas administrativas e operacionais conforme apresentado pelo 

organograma da Figura 334. 

Figura 334 – Organograma funcional do SAMAE 

 
Fonte: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O levantamento de informações secundárias na plataforma SNIS pode ser 

observada a partir da Tabela 100 até a Tabela 103. 

 

Tabela 100 – Informações sobre despesas, segundo o tipo de serviço realizado 

Indicador Unidade Código Valor 

Despesas com 
manejo de 
resíduos 
sólidos, 

segundo tipo 
de serviço 
realizado 

Coleta de RS 
domiciliares e públicos 

Total R$/ano FN208 2.740.380 

Público R$/ano FN206 2.740.380 

Privado R$/ano FN207 0 

Coleta de RS serviço 
de saúde 

Total R$/ano FN211 0 

Público R$/ano FN209 0 

Privado R$/ano FN210 0 

Varrição de 
logradouros públicos 

Total R$/ano FN214 0 

Público R$/ano FN212 0 

Privado R$/ano FN213 0 

Demais serviços, 
inclusive 

administrativos e com 
unidade de 

processamento 

Total R$/ano FN217 0 

Público R$/ano FN215 0 

Privado R$/ano FN216 0 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 101 – Informações sobre população atendida. 

Indicador Unidade Código Valor 

População atendida 
declarada 

Total habitante Co164 41.000 

Urbana do município habitante Co050 39.100 

Urbana direta (porta-a-porta), sem 
uso de caçambas 

habitante Co165 38.700 

Pop. atendida, segundo a 
frequência  

Diária % Co134 0 

2 ou 3 vezes por semana % Co135 100 

1 vez por semana % Co136 0 

Coleta noturna existência Co008 Não 

Coleta com elevação de contêiner existência Co131 Não 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 102 – Resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados 

Indicador Unidade Código Valor 

Ocorrência de coleta de RPU junto com RDO Co154 Não 

Quantidade total de 
resíduos coletados 

Total t Co119 10.300 

Prefeitura t Co116 10.300 

Empresas t Co117 0 

Assoc. catadores c/apoio Pref. t Cs048 0 

Outro executor t Co142 0 

Quantidade de 
resíduos domiciliares 

coletados 

Total t Co111 9.200 

Prefeitura t Co108 9.200 

Empresas t Co109 0 

Assoc. catadores c/apoio Pref. t Cs048 0 

Outro executor t Co140 0 

Quantidade de 
resíduos públicos 

coletados 

Total t Co115 1.100 

Prefeitura t Co112 1.100 

Empresas t Co113 0 

Assoc. catadores c/apoio Pref. t     

Outro executor t Co141 0 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 103 – Veículos de agentes públicos na coleta de resíduos sólidos 

Indicador Unidade Código Valor 

Quantidade de 
veículos de 

agentes públicos, 
por idade, em anos 

Caminhão 
compactador 

até 5 unidade Co054 0 

6 a 10 unidade Co055 3 

mais de 10 unidade Co056 0 

Caminhão 
Basculante 

Carroceria ou baú 

até 5 unidade Co063 0 

6 a 10 unidade Co064 0 

mais de 10 unidade Co065 0 

Caminhões 
poliguindaste 

até 5 unidade Co072 0 

6 a 10 unidade Co073 0 

mais de 10 unidade Co074 0 

Trator agrícola com 
reboque 

até 5 unidade Co081 0 

6 a 10 unidade Co082 0 

mais de 10 unidade Co083 0 

Tração animal Total unidade Co170 0 

Embarcações Total unidade Co172 0 

Motos com carretinha Total unidade Co174 0 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Parte integrante do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, 

Timbó possui um Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos - PGIRS elaborado 

pela empresa Flora Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda.  

O PGIRS engloba os municípios de Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos 

Cedros, Rodeio, Apiúna, Ascurra, Indaial, Pomerode, Gaspar, Guabiruba e Botuverá. 

Ainda que esse plano aborde diversas questões importantes para a compreensão dos 

resíduos sólidos, ele não aborda questões específicas do município, as quais são 

importantes para uma adequada gestão. 

 

5.2.1 Sistema de Coleta e Transporte de Resíduos 

A recolha e transporte de resíduos sólidos visa o recolhimento de todos e 

quaisquer resíduos ou detritos apresentados regularmente ou esporadicamente nas 

vias e logradouros públicos, originários de estabelecimentos públicos, institucionais, 

de prestação de serviços, comerciais e residenciais.  

Os resíduos são acondicionados em sacos plásticos e posteriormente 

encaminhados para o local de destinação final (aterro sanitário). A coleta é realizada 

por três caminhões compactadores pertencentes ao SAMAE. 

A Tabela 104 apresenta a população total atendida no município pelos serviços 

de coleta de resíduos sólidos em geral e pelo serviço de coleta domiciliar 

 

Tabela 104 - População atendida pelo serviço de coleta de resíduos 

Indicador  Unidade Código Valor 

População urbana atendida no município habitantes CO050 39.100 

População total atendida no município habitantes CO164 41.000 

População atendida pelo serviço de coleta domiciliar habitantes CO165 38.700 

Fonte: SNIS, 2016. 

A Tabela 105 e o gráfico da Figura 335 apresentam a quantidade de resíduos 

coletados no ano de 2016, e a Tabela 106 a quantidade de resíduos gerados por 

habitante e por domicílio do ano de 2013 à 2015. 

Tabela 105 - Quantidade de resíduos coletados no município em 2016 
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Indicador  Unidade Código Valor 

Resíduos domésticos coletados tonelada/ano CO108 9.200 

Resíduos de limpeza pública coletados tonelada/ano CO112 1.100 

Total de resíduos coletados tonelada/ano CO116 10.300 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

Tabela 106 - Quantidade de resíduos por habitante e por domicílio 

Ano População Domicílios 
Geração de 

resíduos 
(kg/hab.) 

Geração de resíduos 
(kg/domicilio) 

2013 39.742 12.588 183 577 

2014 40.514 12.833 204 644 

2015 41.282 13.076 192 606 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

Figura 335 – Quantidade de resíduos gerados por habitante e por domicílio. 

 
Fonte: CIMVI, 2018 
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conscientização da população do município em relação à redução da geração de 

resíduos sólidos.  

A Tabela 107 e Tabela 108 apresentam a quantidade de resíduos dos 

diferentes tipos de coleta realizados no município por setor gerador. Os gráficos da 

Figura 336 e Figura 337 ilustram os valores apresentados.  

 

Tabela 107 - Quantidade de resíduos gerados em 2016 

Mês 
Coleta 

convencional  
Coleta seletiva  Industrial  Total  

jan 517 188 15 719 

fev 550 151 17 717 

mar 593 147 18 757 

abr 557 147 19 723 

mai 607 127 18 751 

jun 532 148 19 699 

jul 526 128 16 670 

ago 561 142 19 723 

set 552 160 19 730 

out 550 139 16 705 

nov 539 142 17 698 

dez 571 184 18 773 

Fonte: CIMVI, 2018 

Figura 336 - Quantidade de resíduos gerados em 2016. 

 
Fonte: CIMVI, 2018 
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Tabela 108 - Quantidade de resíduos gerados em 2017 

Mês 
Coleta 

convencional  
Coleta seletiva  Industrial  Total  

jan 589 170 14 773 

fev 535 129 18 682 

mar 613 151 18 783 

abr 573 121 34 729 

mai 671 126 21 818 

jun 622 140 15 777 

jul 580 134 15 729 

ago 632 152 14 797 

set 674 131 12 817 

out 618 139 14 772 

nov 585 150 18 753 

dez 614 157 14 786 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

Figura 337 - Quantidade de resíduos gerados em 2017. 

 
Fonte: CIMVI, 2018 
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ou recipiente, numa quantidade máxima de 05 embalagens ou recipientes por dia de 

coleta por domicílio/estabelecimento. 

 

5.2.1.2 Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, os resíduos 

sólidos domiciliares são aqueles provenientes de atividades domésticas em 

residências urbanas e aqueles provenientes de estabelecimentos comerciais e de 

prestadores de serviços que não se enquadrem como resíduos perigosos.  

Entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, podas de arborização 

pública ou grandes jardins, resíduos de mudança de domicílios ou de reformas de 

estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, resíduos gerados em 

estabelecimentos comerciais e indústrias cuja produção exceda o limite em volume 

ou em peso estabelecido por dia de coleta, considerando-se todos os tipos de resíduos 

previstos, não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares 

para efeito de coleta obrigatória.  

