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 Incentivar a compostagem do lixo; 

 Recolher o lixo de entulho dos terrenos vazios; 

 Tirar os galpões de reciclagem de lixo da PROEB. 

A revisão do Plano Diretor, ora em curso (2015/2016), propõe 10 (dez) eixos prioritários para 
debate, conforme figura a seguir. 

 
Figura 151 - Definição dos Eixos Prioritários. 

Fonte: BLUMENAU, 2016f. 

 

O quinto eixo prioritário trata do Meio Ambiente e Saneamento Ambiental. Altamente relevante 
para o município, dada sua complexidade ambiental em uma área em que Blumenau sempre 
esteve na vanguarda, referente a este tema serão abordados: a Política Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento, o Abastecimento de Água, o Tratamento de Efluentes Sanitários, a 
Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, a Macro e Microdrenagem Urbana, as Unidades de 
conservação, o Código de Meio Ambiente, o Plano de Arborização, o Zoneamento Ambiental, 
o Diagnóstico Socioambiental e as estratégias de preservação ambiental 

 

5.4.11. Plano municipal de saneamento de Blumenau/2009 - recomendações 

O Plano Municipal de Saneamento de Blumenau, elaborado em 2009, apresenta várias 
recomendações, apresentadas a seguir, de acordo com a matriz, elaborada para os serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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Quadro 19 - Matriz de Levantamento do Sistema de Limpeza Pública. 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento, BLUMENAU, 2009b. 

 

Curto prazo - Até 2015   

a) Serviços do Grupo A   

 Melhorar o sistema através da implantação de contêineres para armazenar os resíduos 
quando oferecidos a coleta, não mais permanecendo nas calçadas ou vias públicas, 
assim evitando aspecto visual negativo e condições sanitárias indesejáveis.  

 Manter o atendimento a todo o território urbano (100%), acompanhando o crescimento 
populacional do município e oferecendo o serviço para todos os munícipes, em 
qualquer época do ano.  

 Incremento no atendimento de coleta seletiva.  

 Implantar pontos de entrega voluntária em locais estratégicos.  

 Implantação de Programa de Óleo de cozinha.  

 Retomada da coleta de resíduos tecnológicos (Pilhas e Baterias), o qual deverá ser 
realizado de forma individual (sem misturar com a coleta seletiva), estocando os 
materiais nos barracões de reciclagem onde permanecerão até a definição do destino 
final mais adequado.  
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 Equacionamento do recolhimento dos lodos provenientes das ETAs e ETEs, de acordo 
com as normas da ABNT.  

b) Serviços do Grupo B  

 Ampliar os serviços de varrição de vias e locais públicos.  

 Limpeza mecanizada de bocas de lobo e tubulações de drenagem urbana.   

c) Serviços do Grupo C  

 Consolidação da política de disposição final dos resíduos sólidos, optando por continuar 
a contratar terceiros ou implantar estação de tratamento próprio do Município, sob 
critérios de custos, segurança de continuidade, política ambiental universal e outros 
aspectos.  

 Ampliação das unidades de triagem acompanhando o crescimento de material 
reciclável proveniente do sistema de coleta seletiva, porta-a-porta, ou de entrega 
voluntária, com os licenciamentos conforme estabelece o CONAMA 001/86.  

 Atenção à disposição final de resíduos sólidos de serviço de saúde.   

 

Médio prazo - Até 2030  

a) Serviços do Grupo A  

 Continuidade das metas de curto prazo, com as melhorias e ampliações necessárias  

  b) Serviços do Grupo C  

 Continuidade das metas de curto prazo.  

 Estudos para implantação de uma usina móvel de tratamento e recuperação de 
resíduos da construção civil, visando reaproveitamento do material.   

 Implantação de uma unidade de tratamento e armazenamento de resíduos gerados a 
partir das atividades agrícolas e atividades dos postos de combustíveis.  

 

Longo prazo - Até 2050  

 Continuidade dos programas anteriores, com melhorias, atualizações tecnológicas e 
busca de economias. 

 

Programas, projetos e ações  

Para que o plano seja implantado, devem-se criar condições fundamentadas em ações 
programadas como segue:  

 Educação Ambiental:  Desenvolvimento de educação ambiental para toda a sociedade 
como também para as escolas municipais de primeiro e segundo graus.  
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 Incentivos Fiscais:  Criação de incentivos fiscais por parte do governo estadual e federal 
no sentido de possibilitar a implantação de projetos que tenham como pressuposto 
básico a minimização e reciclagem de resíduos.  

 Financiamentos:  Apoio  institucional  do  governo  Estadual  e  Federal  na  área 
financeira  com  o  objetivo  de  facilitar  os  projetos  obras  e  serviços  ao  longo  dos 
horizontes estabelecidos no plano de metas, através da utilização de suas instituições 
financeiras como BNDES, CEF etc. Neste passo, será de  fundamental importância, ser 
examinada a alternativa de o Poder Público Municipal realizar licitações para a outorga 
de concessão dos serviços, seja como concessão simples, nos moldes da Lei 
8.987/1995, seja na forma de Parceria Público-Privada (PPP) consoante a Lei 
11.079/2004 (BRASIL, 1995a; 2004c).   

 Capacitação de Recursos Humanos:  Criação de programas de capacitação de 
profissionais da área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos mantidos e 
ministrados pelos órgãos ambientais dos governos federal e estadual.    

 Criação de Código Municipal de Resíduos Sólidos:  Criação de Legislação específica 
para resíduos sólidos municipais que esteja em sintonia com a legislação estadual e 
federal sobre o tema, estabelecendo também código de postura que corrija as possíveis 
distorções do plano em execução e criando ainda instrumento jurídico para avaliação 
de desempenho das ações através de índices de qualidade.     