Nesse caso, o próprio gerador deve contratar o serviço privado de coleta e 

transporte ou levar seus resíduos ao ponto de destino final mediante autorização da 

prefeitura e obedecendo as regras de operação da área de disposição final de 

resíduos. 

No município de Timbó, o SAMAE é responsável pela coleta e transporte dos 

resíduos, com posterior encaminhamento para o Aterro Sanitário localizado no 

município. O serviço é realizado por dois caminhões compactadores, dois motoristas 

e quatro coletores, que revezam entre si em diferentes turnos. A coleta é realizada 

duas vezes por semana em todo o município.   

Os empregados recolhem e transportam os recipientes e sacos plásticos e 

depositam-nos no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias 

públicas. O veículo coletor dirige-se à balança e procede a pesagem imediatamente 

após a conclusão da coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição 

do setor previsto e imediatamente após, faz-se a descarga do veículo coletor.  
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5.2.1.3 Limpeza de Pontos com Deposição Irregular de Resíduos 

Muitas vezes lotes vagos ou terrenos baldios são considerado lugar de despejo 

para restos de construção civil, pneus, garrafas e lixo em geral. Quando chove, a água  

pode se acumular nesses resíduos e servir de criadouro para mosquitos vetores de 

doença, como dengue, febre amarela, entre outras. 

Não há registro de pontos de deposição irregular de resíduos no município 

segundo as informações levantadas.  

 

5.2.1.4 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 

Para uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, no que se refere aos materiais 

de pós-consumo, é necessário um sistema eficaz no setor de reciclagem para assim 

atuar de acordo com o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina.   

É necessário implantar uma política voltada para a coleta seletiva, reciclagem 

e a educação ambiental da população, para que esta possa se conscientizar a respeito 

da importância de dar a destinação ambientalmente adequada aos materiais de pós-

consumo.  

Em Timbó, a coleta seletiva é de responsabilidade do SAMAE. A população 

colabora realizando a separação dos resíduos secos e orgânicos, que são 

acondicionados em sacos plásticos fornecidos pelo SAMAE, específicos para cada 

tipo de resíduo. A coleta seletiva ocorre uma vez por semana na área urbana, e para 

a realização do serviço o SAMAE faz uso de um caminhão basculante, que passa 

porta a porta realizando a coleta.  

Para o desenvolvimento das atividades o SAMAE conta com uma equipe de 15 

colaboradores diretamente destacados para os serviços de coleta de resíduos. Essas 

atividades vão desde o recolhimento, contando com motoristas, operadores de 

máquina empilhadeira, triagem dos materiais na esteira até atividades administrativas 

e negociação do material beneficiado no mercado. 

As informações detalhadas sobre o sistema de coleta seletiva no município são 

apresentadas na Tabela 109 e Tabela 110.  

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

497 

Tabela 109 – Informações sobre coleta seletiva de resíduos sólidos 

Indicador Unidade Código Valor 

Existência de coleta seletiva exist. Cs001 Sim 

Quantidade 
recolhida 

(exceto matéria 
orgânica) 

Total t Cs026 1.760 

Prefeitura ou SLU t Cs023 1.760 

Empresas contratadas t Cs024 0 

Catadores com apoio da prefeitura t Cs048 0 

Outros t Cs025 - 

Pop. Urb. com coleta seletiva porta-a-porta habitantes Cs050 38.700 

Existência de 
empresas ou 

org. catadores 
contratados 

p/prestação da 
Coleta Seletiva 

e valores 
contratuais 

Por Empresa 
contratada 

Existência de empresas 
contratadas 

exist. Cs053 Não 

Valor contratual do serviço 
da coleta seletiva 

R$/t Cs054 - 

O valor contratual inclui o 
valor do serviço de triagem 

exist. Cs055 - 

O valor contratual inclui o 
valor do serviço de triagem 

R$/t Cs056 - 

Por 
Assoc/Cooperativas 

de Catadores 
contratadas 

Existência de Associações 
ou Coop. Catadores 

exist. Cs057 Não 

Valor contratual do serviço 
da coleta seletiva 

R$/t Cs058 - 

O valor contratual inclui o 
valor do serviço de triagem 

exist. Cs059 - 

Valor contratual do serviço 
de triagem 

R$/t Cs060 - 

Forma de 
execução 

Porta a porta em dias 
específicos 

Pref. ou contratada Cs027 Sim 

Catadores com apoio Cs042 Não 

Catadores sem apoio Cs045 Não 

Emp.ramo/ sucateiros Cs028 Sim 

Outro executor Cs030 Não 

Postos de entrega 
voluntária 

Pref. ou contratada Cs031 Não 

Catadores com apoio Cs043 Não 

Catadores sem apoio Cs046 Não 

Emp.ramo/ sucateiros Cs032 Não 

Outro executor Cs034 Não 
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Continuação da Tabela 109 

 Outra forma 

Pref. ou contratada Cs035 Não 

Catadores com apoio Cs044 Não 

Catadores sem apoio Cs047 Não 

Emp.ramo/ sucateiros Cs036 Não 

Outro executor Cs038 Não 

Materiais 
recuperados, 

exceto material 
orgânico e 

rejeito 

Total t Cs009 1.267 

Papel e papelão  t Cs010 677 

Plásticos t Cs011 271 

Metais t Cs012 111 

Vidros t Cs013 135 

Outros t Cs014 74 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Tabela 110 – Indicadores sobre coleta seletiva de resíduos sólidos 

Indicador  Unidade Código Valor 

Taxa de cobertura da col. Seletiva porta-a-porta em 
relação a pop. Urbana 

% IN030 98,69 

Taxa de recuperação de recicláveis em relação à 
quantidade de RDO e RPU 

% IN031 12,3 

Massa recuperada per capita Kg/ (hab. x ano) IN032 32,31 

Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO % IN053 19,13 

Incid. de papel/papelão sobre total mat. recuperado % IN034 53,4 

Incid. de plásticos sobre total material recuperado % IN035 21,36 

Incid.de metais sobre total material recuperado % IN038 8,74 

Incid.de vidros sobre total de material recuperado % IN039 10,68 

Incidência de ''outros'' sobre total material recuperado % IN040 5,83 

Massa per capita recolhida via coleta seletiva Kg/ (hab. x ano) IN054 44,88 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Após coletados, os resíduos recicláveis são descarregados em uma esteira 

para a triagem manual, localizado na mesma área do aterro sanitário. A triagem é 

realizada por 15 trabalhadores, e após a segregação os resíduos são prensados para 

serem vendidos posteriormente.  
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De acordo com o SNIS, são coletados em média 1.760 toneladas de resíduos 

provenientes da coleta seletiva por ano em Timbó. Desse valor, um total de 1.267, ou 

seja, cerca de 70% desses resíduos são materiais recicláveis recuperados.  

Os resíduos são separados principalmente em papel, papelão, plásticos, 

metais, vidros e outros resíduos, com exceção de pneus e eletrônicos. A maior 

quantidade dos materiais recicláveis é composta de papel e papelão, seguido de 

plástico, metal e vidro. A  Tabela 111 apresenta a quantidade de materiais recolhidos 

na coleta seletiva e a quantidade de materiais recuperados, e a Figura 338 ilustra a 

porcentagem dos resíduos recicláveis recuperados.  

Tabela 111 - Quantidade de materiais recicláveis recuperados 

Indicador Unidade Código Valor 

Quantidade recolhida na coleta seletiva tonelada/ano CS023 1.760 

Total de materiais recicláveis recuperados tonelada/ano CS009 1.267 

Papel e papelão  tonelada/ano CS010 677 

Plásticos  tonelada/ano CS011 271 

Metais  tonelada/ano CS012 111 

Vidros tonelada/ano CS013 135 

Outros materiais (exceto pneus e eletrônicos) tonelada/ano CS014 74 

Fonte: SNIS, 2016 

 

Figura 338 – Percentuais de materiais recicláveis recuperados em um ano. 

 
Fonte: SNIS, 2016 
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A partir da Figura 339 até a Figura 347 é apresentado o levantamento 

fotográfico das instalações de reciclagem no município. 

 

Figura 339 - Resíduos de papel e papelão da coleta seletiva. 

 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 340 - Resíduos metálicos da coleta seletiva. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 341 - Resíduos plásticos da coleta seletiva. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 342 - Resíduos de embalagens Tretrapack da coleta seletiva. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 343 – Disposição dos resíduos da coleta seletiva. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 344 – Prensa hidráulica utilizada. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 345 – Triagem de resíduos da coleta seletiva. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 346 – Caminhão utilizado na coleta seletiva. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 347 – Novo galpão para abriga a triagem de coleta seletiva. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

5.2.1.5 Resíduos Sólidos Orgânicos – RSO 

Não existe atualmente no município de Timbó uma destinação e tratamento 

específico para os RSO, apesar do preconizado pela PNRS, que recomenda a 

compostagem. 

Sendo assim, estes resíduos são coletados e dispostos em conjunto com o 

restante dos resíduos domiciliares no aterro sanitário. 

 

5.2.1.6 Resíduos da Logística Reversa ‐ RLR 

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada.  

Devido à responsabilidade compartilhada todos ficam responsáveis pela 

geração, produção e gerenciamento dos resíduos. Com base na lei federal 

12.305/2010, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente 

do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  
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 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem após o uso constitua resíduo perigoso;  

 Pilhas e baterias;  

 Pneus;  

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

 A instituição da logística reversa tem por objetivos:  

 Garantir que os resíduos sejam voltados para a cadeia produtiva; 

 Utilizar insumos que não degradem o meio ambiente; 

 Estimular a produção e o consumo de materiais reciclados e recicláveis; 

 Eficiência nas atividades produtivas relacionadas à sustentabilidade.  

A profissionalização do setor voltado para a logística reversa é também 

fundamental para que se possam aplicar os conceitos de administração e 

movimentação de materiais, reduzindo seus índices de perda, além de aumentar sua 

qualidade. Este segmento é de suma importância, pois pode diminuir o consumo de 

recursos, diminuindo assim os gastos das empresas, além melhorar a qualidade de 

vida das gerações futuras.  

No município, a política municipal de Saneamento Básico, Lei N 2.398/2008 

aborda a questão da logística reversa, porém, o termo disposto nesta legislação 

pressupõe a não obrigatoriedade da adoção dessa logística, ao contrário do 

preconizado na Legislação Federal.  

Entretanto, frente à hierarquia das leis, Timbó possui a obrigatoriedade da 

implementação de sistemas de logística reversa, mas até o presente momento não foi 

desenvolvida nem aplicada nenhuma ação nesse setor.  
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5.2.2 Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos  

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos tem como principal objetivo 

demonstrar o percentual de cada componente de resíduo sólido em relação ao peso 

total da amostra a ser analisada. Obtida a composição dos resíduos sólidos, é possível 

prever a fração de materiais que podem ser reciclados e a fração de materiais 

orgânicos que serão encaminhadas para o aterro sanitário, ou seja, a gravimetria 

avalia a potencialidade econômica dos resíduos sólidos, além de avaliar qual o 

sistema de tratamento mais adequado para aqueles resíduos.  

Para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS 

dos municípios pertencentes ao CIMVI, foram realizadas análises gravimétricas em 

todos os municípios, sendo que a coleta das amostras foi realizada no aterro sanitário 

de Timbó.  

Para a realização da análise gravimétrica, uma pilha de resíduos é coletada 

após a pesagem, e a equipe de triagem rompe os sacos plásticos que armazenam os 

resíduos a fim de coletar quatro amostras de 200 litros cada – uma amostra do topo e 

três das laterais. Após isso, as amostras coletadas são homogeneizadas com o auxílio 

de uma pá e é medido o peso total das amostras. Feito isso, as amostras são 

separadas em quatro partes semelhantes, e amostras de duas partes opostas em 

diagonal são coletadas, possibilitando dessa forma a análise e identificação dos 

resíduos ali presentes.  

Em Timbó, a gravimetria dos resíduos provenientes da coleta seletiva mostrou 

que os papéis apresentaram cerca de 30% do peso total dos resíduos, seguido de 

plástico com 21,26%, vidro com 14,9% e metais com 7,68% do peso total. O somatório 

dos resíduos orgânicos e de outros resíduos foi de 26,36%. Já a gravimetria dos 

resíduos provenientes da coleta convencional mostrou que o papel constitui 35% do 

peso total dos resíduos coletados, seguido do plástico, com 22%, orgânico com 19%, 

outros 15%, vidro 5% e metal 4%. Os valores estão apresentados na Tabela 112 e 

ilustrados na Figura 348. 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

506 

Tabela 112 - Composição gravimétrica dos resíduos 

Coleta seletiva Coleta convencional 

Material Quantidade (%) Material Quantidade (%) 

Metal 8% Metal 4% 

Vidro 15% Vidro 5% 

Papel 30% Papel 35% 

Plástico 21% Plástico 22% 

Orgânico 7% Orgânico 19% 

Outros 19% Outros 15% 

Fonte: CIMVI, 2015 

 

Figura 348 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

 

 

Através da análise dos dados é possível observar que há uma grande 

quantidade de papel e de plástico na coleta convencional, um valor maior do que o 

encontrado na coleta seletiva. Isso provavelmente se dá devido ao fato de que muitos 

produtos vêm embalados em plástico ou em papel, e muitas vezes uma parte do 

produto permanece na embalagem como resíduo. Dessa forma, por conta de a 

embalagem estar contaminada, uma parte dessas embalagens são descartadas como 

resíduo convencional.  

Na análise gravimétrica realizada, a porcentagem dos resíduos foi determinada 

com base no peso total dos resíduos da amostra. Para uma análise completa e 
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representativa, é recomendado que as porcentagens sejam feitas com base no 

volume total da amostra, para que dessa forma seja possível determinar a densidade 

dos resíduos ali presentes. 

 

5.2.2.1 Resíduos do Serviço de Saúde ‐ RSS 

Define-se como resíduos de serviço de saúde àqueles provenientes dos 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive:  

 os serviços de assistência domiciliar e trabalhos de campo;  

 laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizem atividades de embalsamento (tanatopraxia e 

somatoconservação);  

 serviços de medicina legal;  

 drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;  

 estabelecimentos de ensino e de pesquisa na área de saúde;  

 centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos; 

 importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 

diagnósticos in vitro;  

 unidades móveis de atendimento à saúde;  

 serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, entre outros similares, 

incluindo o recolhimento de animais mortos em vias e áreas públicas. 

A secretaria de Saúde por meio da Vigilância Sanitária - VISA é responsável 

pela fiscalização dos resíduos de saúde no município. 

Os resíduos gerados da área de saúde são acondicionados em caixas 

descarpack e sacos plásticos, encaminhados para uma empresa especializada que 

realiza a autoclavagem com posterior destino final aos resíduos em aterro sanitário 

específico. Não foram disponibilizadas informações sobre a empresa prestadora dos 

serviços, assim como o histórico mensal de geração e unidades geradoras. 

No ano de 2017 foram gastos cerca de R$ 20.000,00 referentes a coleta de 

aproximadamente 3.000kg de resíduos. 
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5.2.2.2 Resíduos da Construção Civil e da Demolição ‐ RCC 

De acordo com a Lei Federal nº 12.305, que institui a PNRS, os RCC são todos 

aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras, incluindo 

os resíduos provenientes da preparação e da escavação de terrenos.  

Tendo em vista que normalmente os resíduos provenientes da construção civil 

são descartados em terrenos baldios ou em áreas particulares, a PNRS determinou 

algumas regras a fim de que a gestão desses resíduos e a destinação final dos 

mesmos seja feita adequadamente. Sendo assim, conforme consta no Artigo 20 da 

Lei Federal nº 12.305, é de obrigatoriedade das empresas de construção civil a 

elaboração de um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos.  

Segundo a Resolução CONAMA 307, a gestão dos resíduos sólidos gerados 

deve ser realizada segundo suas classes (A, B, C e D): 

 Classe A: deverá ser utilizado como agregado ou destinado a aterros legais; 

 Classe B: devem ser reciclados, reutilizados ou armazenados em locais 

temporários de modo que permita sua utilização ou reciclagem futura; 

 Classe C: devem ser armazenados, transportados e destinados a áreas 

legais conforme as normas técnicas específicas; 

 Classe D: devem ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 

a áreas próprias conforme as normas técnicas específicas. 