 Instituição de Taxas ou Tarifas: Estabelecer formas de cobrança aos usuários 
(Munícipes) pelos serviços prestados, através de taxa ou tarifa.  

 Consórcios Intermunicipais: Com o objetivo de aplicar os princípios de economia de 
escala, permitido pela lei federal n.º 11.107/2005 (Lei dos Consórcios Públicos) fica 
aberta, como alternativa, a possibilidade de criação de consórcio entre os municípios 
da região do Vale do Itajaí (BRASIL, 2005d).   

 

Ações para emergências e contingências.  

Do ponto de vista formal, o objetivo essencial do plano de saneamento é o correto atendimento 
à população com serviços públicos adequados e universais, nos termos das leis federais 
11.445/2007 e 8.987/1995 (BRASIL, 1995a; 2007b).  

 As situações emergenciais na operação do sistema de manejo e disposição final de resíduos 
sólidos ocorrem quando da ocasião de paralisações de prestação dos serviços, por deficiência 
dos equipamentos, por desorganização na sua prestação, ou por greves de trabalhadores. 

Estes eventos continuarão a ser resolvidos através dos procedimentos de manutenção e 
reposição de equipamentos e através de gestões administrativas em geral, incluindo a do 
pessoal alocado nos serviços.  

 Evidencia-se que quanto melhor mantido o sistema, e quanto mais ampla for a capacidade 
de atendimento, as situações de emergência e de contingência serão reduzidas.   

Portanto, a solução dos principais problemas nas situações de emergência ou de contingência 
dizem respeito à alocação de recursos financeiros.  
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Os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de parcerias público-
privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da lei. 

 

Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 
programadas.  

 A Lei 11.445/07 instituiu conceitos e princípios para o  controle  da  prestação  de  serviços 
público, centrado na designação de uma entidade reguladora da matéria (BRASIL, 2007b).   

Os serviços de  saneamento  básico  são  prestados  com  uso  de  técnicas  de  engenharia 
perfeitamente  prescritas  no  ensino  superior  e  dominadas  na  prática  dessa  profissão,  
cujo exercício  está  submetido  a  regulamentação  profissional  instituída  em  lei.  Ademais, 
são serviços prestados sob a égide das normas técnicas brasileiras que definem 
inequivocamente os parâmetros legais a serem adotados na engenharia, além do Direito de 
Construir emanado do Código Civil Brasileiro. Consequentemente, compete à entidade 
reguladora colimada na Lei n.º 11.445/07 (BRASIL, 2007b) não  as  funções  técnico-
profissionais,  mas  aquelas  de  acompanhamento  dos aspectos socioeconômicos envolvidos 
na prestação dos serviços públicos essenciais.  

 O exercício da  função  de  regulação  atenderá  aos  princípios  de  independência  decisória, 
incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora; e de 
transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.   

Quanto aos  aspectos  técnicos,  a  prestação  dos  serviços  atenderá  a  requisitos  mínimos  
de  qualidade,  incluindo  a  regularidade,  a  continuidade  e  aqueles  relativos  aos  produtos 
oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos 
sistemas.  

O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de 
órgãos  colegiados  de  caráter  consultivo,  estaduais,  do  Distrito  Federal  e  municipais, 
assegurada a representação dos titulares dos serviços; de órgãos governamentais 
relacionados ao setor de saneamento básico; dos prestadores de serviços públicos de 
saneamento básico; dos  usuários  de  serviços  de  saneamento  básico;  e  de  entidades  
técnicas,  organizações  da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor 
de saneamento básico. Estas funções e competências poderão ser exercidas por órgãos 
colegiados já  existentes, com  as devidas adaptações das leis que os criaram.  

Consoante a Lei Complementar nº 696/2008, do Município de Blumenau, foi estabelecido o 
Sistema Municipal de Saneamento Ambiental, do qual faz parte o Órgão Regulador, o qual se 
encarregará das funções supra indicadas (BLUMENAU, 2008b). 

 

Compatibilidade com os Planos de Bacias Hidrográficas  

 Conquanto elemento auxiliar na despoluição dos corpos hídricos, na aplicação de Plano de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, não se antevê conflito de natureza  hídrica  
ou  ambiental  com  os  planos  da  bacia  hidrográfica.  Ao contrário,  a implantação  de  
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sistema  completo  de  limpeza  urbana,  desde  a  coleta  até  a  disposição  e tratamento final 
dos detritos, trará benefícios aos cursos d’água locais.   

 Evidentemente, sempre deverá  ser  consultada  a  autoridade  do  setor  quanto  às  diretrizes  
e restrições a obedecer nos diversos projetos de engenharia específicos a serem 
desenvolvidos na  sequência  deste  Plano  de  Saneamento,  particularmente  com  
observância  das recomendações da Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí (FAAVI). 

 

5.4.12. Gestão sustentável de resíduos sólidos do médio vale do Itajaí 

Um parceiro de destaque para o Município de Blumenau é a AMMVI, com sede na rua Alberto 
Stein, 466, Velha - CEP: 89.036-200 - Blumenau, Fone: (47) 3331-5800. Referem-se os 04 
(quatro) projetos a seguir: 

 Projeto de Tratamento mecânico-biológico em Timbó (Usina de biogás) 

Com a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos muitas empresas passaram a ver 
no tratamento dos resíduos um mercado e passaram a oferecer tecnologias (na maioria 
importadas) aos municípios, AMMVI e CIMVI.  

Devido ao grande número de tratamentos diferentes, a AMMVI contratou um estudo para 
verificar a tecnologia mais adequada ao tipo de resíduo gerado na região. Esse estudo indicou 
que o processo de biometanização, trabalhado em paralelo com a reciclagem e com um 
processo térmico na sequência, era a solução mais adequada.   

Um grupo de alemães  entrou  em  contato  com  a  AMMVI  e  como  tinham  uma  série  de 
plantas  instaladas  na  Europa,  decidiu-se  por  uma  missão  para  conhecer  algumas  
plantas  em funcionamento.  Além da Alemanha, foram  feitas  visitas  à  Espanha  e  à  Suécia  
(parceira  da Universidade  -  FURB,  em  diversos  projetos).  Buscou-se plantas em locais  
que  possuíam características similares às da região, seja em número de habitantes, geração 
de resíduos, trabalho cooperado, cultura, clima, etc.  

Esta missão resultou  em  um  convênio  com  a  Alemanha,  onde  os  parceiros  conseguiram 
recursos com o governo alemão para subsidiar parte do projeto, para a elaboração da planta 
de uma usina  de  biogás  para  a  região.  Contanto que este  não  fosse  um  projeto  pronto,  
mas  sim, desenvolvido para a região, considerando suas peculiaridades e utilizando ao 
máximo a tecnologia nacional. A única importação seria de Know-how. Através deste projeto, 
técnicos da região foram para a Alemanha receber treinamento.  

As negociações com outros países se iniciaram em 2011 e os convênios foram firmados em 
2012. Durante o ano de 2014, para captação de recursos para o projeto com a Alemanha, 
foram realizadas inúmeras reuniões com diversos ministérios e instituições envolvidas na área 
de resíduos sólidos e produção de biogás e/ou energia.  Entre elas, o Ministério das Cidades,  
do  Meio Ambiente,  de  Minas  e  Energia,  de  Relações  Institucionais,  GIZ,  etc.  No entanto, 
não houve sinalização de liberação de recursos por parte do governo. 

Iniciou-se uma tratativa com possíveis parceiros, como Celesc, Eletrosul, Odebrecht, 
Cooperativa (de energia de Benedito), etc.  
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Foi realizado também, um estudo jurídico, para levantar as possíveis alternativas para 
modelos de negócio a serem adotados. 

 

5.4.13. Termo de ajustamento de conduta 

O Termo de Compromisso de Conduta firmado entre o Ministério Público do Estado de Santa 
Catarina - 13º Promotoria de Justiça da Câmara de Blumenau, Inquérito Civil nº 
06.2015.00006370-0, de 04 de novembro de 2015 com o Serviço Autônomo Municipal de 
Água e Esgoto - SAMAE define obrigações, as quais encontram-se em curso: 

 

5.4.14. Mobilização social 

De acordo com a metodologia proposta no Plano de Mobilização e no Termo de Referência 
para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Blumenau (SC), foram 
realizadas reuniões (pré-conferências) nas 7 (sete) Unidades Territoriais de Análise e 
Planejamento (UTAPs) do município, e uma na Câmara Técnica de Saneamento, para 
obtenção das contribuições da população local. 

As informações da população obtidas nestas oportunidades foram avaliadas e serviram de 
apoio para elaboração das proposições de investimentos a respeito da prestação do serviço 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Todas contribuições recebidas foram catalogadas por vertente (abastecimento de água 
potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos) e constarão no Relatório de Mobilização Social. 

 

5.4.15. Ameaças e oportunidades 

Os elementos do diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
do Município de Blumenau constituem-se em base de sustentação para a construção dos 
cenários e prognósticos da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, em 
elaboração. 

Para tanto, apresentam-se as ameaças (todos os elementos que podem ou poderão vir a se 
constituir um empecilho / dificuldade para o Município atinja a universalização do sistema) e 
as oportunidades (todos os elementos que se constituem ou poderão vir a se constituir um 
fator positivo para que o Município atinja a universalização do sistema). 

Uma vez elencadas as ameaças e as oportunidades, os cenários e prognósticos serão 
elaborados, tendo em vista o horizonte definido para os próximos 20 (vinte) anos. 

 Ameaças: 

 Número de contêineres disponibilizados para a coleta de resíduos, a cargo da 
BLUMETERRA é pequeno; 
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 Falta de acondicionamento padronizado (sacos plásticos / ráfia colorida e/ou 
cestos plásticos modelo agrícola); 

 Não existência de Plano de Trabalho com dimensionamento de frota, mapas de 
cada setor de coleta em meio digital, com frequência de coleta, itinerário, turno 
de realizações, por parte da empresa contratada pelo SAMAE; 

 Falta de sistema de rastreamento on line, com registro de quilometragem 
percorrida em tempo real, comunicação via rádio e central de gerenciamento da 
coleta; 

 Falta de PRAD, do passivo ambiental do antigo aterro sanitário de acordo com 
a legislação vigente; 

 Falta de caracterização anual dos resíduos de acordo com os contratos com a 
BLUMETERRA e RECICLE; 

 Triagem e comercialização de resíduos transportados pela RECICLE, antes do 
aterramento, não definidos em contrato; 

 Caminhões coletores da BLUMETERRA não apresentam painéis laterais tendo 
em vista promover a educação ambiental voltada para os resíduos sólidos; 

 Estação de Transbordo a céu aberto, necessitando de melhorias; 

 Existência de alguns pontos de lixo distribuídos pela cidade; 

 Animais mortos são lançados, enterrados no aterro de entulhos do SAMAE; 

 Presença de escorpião amarelo, associado a entulhos e resíduos mal 
gerenciados em residências e prestadores de serviços; 

 Os resíduos de serviços de saúde inertizados pela RECICLE não são triturados 
antes do aterramento; 

 Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, 
Demolições e Volumosos; 