De acordo com a Resolução CONAMA 307, os resíduos de construção civil 

apresentam alta capacidade de recuperação.  

Em Timbó, ainda que exista legislações e resoluções que direcionem as 

empresas de construção civil para a adequada gestão desses resíduos, não foi 

observado durante as visitas técnicas locais adequados para a disposição desses 

resíduos, ao contrário do que está disposto no PGIRS do CIMVI.  Os dados existentes 

sobre os RCC podem ser observados na Tabela 113. 
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Tabela 113 – Informações sobre coleta de resíduos da construção civil 

Indicador Unidade Código Valor 

Serviço executado pela 
prefeitura 

Existência Cc019 Não 

Cobrança Cc010 - 

Existência de empresa especializada Cc020 Sim 

Existência de serviço de 
coleta de RCD feita por  

Com caminhões tipo basculantes ou 
carroceria 

Cc017 Sim 

Com carroças ou outro tipo de veículo de 
pequena capacidade 

Cc018 Não 

Quantidade 
coletada 

Pref. ou contratado por ela t Cc013 - 

Caçambeiros e autônomos contratados 
pelo gerador 

t Cc014 - 

Próprio gerador t Cc015 - 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

5.3 Disposição Final dos Resíduos no Município 

Conforme consta na Lei Federal nº 12.305, a disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos é em aterros sanitários, desde que observadas as 

normas operacionais específicas a fim de evitar danos ou causar riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente.  

Em 2003 foi lançado um Termo de Convênio entre o Município de Timbó 

através do SAMAE e outros municípios pertencentes ao CIMVI para tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos em um aterro sanitário localizado em Timbó.  

O CIMVI é um consórcio público, e constitui-se sob a forma de associação 

pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica Inter 

federativa, integrando, nos termos da lei, a administração indireta dos entes 

consorciados. A Figura 349 – Organograma do CIMVI apresenta o organograma da 

instituição. 
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Figura 349 – Organograma do CIMVI 

 
Fonte: CIMVI, 2018 

 

Através desse convênio o SAMAE se tornou responsável pela implantação de 

todas as etapas do aterro sanitário para uma vida útil de quinze anos. Neste convênio 

estão excluídos o tratamento e a disposição de resíduos perigosos ou prejudiciais à 

estabilidade do Aterro Sanitário.  

No ano de 2008, o CIMVI passou a assumir a responsabilidade pelas 

ampliações necessárias do aterro sanitário; em 2012 o imóvel do aterro sanitário foi 

transferido para o CIMVI e em 2015 a operação do aterro sanitário passou a ser de 

responsabilidade do CIMVI.  

Atualmente o CIMVI regula a operação e a manutenção do aterro sanitário, 

assim como o pagamento pelo quantitativo de resíduos sólidos entregues para a 

disposição final (Figura 350).  
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Figura 350 - Aterro Sanitário em Timbó 

 
Fonte: CIMVI, 2018 

 

O projeto inicial do aterro sanitário consistiu na recuperação da área, que antes 

abrigava o antigo lixão e que há mais de 20 anos recebia resíduos sem tratamento 

adequado. A recuperação da área foi realizada pelo SAMAE em parceria com a 

Assessoria de Meio Ambiente, e a área foi recuperara através do uso de plantas 

rasteiras e ornamentais.  

A área foi drenada para confinar o lixiviado, o lixo foi compactado e o aterro 

recebeu uma cobertura com uma camada de um metro de argila, e pontos de queima 

de gás foram instalados.  

A Tabela 114 apresenta as principais características do aterro sanitário. 
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Tabela 114 – Características do aterro sanitário 

Item Unidade Valor 

Área total do aterro m2 417.060,00 

Área a Licenciar m2 146.100,00 

Vida útil do aterro anos 22,00 

Pop. Atendida hab. 153.258,00 

Resíduos  ton./dia 92,00 

Espessura das camadas de 
impermeabilização de base: argila 

compactada 
m 1,00 

Espessura da geomembrana de PEAD  mm 1,50 

Sistema de Drenagem 

Superficial - Sim 

Líquido percolado - Sim 

Gases - Sim 

Sistema de tratamento dos líquidos 
percolado 

  
 lagoas de estabilização (anaeróbia, facultativa e 

aerada), seguido de tratamento químico (floculação e 
decantação), o lodo gerado deverá ser disposto em leito 

de secagem. 

Camadas de resíduos 

Número máximo camadas 6,00 

Espessura m 3,00 

Camada intermediária de argila m 0,40 

Camada final de argila m 0,40 

Camada final de solo fértil m 0,80 

Monitoramento 

Monitoramento de águas superficiais - Sim 

Monitoramento de águas subterrâneas - Sim 

Monitoramento de estabilidade do aterro - Sim 

Plano de operação/manutenção - Sim 

Jazida para implantação/operação do aterro  

Local - próprio terreno 

Volume estimado disponível  m³ 600.000 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

O aterro está localizado na zona rural de Timbó e atualmente recebe resíduos 

sólidos provenientes de outros oito municípios pertencentes ao CIMVI. A Tabela 115 

apresenta a quantidade de resíduos dispostos no aterro sanitário de 2003 a 2017.  

Tabela 115 - Quantidade de resíduos sólidos dispostos no aterro sanitário 
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Ano Quantidade (ton.) 

2003 3.511 

2004 4.864 

2005 5.009 

2006 5.007 

2007 5.507 

2008 5.912 

2009 6.035 

2010 6.148 

2011 7.051 

2012 6.975 

2013 7.400 

2014 8.266 

2015 7.925 

2016 7.604 

2017 7.982 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

Figura 351 - Quantidade de resíduos dispostos no aterro sanitário 

 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

A análise dos dados mostra que de 2003 a 2011 houve um aumento na 

quantidade de resíduos depositados no aterro sanitário, e a partir de 2011 começou a 

haver oscilação entre aumento e diminuição da quantidade de resíduos depositados 

no aterro sanitário. Esse aumento na geração dos resíduos está diretamente 

relacionado ao aumento populacional, que apresentou um crescimento de 

aproximadamente 40% entre os anos de 2003 a 2017.   
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Por outro lado, pode-se dizer que a diminuição da quantidade de resíduos 

gerados de um ano para outro é consequência da conscientização das pessoas a 

respeito do descarte adequado dos resíduos sólidos por conta das campanhas 

realizadas no município a respeito importância da reciclagem dos resíduos sólidos. A 

Figura 352 até a Figura 361 apresentam o levantamento fotográfico das instalações 

do aterro sanitário. 

Figura 352 – Detalhe de uma célula em operação no Aterro Sanitário em Timbó 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 353 – Vista geral de célula em operação no Aterro Sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

 

Figura 354 – Vista geral de célula sendo coberta no Aterro Sanitário em Timbó 
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Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 355 – Vista geral de célula em operação no Aterro Sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 356 – Detalhe do dreno de gás no Aterro Sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Figura 357 – Vista lateral de célula no Aterro Sanitário em Timbó 
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Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 358 – Deposição de resíduos no Aterro Sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 359 – Deposição de resíduos no Aterro Sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Figura 360 – Trator na operação do Aterro Sanitário em Timbó 
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Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 361 – Células e sistema de tratamento de lixiviados no Aterro Sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

5.3.1 Tratamento dos Lixiviados 

Uma das maiores preocupações referentes aos resíduos sólidos diz respeito 

ao lixiviado, líquido resultante do processo de decomposição da matéria orgânica que 

se mistura com a água presente no solo. A falta de tratamento do lixiviado pode fazer 

com que este líquido percole o solo e atinja o lençol freático.  

No aterro sanitário de Timbó, o solo é coberto com material impermeável a fim 

de evitar essa contaminação, e o lixiviado é coletado e direcionado para o sistema de 

tratamento local. Além disso, existem poços de monitoramento do lençol freático com 

o objetivo de garantir que este não seja afetado.  
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O lixiviado é caracterizado por ser um efluente com elevadas concentrações de 

matéria orgânica e nitrogênio. Em Timbó, o tratamento do lixiviado é realizado por um 

sistema de lagoas de estabilização composto por uma Lagoa Anaeróbia seguida por 

uma Lagoa Aeróbia.  

Os sistemas de lagoa de estabilização possuem como principais vantagens o 

baixo custo de implantação, operação e manutenção, o baixo requisito energético e a 

elevada eficiência de remoção da matéria orgânica. Esses sistemas possuem 

elevados requisitos de área e dependendo do tipo de lagoa podem apresentar 

alterações na eficiência devido a variações climáticas ou causar odor.  