 Falta de um programa computacional para gestão de caçambas; 

 Falta de Pontos de Entrega Voluntária (ATTs) para resíduos de Construção Civil 
e Recicláveis; 

 Indicação de “caçambeiros” operando de forma irregular com descartes 
clandestinos; 

 Falta de atualização dos dados referentes à coleta, transporte e disposição final 
de resíduos industriais por parte da FAEMA; 

 Falta de um programa bem definido para orientação da população tendo em vista 
o descarte de resíduos especiais (logística reversa); 

 O Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com Programa de Coleta 
Seletiva; 
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 Os resíduos dos serviços de abastecimento de água, gerados pelo SAMAE, não 
possuem disposição adequada; 

 Falta definição para a disposição final e a gestão dos resíduos cemiteriais 
públicos e privados; 

 A coleta seletiva desenvolvida pelo SAMAE não atende 100% da população 
urbana; 

 Os veículos (tipo baú) utilizados pela coleta seletiva não apresentam painéis 
laterais, impossibilitando divulgar a educação ambiental; 

 Falta de notificação bem definida à população, sobre datas e horários da coleta 
seletiva; 

 Presença de alguns catadores urbanos - carrinheiros, sem um programa 
definido; 

 Falta de proposta de ações determinadas pelo Conselho Consultivo 
(COOPERRECIBLU, SAMAE, SEMUDES e ITCP/FURB), tendo em vista a 
gestão adequada da cooperativa; 

 Baixas eficiência e eficácia operacional da COOPERRECIBLU; 

 Falta de cadastro e fiscalização dos depósitos/aparistas e sucateiros que 
operam na cidade, principalmente de alguns clandestinos; 

 Problema não equacionado, em definitivo, com os Núcleos Familiares de 
Reciclagem; 

 Falta de mais instalações de Cooperativas/Associações para Triagem e 
Comercialização de Materiais Recicláveis; 

 Falta de incentivos e redução de impostos para as empresas que operam com 
materiais recicláveis; 

 Falta de definição de um programa para a coleta seletiva de resíduos orgânicos, 
compostagem, vermicompostagem e/ou bioenergia; 

 Falta de um Programa de Educação Ambiental bem estruturado, focado na 
gestão adequada dos resíduos sólidos; 

 Falta de interação das informações sobre resíduos sólidos do SAMAE/ SNIS / 
AGIR; 

 Matriz de avaliação do PMSB/2009. 

 

 Oportunidades: 

 Legislação Federal, Estadual e Municipal bem detalhada; 

 Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e seu Decreto Regulamentados nº 7.404/2010; 
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 Lei Estadual nº 14.675/2009, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos 
no Estado de Santa Catarina; 

 Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado 
de Santa Catarina e o PEGIRS (SANTA CATARINA, 2012); 

 Presença da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMVVI); 

 Constituição da COOPERRECIBLU; 

 Constituição do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), em 
1966, responsável também pelos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos a 
partir de 2002; 

 Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo, desvinculada do IPTU e vinculada à conta 
de água e esgoto do SAMAE; 

 Lei Municipal Complementar nº 696/2008, que dispõe sobre a Política Municipal 
de Saneamento Ambiental, cria o Fundo e o Conselho Municipal de Saneamento 
de Blumenau; 

 Presença da AGIR; 

 Criação da Diretoria de Resíduos Sólidos junto ao SAMAE, tendo em vista a 
gestão dos resíduos sólidos urbanos do Município, a partir de 1º de janeiro 
(2002); 

 Instalação de balança rodoviária junto ao Escritório do SAMAE - Diretoria de 
Resíduos Sólidos; 

 Operação do Aterro de Entulhos pelo SAMAE; 

 Conteinerização de resíduos recicláveis e orgânicos/rejeitos, no Centro da 
Cidade; 

 Serviços de Coleta de Resíduos Convencionais, Transbordo e Disposição Final 
em Aterro Sanitário realizado por empresas terceirizadas; 

 Realização recente do Estudo de Caracterização dos Resíduos Sólidos 
Convencionais pela Serenco; 

 Aterro Sanitário da RECICLE, em Busque com IQR = 9,10 com estimativa de 
mais 16 anos de vida útil; 

 Existência de Minuta de Decreto Municipal para o Gerenciamento de Resíduos 
de Construção Civil e Volumosos; 

 Presença de várias empresas na Região e cidade tendo em vista a coleta, 
transporte e disposição final de resíduos industriais; 

 Presença da empresa Momento Engenharia Ambiental, no Município, operando 
com resíduos industriais, com IQR = 10,0; 
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 Existência da Lei Municipal nº 8.243/2016, tendo em vista o recolhimento e a 
destinação adequada de medicamentos domésticos vencidos; 

 Existência de Plano de Trabalho da COOPERRECIBLU e SAMAE; 

 A sustentabilidade do sistema permite o reinvestimento do superávit na melhoria 
operacional do mesmo; 

 Existência do Plano de Saneamento Básico / 2009; 

 Existência de Estudo de Alternativas para o aproveitamento energético de 
resíduos sólidos urbanos, da AMMVI, 2009. 

 Existência do Projeto de Tratamento mecânico-biológico (usina de biogás) em 
Timbó, da AMMVI. 

 Existência de Projeto de Desenvolvimento de Modelo de Sistema de Cobranças 
de Resíduos Sólidos, da AMMVI, 2014; 

 Existência de Projeto de PEV, da AMMVI; 

 Em elaboração pela AMMVI, do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da AMMVI; 

 Existência do Termo de Compromisso de Conduta firmado entre o Ministério 
Público Estadual e o SAMAE; 

 Existência da Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí; 

 Recomendações das reuniões de mobilização social realizadas pela Serenco, 
no período de 26/04/2016 a 03/05/2016: 

 Criação de cartilhas com as instruções da coleta seletiva e mostrar o 
dever do cidadão com relação a destinação final do seu resíduo.  

 Criação dos ecopontos de coleta relacionados a destinação do lixo 
reciclável. 

 O programa referente ao óleo de cozinha do SAMAE, deve ser expandido. 

 A coleta dos resíduos volumosos deve ter um calendário divulgado de 
maneira ampla, ou a criação de um disque coleta. 

 Carros particulares fazem a coleta dos resíduos recicláveis antes do 
caminhão do SAMAE passar. 

 Criação de programa de educação ambiental nas escolas, para que os 
alunos levem estas diretrizes para suas casas. 

 O Supermercado Angeloni possuía um ponto de coleta de pilhas em sua 
loja, mas deixou o projeto, pois não obteve sucesso, este programa 
poderia voltar, por meio do SAMAE. 

 Os bairros Badenfourt e Itoupavazinha não possuem coleta seletiva. 
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 Inclusão social dos catadores quando a nova empresa de reciclável 
assumir os serviços. 

 Depósito irregular de resíduos na Rua Pedro Zimmermann. 

 Criação de um mutirão periodicamente, para a coleta de resíduos 
volumosos acumulados em frente às casas. 

 Não vincular o valor dos resíduos sólidos com a conta de água. 

 Rua Gervásio Dechamps, o caminhão da coleta seletiva não passa de 
maneira regular, morador faz a separação, mas o caminhão da coleta do 
lixo comum é quem recolhe. 

 Criar um mecanismo para que os carros particulares não realizem a coleta 
dos recicláveis. 

 Criação de programa para a coleta do lixo eletrônico. 

 Reavaliação do cálculo da taxa da coleta dos Resíduos Sólidos em função 
do consumo. 

 Programa para o incentivo da diminuição da geração de resíduos sólidos 
e não a construção de um aterro sanitário. 

 Realização de uma PPP para a criação de uma central de logística 
reversa. 

 Aumento da frequência da coleta seletiva na região. 

 Criação de programas de educação ambiental. 

 Criar um programa de multa para os que não acondicionam seu lixo de 
maneira correta ou não separam o lixo reciclável. 

 O número de materiais a serem reciclados ainda é muito pequeno. 

 O caminhão passa na residência, mas não realiza a coleta. 

 Pontos de bota fora: Rua Germano Kratz Neto esquina com a Assembleia 
de Deus e Rua Bruno Ruediger. 

 Implantar sistema parecido com o de Pomerode com relação aos resíduos 
volumosos. 

 Melhor fiscalização na separação dos recicláveis. 

 Criação de programa de incentivo financeiro aos que realizarem a 
separação dos recicláveis de maneira correta. 

 Plano de carreira para os catadores das associações/cooperativas. 

 Na Rua Emílio Tallmann existe um ponto de bota fora de resíduos 
volumosos. 

 Divulgação do calendário da coleta seletiva junto a conta de água. 



             

       Página: 412 

 

 

                        
 

 Existência de um bota fora de resíduos da construção civil em Gaspar 
Alto. 

 Problema com a regularidade da coleta do caminhão dos recicláveis. 
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6. PROGNÓSTICOS 

6.1. METODOLOGIA 

A geração dos cenários permite antever um futuro incerto e como este futuro pode ser 
influenciado pelas decisões propostas no presente. Por isso, os cenários não são previsões, 
mas sim imagens alternativas do futuro que foram subsidiadas por um diagnóstico, 
conhecimento técnico, e demandas da comunidade expressas no processo construtivo do 
planejamento. 

O documento intitulado “Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais e 
Regionais” elaborado por Sérgio C. Buarque, em 2003, para o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, fornece uma base teórica e fundamentos metodológicos práticos muito importantes, 
sendo utilizados como referência na construção de cenários futuros. 

De acordo com a metodologia de Buarque (2003), estes cenários são interpretados da 
seguinte maneira: 

 Um cenário previsível, com os diversos atores setoriais agindo isoladamente e sem a 
implantação e/ou interferência do PMSB, e, 

 Um cenário normativo, com o PMSB agindo como instrumento indutor de ações 
planejadas e integradas entre si. 

É necessário que se estabeleça um roteiro (não obrigatório) que evite a dispersão de ideias e 
conduza ao objetivo pretendido. A Figura 152 apresenta, de forma sucinta, a metodologia 
adotada. 

 
Figura 152 - Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Neste contexto podem-se resumir os seguintes cenários: (i) Desejado - O Município alcançará, 
no futuro (indefinido), a plena gestão do saneamento básico; (ii) Previsível - crescimento 
urbano mais controlado do que hoje, e (iii) Normativo - crescimento urbano ordenado com a 
plena gestão do saneamento básico atendendo ao proposto no PMSB. 

Embora a teoria de elaboração de cenários não recomende a utilização de tabelas e gráficos 
pré-definidos para não limitar a criatividade e a intuição, o modelo matemático será aplicado 
para a ponderação das ameaças críticas relativas à Construção dos Cenários do PMSB de 
Blumenau. As notas adotadas para a relevância e para a incerteza são as seguintes: 05 para 
Alta, 03 para Média e 01 para Baixa. A prioridade (P) é definida pela multiplicação de 
relevância (R) e incerteza (I), (P=RxI). 

A Sistemática Condicionantes/Deficiências/ Potencialidades (CDP) aplicada normalmente na 
elaboração do PMSB apresenta basicamente um método de ordenação criteriosa e 
operacional dos problemas e fatos, resultantes de pesquisas e levantamentos, proporcionando 
apresentação compreensível e compatível com a situação atual da cidade, ou seja, do 
Diagnóstico. 