As lagoas anaeróbias possuem como principal objetivo a estabilização parcial 

da matéria orgânica, e as lagoas aeróbias são capazes de degradar a matéria 

orgânica remanescente e remover os nutrientes presentes no efluente. Sendo assim, 

o sistema de tratamento utilizado em Timbó apresenta condições de operação 

suficientes para gerar um efluente de acordo com os padrões de lançamento 

estabelecidos na Resolução CONAMA 430/2011. 

A Figura 362 até a Figura 367 apresentam o levantamento fotográfico do 

sistema de tratamento existente no aterro sanitário em Timbó.  

 

Figura 362 - Lagoas de estabilização do aterro sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 363 – Sistema de tratamento de lixiviados do aterro sanitário em Timbó 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 364 – Bags para desague do lodo 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Figura 365 – Depósito de químicos 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 366 – Vista geral do laboratório 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Figura 367 – Vista geral do laboratório 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

5.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

Para melhor compreensão, visto que o setor de resíduos sólidos nos municípios 

é gerenciado por três entidades distintas, serão relacionadas as deficiências conforme 

cada uma das áreas de gerenciamento do setor. 

 

5.4.1 Limpeza Pública  

As principais deficiências encontradas no município em relação à Limpeza 

Urbana são apresentadas a seguir:  
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1. Descrição e controle financeiro: no aspecto financeiro observou-se que não há 

descrição de custos e gastos realizados com a limpeza urbana. A rubrica, por 

estar inserida no setor de obras, não permite analisar os valores praticados no 

setor ou realizar o dos gastos com materiais, mão de obra e maquinário. Os 

dados do SNIS apontam para um valor de despesa do setor de limpeza urbana 

na ordem de R$ 2.740.380,00 (FN 218), idêntico ao valor de coleta de resíduos 

(FN 208) o que caracteriza erro na plotagem de informações. 

 

2. Organização interna: não há clareza a respeito das equipes alocadas para a 

limpeza urbana e sobre como é realizado o transporte diário dos garis. Nas 

visitas técnicas realizadas e em reunião com o responsável pelo setor, não 

foram disponibilizados os planos de trabalhos, definição e distinção das 

equipes, rotinas empregues entre outros fatores referentes ao planejamento 

operacional. 

 

3. Dados operacionais: não foi possível obter informações a respeito da demanda 

e pontos críticos da limpeza urbana no município. A informação obtida foi de 

que não há pontos críticos, que a demanda é sempre baixa e constante, tendo 

em vista a existência de lixeiras nas ruas e a conscientização da população. 

Porém, não existem dados estatísticos que possam comprovar as afirmações. 

 

5.4.2 Coleta de Resíduos 

1. Custos elevados:  os custos com o setor de coleta seletiva não traduzem 

adequados índices de sustentabilidade econômica (questão melhor explanada 

no capítulo 1).  

 

2. Gestão das rotas: não há gestão de rotas no sentido de verificarem-se índices 

de produtividade, controle de caminhões, entre outros fatores. Houve um 

estudo de caracterização e mapeamento que se trata-se de uma fotografia da 

situação, porém é necessário realizar sua gestão. 
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5.4.3 Disposição Final  

1. Custo para disposição: o custo por tonelada de resíduos pago pelo município 

de Timbó é o mesmo que os demais municípios consorciados ainda que o 

aterro esteja em situado no município. Porém, destaca-se que estando o aterro 

sanitário implantado na área do município, acarreta em futuro passivo 

ambiental que deverá ser monitorado e não há clareza neste planejamento 

futuro. Assim entende-se não haver equilíbrio na relação de responsabilidades 

o que se recomenda ser melhor discutido. 

 

2. Condicionantes da licença ambiental: o aterro sanitário possui licença 

ambiental de operação, porém não se teve acesso à licença ambiental de 

implantação. Entende-se que havendo a LAO, todas as medidas 

compensatórias e mitigatórias tenham sido devidamente tomadas, porém não 

há clareza se de fato isto ocorreu e quais foram estas condicionantes.  

 

3. Plano de encerramento do aterro: não se obteve acesso ao plano de 

encerramento do aterro sanitário, apesar de solicitado. O plano é o estudo 

necessário para o planejamento e gerenciamento da área depois de 

encerradas suas atividades.  

 

4. Tratamento incompleto do lixiviado: durante as visitas técnicas foi verificado 

que o sistema não o tratamento adequado.  
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DIAGNÓSTICO DA ÁREA RURAL 
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6 Organização do Saneamento Rural 

Historicamente, evidencia-se que os riscos à saúde são mais intensos quanto 

maior for a densidade populacional, e que grande parte das inovações tecnológicas 

desenvolvidas para ofertar saneamento básico, foram realizadas para atender as 

cidades ou aglomerados populacionais maiores. Entretanto, não se pode ignorar as 

populações rurais, nas quais a adequada captação e uso da água são sabidamente 

mais negligenciados do que nos grandes centros urbanos. 

Em se tratando de comunidades rurais, em geral a falta de informação e a baixa 

escolaridade da população muitas vezes levam à utilização de águas de baixa 

qualidade para fins de abastecimento. Os aspectos normalmente levados em 

consideração para diagnosticar a qualidade da água, o que na maioria das vezes é 

feito por análise sensorial, são apenas os aspectos físicos, como a cor, turbidez, odor 

e sabor.  

Á área rural do município de Timbó possui 91,00km2 e segundo o Censo 

Demográfico IBGE (2010), a população rural era de 2.478 habitantes, totalizando 

aproximadamente 718 residências (Figura 368 e Figura 369). 

Observa-se que de forma geral, os municípios não esboçam esforços em se 

criar, nas zonas rurais, as condições sanitárias adequadas. Além disso destaca-se o 

desconhecimento dessas populações sobre a falta de qualidade sanitária da água que 

consomem sem tratamento e o errôneo conceito de que águas subterrâneas e 

subsuperficiais sejam potáveis sem a necessidade de ações adicionais.  

Ações voltadas para a educação sanitária dos proprietários rurais em relação à 

captação, à desinfecção e ao fornecimento da água podem reduzir os riscos de 

veiculação de doenças. A adoção de medidas preventivas, visando à preservação das 

fontes de água, e o tratamento das águas já comprometidas são as ferramentas 

necessárias para diminuir consideravelmente o risco de ocorrência destas 

enfermidades. 

Neste contexto, objetiva-se diagnosticar a situação do saneamento básico na 

zona rural do município de Timbó, com o intuito de elaborar programas e ações 

voltados para a melhoria do cenário atual, constituintes do PMSB. 
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A zona rural no município é composta por 6 comunidades consolidadas (Figura 

369), sendo elas: 

 Tiroleses; 

 Cedo Margem Direita; 

 Cedro Margem Esquerda; 

 São Roque; 

 Mulde e; 

 Padre Martinho.  

No ano de 2007 a VISA, em parceria com a Secretaria de Obras, implementou 

o Projeto Microbacias 2 na região de Mulde, uma das comunidades rurais do 

município. O projeto tinha como objetivo a melhoraria da condição de vida dos 

habitantes através da implementação de um sistema básico de água e esgoto, e 

através deste melhorar as condições na agricultura e contribuir para a conservação 

dos recursos naturais.  

A escolha da região de Mulde para a implementação do projeto se deu através 

de uma avaliação realizada pelo Conselho de Agricultura juntamente com a Prefeitura. 

Os critérios de escolha foram baseados na condição de vida dos habitantes, nas 

condições ambientais locais, disponibilidade de água, característica do solo, e 

concentração de agricultores existentes na região.  

Em relação às demais regiões, havia inicialmente a intenção de implantar o 

mesmo projeto, no entanto não se deu continuidade devido a questões de ordem 

político financeira. 
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Figura 368 - Localização da área rural. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018  
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Figura 369 - Localização Georreferenciada das comunidades rurais. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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7 Sistema de Abastecimento de Água 

7.1 Captação de Água Bruta 

As águas captadas na zona rural são provenientes de duas origens: captação 

subterrânea ou captação superficial. A seguir será apresentada uma abordagem em 

detalhe para cada uma delas. 