A classificação dos elementos segundo CDP, atribui aos mesmos uma função dentro do 
processo de desenvolvimento da cidade. Isto significa que as tendências desse 
desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade.  De acordo com esta 
classificação é possível estruturar a situação do Município, conforme segue: 

Condicionantes: Elementos existentes no ambiente urbano, planos e decisões existentes, 
com consequências futuras no saneamento básico ou no desenvolvimento do Município, e 
que pelas suas características e implicações devem ser levados em conta no planejamento 
de tomadas de decisões. Exemplos: rios, morros, vales, o patrimônio histórico e cultural, 
sistema viário, legislação, etc.  

Deficiências: São elementos ou situações de caráter negativo que significam 
estrangulamentos na qualidade de vida das pessoas e dificultam o desenvolvimento do 
Município.  

Potencialidades: São aspectos positivos existentes no Município que devem ser explorados 
e/ou otimizados, resultando em melhoria da qualidade de vida da população.  

As deficiências e as potencialidades podem ter as seguintes características: técnicas, naturais, 
culturais, legais, financeiras, sociais, administrativas e econômicas. A utilização da sistemática 
CDP possibilita classificar todos os aspectos levantados nas leituras técnicas e comunitárias 
(diagnóstico) nestas três categorias, visando a montagem dos cenários, identificando as ações 
prioritárias e as tomadas de decisões.  

Portanto, a construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento 
e a tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento de prognósticos.  

A aplicação do CDP abre o caminho para aplicação da metodologia proposta para construção 
dos Cenários Futuros para Blumenau. A sequência do trabalho obedece a metodologia 
descrita e proposta para a construção dos cenários futuros, de acordo com os parâmetros a 
seguir identificados: 
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I - Ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão; 

Primeiro são elencadas todas as ameaças e oportunidades (deficiências e potencialidades) 
do atual modelo de gestão de abastecimento de água no município. 

II - A identificação das ameaças críticas através de matriz numérica; 

A segunda etapa consiste em identificar as prioridades, através do produto das Relevâncias 
e Incertezas de cada Ameaça, anteriormente elencadas. Sendo os índices de relevância e 
incerteza os seguintes: 

 

 

 

III - A convergência das ameaças críticas. 

IV - A hierarquização dos principais temas. 

Na última etapa é realizada a hierarquização por ordem decrescente, do grupo que mais 
pontuou, para o que menos pontuou. 

 

6.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

6.2.1. Objetivos gerais 

 Produção e transporte de água tratada adequada às demandas; 

 Promover a expansão da rede de abastecimento de água em consonância com o 
programa de universalização dos serviços e o aumento populacional; 

 Reservação de água tratada de forma a atender a premissa de 1/3 do consumo diário 
(dia de maior consumo); 

 Qualidade de atendimento ao usuário, com respeito a prazos estabelecidos; 

 Qualidade dos produtos (atendimento ao padrão de potabilidade da água distribuída 
definido pela Portaria n.° 2.914/2011 do Ministério da Saúde); 

 Continuidade e regularidade;  

 Hidrometração, com manutenção de, no mínimo, 99% do total de ligações dotadas com 
hidrômetro em condições de leitura; 

 Controle de perdas de forma a atender as metas estabelecidas no PMSB; 

 Metas de cobertura dos serviços propostas no PMSB. 

 

 

PRIORIDADE = RELEVÂNCIA X INCERTEZA 

Alta = 05 

Média = 03 

Baixa = 01 
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6.2.2. Mecanismos de articulação e integração de políticas, programas e 
projetos de saneamento básico com outros setores correlacionados 

6.2.2.1. Saúde  

Conforme apresentado no Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento, o município 
de Blumenau não possui uma rede de informações que permita relacionar os indicadores de 
saúde com os de saneamento básico, embora seja de conhecimento de todos que a falta de 
acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, esteja diretamente 
relacionada com a proliferação de doenças. 

Caso, no futuro, existem informações mais detalhadas e específicas para determinadas 
regiões do Município, poderão ser feitas análises e até direcionamentos das ações 
preventivas. 

Como é sabido, a melhoria dos serviços de saneamento está diretamente relacionada com a 
promoção da saúde e a qualidade de vida da população, quando relacionados com as doenças 
de veiculação hídrica.  

A proteção à saúde é colocada invariavelmente como uma das consequências benéficas do 
saneamento, porém a comprovação epidemiológica dessa relação é, no entanto, de difícil 
verificação devido ao grande número de variáveis intervenientes no processo de determinação 
das doenças. 

A água contém sais dissolvidos, partículas em suspensão e microrganismos que podem 
provocar doenças, dependendo das suas concentrações. O tratamento correto e a 
desinfecção da água eliminam estes problemas. Além disso, o Flúor adicionado na água 
fortalece o esmalte dos dentes reduzindo a prevalência de cáries dentárias.  

As doenças transmitidas pela água pertencem ao grupo das Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (DIP). Geralmente, a água contaminada provoca doenças infecciosas intestinais 
caracterizadas pelas diarreias. No Brasil, em março/2016, as DIP representavam 8,42 % 
internações (DATASUS, 2016a). No mesmo período, em Santa Catarina este número era de 
5,94%. Quanto à Blumenau, conforme Tabela 132, os números encontram-se próximos aos 
de Santa Catarina. 

Tabela 132 - Dados sobe as DIP (Blumenau). 

Descrição mar/10 mar/11 mar/12 mar/13 mar/14 mar/15 mar/16 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

118 109 117 102 103 109 137 

Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias / Total de internações 

6,42% 5,61% 5,46% 5,47% 5,48% 5,48% 6,29% 

Fonte: DATASUS (Sistema de informações hospitalares do SUS), 2016a. 

 

A Figura 153 apresenta os óbitos segundo causa de 2015, demonstrando que houveram 30 
óbitos devido às doenças infecciosas e parasitárias. Obviamente não se pode concluir que 
todos esses obtidos foram decorrentes a falta ou problemas de saneamento básico. 
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Figura 153 - Óbito segundo a causa (CID10) - Ano 2015. 

Fonte: DATASUS (Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM), 2016b. 

 

As captações de água do município recebem o devido tratamento quando o atendimento é 
feito pelo SAMAE, estando o sistema disponível para toda a área urbana. Para o restante da 
população, principalmente da área rural, o abastecimento é feito por soluções individuais por 
meio de poços rasos sem controle da qualidade. 

Duas das principais diretrizes para a efetivação da Política Municipal de Saúde, em relação à 
vigilância sanitária, deveriam ser o desenvolvimento de campanhas de educação sanitária e 
o fortalecimento do setor de vigilância sanitária enquanto órgão fiscalizador, de forma a 
garantir que a água consumida pela população (inclusive da área rural) esteja adequada do 
ponto de vista de saúde pública. 

Quanto à qualidade da água consumida pela população, é de responsabilidade tanto do 
SAMAE quanto da Secretaria Municipal de Saúde (rural) o controle através de ensaios dos 
sistemas, mediante o programa Vigilância da Qualidade da Água (VIGIAGUA), já citado no 
diagnóstico. 

Existem problemas no atendimento ao parâmetro turbidez na saída das estações de 
tratamento existentes. Considerando que o motivo do baixo valor da turbidez requerido na 
saída do tratamento é assegurar a adequada eficiência de remoção de enterovírus, cistos de 
Giardia spp e oocistos de Cryptosporidium sp, percebe-se a importância do atendimento a 
este parâmetro e sua correlação com a saúde.  

As propostas apresentadas no presente PMSB visam eliminar os problemas existentes e 
garantir a qualidade da água distribuída, contribuindo para a saúde da população e, 
consequentemente, a diminuição dos gastos com o sistema público de saúde. 

 

6.2.2.2. Habitação  

A projeção populacional elaborada na presente revisão do PMSB levou em conta as 
tendências de crescimento e projetou a população por região do Município, de forma a permitir 
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o planejamento da ampliação da infraestrutura. Na etapa do diagnóstico foram inclusive 
calculadas as demandas por RAs, facilitando a previsão de vazão necessária para 
atendimento de cada região. 

Para o planejamento habitacional do município, é necessário haver uma integração com as 
propostas de universalização das quatro vertentes do saneamento básico. 

O ideal é que os novos empreendimentos somente sejam liberados para a construção caso 
tenham sido previamente aprovados pelo responsável dos sistemas de água e esgoto. No 
caso de Blumenau, o art. 21 do Decreto nº 10.809/2015, determina que “em loteamentos, 
agrupamento de edificações, conjuntos habitacionais verticais ou horizontais, centros 
comerciais, industriais e outros empreendimentos similares, os serviços de abastecimento de 
água serão disponibilizados observados as disposições regulamentares, desde que atenda a 
viabilidade técnica certificada pelo SAMAE” (BLUMENAU, 2015a). 

Conclui-se que as questões habitacionais estão estritamente relacionadas com o sistema de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, sendo que, geralmente, os sistemas é que 
se adaptam ao avanço populacional, muitas vezes desordenado e não planejado. 

Para o setor de abastecimento de água, foram levantadas, no Diagnóstico, áreas onde existem 
problemas de abastecimento. Para o setor de esgotamento sanitário, também foram 
levantadas no Diagnóstico, áreas onde inexistem coleta e tratamento.  

A melhor integração das políticas deve ser entre o Plano Diretor e o Plano Municipal de 
Saneamento, complementados pelo Plano de Habitação de Interesse Social do Município, de 
forma que todos estejam correlacionados e coerentes. No caso específico de Blumenau, o 
Plano Diretor está em processo de revisão e o Plano de Habitação de Interesse Social 
existente foi levado em conta na presente revisão do PMSB. 

Conforme levantado na caracterização municipal, existem identificadas 55 áreas consideradas 
como assentamentos precários, que representam um déficit no atendimento, já que nenhuma 
delas possui sistema de esgoto e algumas possuem problemas no abastecimento de água.  

O Município definiu 14 áreas como Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS), que estão 
descritas na caracterização municipal, áreas estas que tendem a abrigar conjuntos 
habitacionais, sendo necessário o planejamento antecipado sobre o seu atendimento quanto 
ao saneamento. 

 

6.2.2.3. Meio Ambiente  

Assim como os setores de saúde e habitação, os sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário estão diretamente ligados com as características ambientais do 
município. 

A existência de habitações próximas de rios com margens sem vegetação e o desmatamento 
de regiões de mananciais causam sérios impactos na qualidade e quantidade das águas 
superficiais e subterrâneas, devendo ser fiscalizadas constantemente pelo Poder Público. 
Assim como os lançamentos irregulares de esgoto nas galerias de águas pluviais, ou 
diretamente nos rios e córregos.  
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A melhor integração se dá através de programas educacionais, de fiscalização das áreas de 
preservação, de fiscalização dos lançamentos de esgoto e da proteção dos mananciais. 

 

6.2.2.4. Recursos hídricos  

O município possui grande área territorial totalizando aproximadamente 520 km², localizado 
quase totalmente na região hidrográfica RH7, denominada bacia do Itajaí-açu.  