 

7.1.1 Captação de Água Subterrânea 

A água captada pelos poços subterrâneos é proveniente da chuva, e através 

da infiltração no solo passa por um processo natural de filtração capaz de remover a 

maioria dos contaminantes presentes.  

Os sistemas de abastecimento por meio de água subterrâneas, oferecem as 

seguintes vantagens da quais pode-se destacar: 

 A existência de programas de financiamento específicos para adoção de 

alternativas tecnológicas de captação de água subterrânea; 

 Menor risco de contaminação da água se bem executados; 

 Reduzidos custos de operacionais com agentes químicos como 

coagulantes e polieletrólitos; 

 Maior disponibilidade hídrica se comparado a captações superficiais. 

Neste contexto é necessária a definição técnica de adequadas terminologias 

para as tecnologias adotadas na captação de água subterrânea. Vasconcelos, 2014 

em seu trabalho denominado Poços para captação de águas subterrâneas: revisão 

de conceitos e proposta de nomenclatura define que “um poço como sendo “um 

sistema geralmente vertical, feito pelo homem, que tem ação em subsuperfície, usado 

para a captação, recarga ou observação das águas subterrâneas através de 

mecanismos artificiais ou naturais". 

Os poços podem ser divididos em dois grupos que, por sua vez possuem 

subdivisões segundo o modo de construção, diâmetro, revestimento e pressões 

hidráulicas atuantes.  
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Distinguem-se a existência básica de dois tipos de poços:  

 Poços escavados;  

 Poços tubulares  

Os poços escavados são caracterizados por possuírem, geralmente, um 

diâmetro superior a 0,5m, com profundidades bastante variadas de um metro a 

dezenas de metros, dependendo diretamente da litificação da formação geológica 

(Figura 370). 

Figura 370 - Esquema típico de um poço escavado. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Os poços escavados podem ser divididos em três classes mais específicas:  

 Cacimba: poço com diâmetro superior a 0,5m e que não possui revestimento 

em sua parede.  

 Cacimbão: poço com diâmetro superior a 1m e inferior a 5m, e que possui 

um revestimento parcial ou total em sua parede.  

 Amazonas: poço com diâmetro superior a 5m e que possui revestimento 

parcial ou total em sua parede.  
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Os poços tubulares, como o próprio nome designa, possuem um revestimento 

tubular, que geralmente podem ser de PVC ou aço com diâmetro inferior a 1 metro, 

podendo em alguns casos apresentar diâmetros para o mesmo poço, variando com a 

profundidade.  

Seu diâmetro é comumente expresso em polegadas, variando de 2 a 18 

polegadas, sendo mais comuns os de 6 e 8 polegadas (Figura 371).  

 

Figura 371 – Esquema típico de um poço tubular. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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São divididos em quatro grupos quanto à posição da carga hidráulica do 

aquífero, podendo ser:  

 Freático: poço que capta água de aquíferos livres.  

 Artesiano: poço que capta água de aquíferos confinados, podendo ser 

dividido em dois outros tipos segundo o nível potenciométrico em relação à 

superfície topográfica.  

 Artesiano não jorrante: poço que capta água de aquíferos confinados em 

que a superfície potenciométrica se encontra abaixo no nível topográfico, 

sendo necessários mecanismos para bombear água até a superfície.  

 Artesiano jorrante: poço que capta água de aquíferos confinados em que a 

superfície potenciométrica se encontra acima da superfície topográfica. 

Assim, a água chega naturalmente à superfície do terreno sem a 

necessidade de bombeamento.  

 

7.1.2 Captação de Água Superficial 

Segundo FUNASA, 2004,  o aproveitamento da água de encosta é realizado 

pela captação em caixa de tomada. Para prevenir a poluição da água essa caixa deve 

ter as paredes impermeabilizadas, tampa, canaletas para afastamento das águas de 

chuvas, bomba para retirada da água, ser convenientemente afastada de currais, 

pocilgas, fossas e ter sua área protegida por uma cerca. 

A caixa deve ter, além das proteções citadas:  

a) um ladrão telado;  

b) um cano de descarga de fundo provido de registro, para limpeza;  

c) uma abertura de 0,80 x 0,80m na tampa, que permita a entrada de um 

homem para fazer a limpeza.  

Quando se constrói a proteção da fonte, deve-se ter o cuidado de aproveitar 

adequadamente as nascentes. É interessante que o fundo da caixa tenha uma 

camada de pedra britada grossa para diminuir a entrada de areia (Figura 372). 
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Figura 372 – Esquema ilustrativo de uma caixa de tomada. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

7.1.3 Panorama da Captação de Água Bruta 

A captação de água nas comunidades rurais estudadas do município é 

realizada em sua totalidade por meio de captações individuais. 

No que diz respeito à água, o projeto Microbacias 2 atuou na comunidade rural 

através da implementação de sistemas básicos de captação de água. Nos locais que 

se encontravam a uma distância relativamente reduzida das fontes naturais de água, 

foram implementados sistemas de captação de água da nascente, e nos demais locais 

poços de captação de água subterrânea (Figura 373). 

 

Figura 373 – Organograma do sistema de abastecimento de água nas comunidades rurais. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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7.2 Tratamento da Água  

O tratamento da água utilizada pelos moradores da zona rural é realizado por 

meio de soluções próprias por meio de filtração.  

Embora a técnica esta técnica seja eficiente na eliminação de turbidez e cor, 

não é eficiente na eliminação de microrganismos patogênicos, o que demanda a 

desinfecção por cloro ou fervura. 

Não há, no entanto, registros detalhados sobre os tipos de tratamento 

utilizados, o que dificulta a concretização da afirmação quanto a existência de 

problemas ou não, ainda que pontuais. 

Sendo assim, algum tratamento é recomendado a fim de evitar uma possível 

contaminação microbiológica. Nesse sentido, a VISA recomendou aos moradores o 

uso de compostos a base de cloro nas caixas d`água. 

 

7.3 Reserva de Água Tratada 

Após a captação, a maior parte da população armazena água em reservatório 

domiciliar de PVC. 

De acordo com os responsáveis pela implementação do projeto Microbacias 2, 

antes da sua implementação foram realizadas reuniões com a população a fim de 

conscientizá-la a respeito do sistema e das manutenções necessárias.  

A responsabilidade quanto ao monitoramento da qualidade da água nesses 

locais é da VISA, que coleta algumas amostras e realiza análises a fim de garantir que 

o sistema implementado não apresente riscos à saúde dos moradores.   

Porém, uma visita à região de Mulde mostrou algumas irregularidades em 

relação a isso. O problema mais recorrente foi em relação à limpeza das caixas 

d`água, a qual é recomendada que seja feita pelo menos uma vez por ano. Foram 

visitadas dez moradias, e apenas uma delas realiza limpeza a cada seis meses.  

Os moradores das demais nove moradias argumentaram que nunca fizeram 

limpeza, uma vez que nunca aconteceu qualquer problema relacionado à água. Ao 

serem questionados, alguns moradores relataram ocorrências de diarreia, mas 

disseram não estar relacionada ao consumo de água contaminada. Observa-se, 
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então, uma falta de informação da população a respeito das consequências da 

ingestão de água contaminada, que se dá majoritariamente através de eventos de 

diarreia.  

 

7.4 Qualidade da Água 

Um dos problemas identificados foi relacionado à água de nascentes. Alguns 

moradores relataram que após as fortes chuvas e consequente deslizamentos de terra 

ocorridos em 2008, além da quantidade de água ter diminuído bastante, houve uma 

piora na qualidade da água.  

De acordo com os moradores, a água passou a apresentar-se “suja”, sendo 

necessário ferver a mesma antes de consumir. Em alguns casos, devido à diminuição 

da quantidade de água, alguns moradores precisaram instalar um sistema de 

captação de água subterrânea por conta própria e sem o acompanhamento da VISA.  

Dessa forma, constata-se uma deficiência em termos da fiscalização realizada 

pela VISA. Os sistemas foram instalados há mais de 10 anos e devem ser limpos 

constantemente a fim de garantir a segurança da qualidade da água e a saúde dos 

moradores.  

Essa responsabilidade não deve ser passada diretamente aos moradores, uma 

vez que os mesmos não possuem fácil acesso às informações necessárias e então 

ficam à mercê da ação da VISA local, tendo sua saúde prejudicada até que a mesma 

aja corretamente.  

 

 

  



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó ‐ SC  
Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

536 

7.5 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de 

abastecimento de água na zona rural do município: 

 

1. Fiscalização dos sistemas: Os sistemas de abastecimento de água na zona 

rural foram instalados há mais de 10 anos e devem ser limpos constantemente 

a fim de garantir a segurança da qualidade da água e a saúde dos moradores. 

Essa responsabilidade não deve ser passada diretamente aos moradores, uma 

vez que os mesmos não possuem fácil acesso às informações necessárias e 

então ficam à mercê da ação da VISA, tendo sua saúde prejudicada até que a 

mesma aja corretamente. Constata-se uma deficiência em termos da 

fiscalização realizada pela VISA uma vez que não são efetivadas avaliações 

frequentes. 

 

2. Cadastro das fontes: não há cadastro das fontes de captação de água o que 

impede melhores avaliações em termos de uso do recurso, vazões e qualidade. 

Há, no entanto, o Sistema de Cadastro de Usuários de Água do Estado de 

Santa Catarina, que só é realizado por iniciativa dos moradores da zona rural, 

o que não garante o conhecimento da totalidade de fontes utilizadas. 

 
3. Informação aos usuários: falta de informação: Nas visitas à zona rural constata-

se baixo nível de informação prestada aos moradores. 

 
4. Qualidade das águas: não há análise e monitoramento da qualidade da água. 

Por não haver fiscalização, também não são realizadas com frequência 

análises que possam identificar os níveis de contaminação existentes nas 

captações. 
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8 Sistema de Esgotamento Sanitário Rural 

O meio rural do município de Timbó apresenta como configuração formal o uso 

de sistemas de tratamento individuais para os tratamentos dos esgotos. 

O projeto Microbacias 2 atuou implementando um sistema composto por fossa 

séptica e filtro anaeróbio nas moradias. O esgoto doméstico abrange os efluentes de 

cozinha, lavanderia, chuveiros, lavatórios e bacias sanitárias. Como pré-tratamento 

foram instaladas caixas de gordura e como pós tratamento foram utilizados sistemas 

de bananeiras e bambus. 

 

8.1 Sistemas Individuais de Tratamento 

Os sistemas individuais de tratamento de esgotos domésticos fazem parte de um 

ramo de alternativas tecnológicas de tratamento dos esgotos gerados em residências 

que, em geral, não possuem os serviços de coleta pública de esgotos. 

Neste contexto, enquadra-se a coleta pública como aquela realizada por um ente 

público ou privado que possua a concessão, cedida pelo município, para coletar e 

tratar os esgotos garantindo assim a manutenção da saúde pública e do meio 

ambiente. 

Dentre os locais onde este tipo de tecnologia se torna difundida, estão as áreas 

rurais nos municípios. A maior parte das regiões rurais não conta com redes coletoras 

de esgotos devido principalmente aos custos associados à sua implantação e 

operação que, para o atendimento destas populações seria demasiadamente extensa 

dada a baixa densidade populacional existente. 

O sistema de tratamento isolado mais difundido no brasil é chamado de tanque 

séptico. Segundo a norma NBR 7.229/1993 os tanques sépticos são unidades 

cilíndricas ou prismáticas retangulares de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos 

por processos de sedimentação, flotação e digestão.  

A mesma norma define os adequados dimensionamentos desta unidade e 

tratamento, indispensável para o atingimento das eficiências normatizadas. Porém, 

unidade tanque séptico demanda o polimento ou tratamento secundário dos efluentes 
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provenientes dela. Assim, por meio da norma NBR 13.969/1997 são apresentadas as 

unidades de tratamento complementar que visam garantir a qualidade final de 

tratamento desejada. 

Assim, para o correto funcionamento de estruturas residenciais de tratamento de 

esgotos são necessários os cumprimentos das referidas normas. 

A configuração mais aceita na literatura é composta pelo tanque séptico seguido 

de filtro anaeróbio, desinfecção do efluente final e dispersão no solo por meio de um 

sumidouro ou vala de infiltração (Figura 374). 

 

Figura 374 – Sistema de tratamento correto. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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8.1.1 Fossas Negras (Tratamento Inadequado) 

As fossas negras são escavações no solo, sem revestimento interno onde os 

dejetos são depositados, parte se infiltrando e parte sendo decomposta na superfície 

de fundo.  

 O maior problema desta prática de tratamento dos efluentes consiste no seu 

alto potencial de poluição do lençol freático, corpos hídricos ou mesmo o próprio solo 

no entorno da residência. 

 Os esgotos domésticos possuem contaminantes como bactérias e vírus que 

se em contato com a água de consumo poderão causar diarreias ou doenças como 

Febre Tifoide, Febre Paratifoide, Shigeloses, Cólera, Hepatite A, Amebíase ou 

Giardíase. 

Em geral, esta contaminação pode ocorrer quando da presença de poços 

artesianos próximos do ponto de dispersão dos esgotos no solo (Figura 375).  

Esta dispersão forma uma pluma que se permeabiliza no solo entrando em 

contato com o lençol freático e assim contaminando a água, muitas vezes sem haver 

qualquer sinal visual de degradação desta água como odor ou coloração turva. 
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Figura 375 – Formação da pluma de contaminação no solo. 

 
Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Quando se trata de sistemas isolados de tratamento de esgotos, é preciso que 

estes sigam recomendações técnicas fundamentadas em estudos e realizados por 

profissionais que contenham o conhecimento para a realização do dimensionamento 

e definição dos sistemas a serem implementados.  

 

8.2 Sistemas Individuais de Tratamento Existentes 

Para o bom funcionamento do sistema tanque séptico, é obrigatória a 

instalação de uma caixa de gordura, que funciona como um pré-tratamento. As caixas 

de gordura têm a função de separar as gorduras e os óleos provenientes do efluente 

da cozinha a fim de evitar que estes entupam a tubulação que liga o esgoto ao tanque 

séptico.  
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O tanque séptico é um sistema individual de tratamento primário de esgoto que 

visa diminuir os poluentes presentes no esgoto doméstico antes do seu lançamento 

no solo.  

O sistema implantado na zona rural do município consiste em um tanque 

fechado, que ao receber o esgoto doméstico passa por um processo de separação de 

fases, ocorrendo flutuação dos sólidos menos densos e deposição dos sólidos mais 

densos. A deposição dos sólidos no fundo do tanque forma uma biomassa ativa (lodo), 

que realiza a degradação de grande parte da matéria orgânica. 

O efluente proveniente do sistema de tanque séptico contém ainda alguns 

contaminantes que devem ser removidos antes do lançamento no solo. Para isso, foi 

implementado na zona rural do município o sistema de filtros anaeróbios, que consiste 

em um tanque fechado contendo pedra britada em seu interior.  

Ao entrar no filtro anaeróbio, o efluente proveniente do tanque séptico passa 

pelo processo de filtração devido a presença do material granular, e conforme esse 

efluente vai sendo filtrado, um biofilme vai se formando na superfície do filtro e passa 

a realizar o processo de degradação da matéria orgânica remanescente no efluente.  

Como sistema de pós-tratamento, foram instalados sistemas de bananeira e 

bambu nas moradias que tinham área de terreno disponível. A bananeira e o bambu 

funcionam como um processo final de filtração, que além de diminuir ainda mais a 

chance de contaminação do solo e da água subterrânea, mantêm os nutrientes no 

local, promovendo assim o crescimento da vegetação ali existente.  

Da mesma forma que as visitas às moradias mostraram irregularidades em 

relação ao sistema básico de água implementado, o mesmo aconteceu no que diz 

respeito ao sistema de esgoto. Das dez casas visitadas, nenhuma delas realizou 

limpeza do sistema de esgoto ao longo de 10 anos. Para que o sistema funcione de 

forma eficiente, o ideal é que a caixa de gordura seja limpa periodicamente, assim 

como o sistema de fossa séptica deve ter seu lodo em excesso removido 

periodicamente, e os filtros anaeróbios devem ser limpos para que continuem 

exercendo sua função.  

Alguns dos moradores da região, ao serem questionados em relação a 

ausência de limpeza dos sistemas, argumentaram que a limpeza não é necessária, 

uma vez que o sistema nunca apresentou nenhum problema. Dessa forma, assim 
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como em relação ao sistema de água, percebe-se uma falta de informação da 

população a respeito das consequências do uso de um sistema ineficiente. Diferente 

do que ocorre ao consumir água contaminada, que afeta diretamente a saúde 

humana, um sistema de esgoto irregular não apresenta necessariamente efeitos 

imediatos à saúde humana, mas sim ao meio ambiente.  

A população não necessariamente sente o prejuízo (a não ser em casos 

extremos, onde a fossa não é limpa e começa a transbordar, emitindo maus odores e 

a proliferação de vetores), e, portanto, acredita que o sistema está funcionando 

adequadamente, ainda que o meio ambiente esteja sendo altamente prejudicado.  

Sendo assim, mais uma vez percebe-se uma deficiência em termos da 

fiscalização, assim como em termos de conscientização da população a respeito dos 

riscos à saúde e ao meio ambiente.  

 

8.3 Corpos Receptores 

Os sistemas de tratamento de efluentes implantados utilizam o solo como forma 

de dispersão dos efluentes tratados. 

Não existem cadastros de informação referente ao lançamento de esgotos, 

tratados ou não, na rede hidrográfica existente na zona rural. 

 

8.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de 

esgotamento sanitário na zona rural. 

 

1. Eficiência dos sistemas: Assim como na zona urbana do município, os sistemas 

individuais de tratamento de esgotos empregues na zona rural enfrentam os 

mesmos problemas de falta de manutenção, reduzindo significativamente suas 

eficiências.  
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2. Cadastro dos sistemas de tratamento: não há cadastro dos sistemas de 

tratamento o que impede análises sobre o grau de possíveis contaminações 

por ineficiência ou de outras estratégias de gestão. 

 

3. Informação aos usuários: nas visitas à zona rural constata-se baixo nível de 

informação prestada aos moradores. 

 
4. Qualidade dos efluentes: Não há análise e monitoramento da qualidade dos 

efluentes tratados. Por não haver fiscalização, também não são realizadas com 

frequência análises que possam quantificar os níveis de poluição existentes. 
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9 Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais 

9.1 Descrição do Sistema 

O município não possui Plano Municipal de Drenagem. A drenagem pluvial é 

um dos quatro eixos do sistema de saneamento básico presentes no município.  

A inexistência ou tão somente o mau planejamento do sistema de drenagem 

pluvial rural resulta na elevação de custos (quando da existência de outras 

infraestruturas como asfaltamento) além da provável ocorrência de transtornos como 

inundações em pontos críticos. 

Sua carência contribui para a ocorrência de processos como por exemplo: 

veiculação de doenças através de meios hídricos, inundações, danos em imóveis, 

surgimento de erosões em vias não pavimentadas, arraste de detritos para corpos 

d'água entre outros. 

Frente às demais infraestruturas da área rural, componentes do sistema de 

saneamento, a drenagem pluvial tem a particularidade de seus escoamentos ocorrem 

independentemente da existência de estruturas implantadas. A qualidade desse 

sistema é que determinará se os benefícios ou prejuízos à população serão maiores 

ou menores.  

No planejamento da drenagem pluvial rural com vistas à adoção do sistema 

convencional, ou seja, escoamento das águas por meio de captação e sistema de 

tubulações até o ponto de lançamento em cursos d’água, devem ser consideradas 

duas vertentes: 

 Microdrenagem: sistema de drenagem de condutos pluviais em nível de 

loteamento ou de rede primária urbana composta pelos pavimentos das 

ruas, guias, sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais e também 

canais de pequenas dimensões. Esse sistema é normalmente 

dimensionado para o escoamento de águas pluviais cuja ocorrência tem um 

período de retorno de até 10 anos. 
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 Macrodrenagem: sistema de drenagem que compreende, basicamente, os 

principais canais de veiculação das vazões, recebendo ao longo do seu 

percurso contribuições laterais e a rede primária urbana, provenientes da 

microdrenagem. Este sistema é projetado para cheias cujo período de 

retorno deve estar próximo de 100 anos. 

Porém, dada a inexistência de sistema de drenagem na área rural do município, 

não ocorrem de forma sistemática ações de fiscalização, cabendo aos munícipes a 

responsabilidade de informar à prefeitura os problemas existentes. 

Em novembro de 2008, uma forte chuva atingiu o município de Timbó, afetando 

diretamente a região de Mulde. Nessa ocasião, um forte deslizamento de terras foi 

responsável pela morte de um casal que habitava a região, além de outras 

consequências locais.  

A partir desse episódio, a VISA, juntamente com a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, atuou através da 

conscientização e orientação da população a respeito dos sistemas básicos de 

drenagem. Durante as visitas, foi possível perceber que as moradias implementaram, 

por conta própria, o sistema de calhas, reservatórios de armazenamento de água da 

chuva e galerias nas proximidades da casa, além do uso de pedregulhos no chão a 

fim de evitar a rápida infiltração da água no solo. 

No entanto, não houve nenhuma ação aparente realizada por órgãos 

governamentais em termos de drenagem urbana nas áreas rurais. Tendo em vista que 

a geomorfologia do município tem característica porosa e argilosa em grande parte da 

sua extensão, ações deveriam ser tomadas a fim de evitar novos deslizamentos, uma 

vez que essas características fazem com que a situação seja bastante propícia a 

novos deslizamentos, os quais, infelizmente, não seriam evitados apenas com os 

sistemas implantados pelos moradores da região.  

Outro aspecto importante que deveria ser abordado por algum órgão 

governamental é em relação a conservação das estradas rurais. A característica 

porosa e argilosa dos solos faz com que, durante eventos de chuva, parte da água 

infiltre no solo. Essa parte que infiltra faz com que ocorra um movimento de água 

dentro do solo capaz de diminuir as forças coesivas ali existentes, levando à 

desintegração dos aglomerados presentes.  
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Conforme a precipitação continua a ocorrer, o impacto das gotas no solo tende 

a compacta-lo, ocasionando a redução da capacidade de infiltração de água e, como 

consequência, se inicia a formação de poças no local, que tendem a avançar para a 

situação de escoamento de água com transporte de diversas partículas a uma 

velocidade cada vez maior (CASARIN, 2008).  

Os riscos apresentados por esse cenário são grandes, e a falta de ações para 

a conservação das estradas rurais faz com que a região fique completamente 

inacessível a carros e pedestres. Dessa forma, em uma situação de emergência, a 

população rural teria muita dificuldade em deixar o local, podendo sair ainda mais 

prejudicada diante de toda a situação.  

Com base nisso, é possível perceber a ausência de ações por conta de órgãos 

governamentais nas áreas rurais de Timbó. As consequências dessa falta de ações 

dependem do cenário de risco, variando desde estradas inacessíveis até acidentes 

da população, como ocorrido em 2008.  

 

9.2 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de drenagem 

da zona rural do município: 

1. Plano de Manutenção: não existe plano de manutenção preventiva para os 

elementos de drenagem na zona rural como estradas, pontes e galerias de 

travessia; 

 

2. Dados sobre ocorrências: não existe um bando de dados com as ocorrências 

e problemas relacionados a drenagem na zona rural; 

 

3. Planejamento de custos: o planejamento de custos de manutenção e 

investimento no sistema estão misturados com outros setores; 

 
4. Ações com base em reclamações: as ações em drenagem pluvial na zona rural 

se restringem à regularização de estradas e construção de valetas de 

escoamento de água nas laterais quando constatada sua necessidade, ou seja, 

por meio de reclamação dos usuários ou em eventos extremos 
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5. Cadastro de estruturas: não há cadastro das estruturas de drenagem existentes 

na zona rural como pontes e galerias de travessia.  
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10 Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 

10.1 Descrição do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos 

A zona rural do município de Timbó é atendida tanto pela coleta convencional 

quanto coleta seletiva, a qual ocorre 1 vez por semana porta a porta na maior parte 

das regiões e alguns pontos isolados com coleta por acumulo. 

Os resíduos coletados são dispostos no aterro sanitário assim como ocorre na 

zona rural. Não se obteve, no entanto ao quantitativos de resíduos coletados visto que 

não é realizada a diferenciação entre as zonas rural e urbana no banco de dados 

fornecido. 

 

10.2 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de resíduos na 

zona rural: 

 

1. Programa de compostagem: por se tratar de um local propício para a prática 

da compostagem, a prefeitura municipal pode elaborar material explicativo 

sobre o tema. 

 

2. Resíduos de agrotóxicos: não foram encontradas informações sobre recolha 

de embalagens de agrotóxicos. 
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