O sistema hidrográfico de Blumenau é composto por cursos d’água que são tributários da 
Bacia Hidrográfica do Itajaí e outros que são tributários da Bacia do Rio Massaranduba, tais 
como: Ribeirão Garcia, Ribeirão Itoupava, Ribeirão da Velha, Ribeirão do Testo, Ribeirão 
Fortaleza, Ribeirão Salto do Norte, entre outros.  

O atendimento das legislações relacionadas com o parcelamento do solo e drenagem é de 
extrema importância para respeitar o avanço populacional em regiões de várzeas e rios. No 
tocante ao abastecimento de água, o avanço a montante das captações prejudica 
principalmente pelo lançamento de esgoto doméstico, aumentando o custo de tratamento da 
água para consumo. Esse fator é facilmente visualizado no Rio Itajaí-açu, que possui a 
montante de Blumenau diversos Municípios e lançamentos que alteram a qualidade da água. 

Blumenau possui, atualmente, nove unidades de conservação. Para estas áreas, deve-se 
definir mecanismos de proteção e ocorrer fiscalização intensa a fim de evitar ocupações. 

 

6.2.3. Atendimento das demandas da sociedade  

O estudo de demandas para o Sistema de Abastecimento de Água do Município de Blumenau, 
conforme melhor detalhado no item “Estimativa de Demandas” do diagnóstico do sistema de 
abastecimento de água, permitiu a obtenção de demandas por RAs, caracterizando o 
consumo previsto para cada região específica, conforme Tabela 133, considerando a 
setorização atual até o final de plano. 

Tabela 133 - Demanda Máxima Diária por Região de Abastecimento com setorização atual até o final do 
plano. 

Região de abastecimento 
Demanda máxima diária (l/s) 

2015 2025 2035 2037 

ETA II 

RA-01 221,04 248,67 277,73 283,85 

RA-03 101,59 113,78 126,66 129,38 

RA-04 171,78 193,68 216,66 221,50 

RA-09 261,11 300,43 341,08 349,57 

Total ETA II 755,52 856,57 962,12 984,30 

ETA I RA-02 40,39 43,67 47,30 48,09 

ETA III RA-07 198,02 215,71 235,05 239,21 

ETA IV RA-10 6,93 7,60 8,32 8,47 

Blumenau 1.000,86 1.123,55 1.252,79 1.280,07 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Considerando o total da demanda necessária para atendimento da população em final de 
plano (2037) para cada sistema produtor, foi verificada a possibilidade de captação nos 
mananciais existentes, possuindo disponibilidade hídrica suficiente, verificando assim a 
sustentabilidade hídrica de cada sistema produtor. Essa análise foi realizada considerando a 
atual configuração do sistema e suas respectivas áreas de atendimento para a demanda 
futura. Existe a possibilidade de ressetorização das RAs, a ser definida em projetos executivos 
em andamento.  

Considerando que as propostas de ressetorização do RA-03 sejam feitas até 2025, as 
demandas máximas diárias por estação de tratamento encontram-se na Tabela 134. Nessa 
proposição foi considerada a desativação da ETA IV, sendo sua região de influência 
abastecida pela ETA II através da RA-09. 

Uma alternativa futura é aumento da área de influência da ETA I (parte das regiões Velha, Vila 
Nova e Itoupava Seca abastecidas pela RA-01) e consequentemente redução da contribuição 
pela ETA II. Por não haver maiores estudos dessa nova área de influência da ETA I, essa 
alternativa não será considerada no cálculo das demandas, demonstrados a seguir. 

Tabela 134 - Demanda Máxima Diária por Região de Abastecimento com ressetorização feita até o ano 
de 2025 

Região de abastecimento 
Demanda máxima diária (l/s) 

2015 2025 2035 2037 

ETA II 

RA-01 221,04 242,60 270,96 276,95 

RA-03 101,59 147,32 163,99 167,51 

RA-04 171,78 166,20 186,09 190,28 

RA-09 261,11 308,03 349,40 358,04 

Total ETA II 755,52 864,16 970,44 992,77 

ETA I RA-02 40,39 43,67 47,30 48,09 

ETA III RA-07 198,02 215,71 235,05 239,21 

ETA IV RA-10 6,93 - - - 

Blumenau 1.000,86 1.123,55 1.252,79 1.280,07 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Atualmente, a capacidade nominal (de projeto) de 3 das 4 estações de tratamento são maiores 
que a demanda máxima de final de plano, sendo que para a ETA II faltariam cerca de 50 l/s. 
Entretanto, todas as ETAs não conseguem produzir a sua capacidade nominal pelas 24 horas 
do dia, pois existe a necessidade da limpeza de suas unidades e também de reduzir a vazão 
produzida quando a água bruta possui alterações significativas de turbidez e cor. 

Vale ressaltar que a demanda da RA-07 para final de plano (atendida pela ETA III) é superior 
à vazão outorgável no ponto de captação da ETA III (a demanda prevista para final de plano 
é apenas 27,21 l/s superior à vazão outorgável, conforme considerações contidas no 
diagnóstico do sistema de abastecimento de água para limite máximo individual para usos 
consuntivos). No entanto, deve-se levar em conta que esta diferença é pequena, que a 
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demanda em 2037 é estimada e também que a existe a possibilidade de ser autorizada a 
outorga de uma vazão maior em caso de abastecimento público.    

A área rural possui sistemas alternativos individuais com poços. Estes poços não são 
cadastrados, em sua grande maioria e, considerando a projeção populacional da área rural 
(tendência de diminuição), não deverá haver problemas quanto à quantidade de água 
disponível. A grande ação a ser tomada nesta região é quanto à qualidade da água consumida 
pela população. O SAMAE tem recebido algumas solicitações de novas ligações de áreas 
rurais em regiões mais afastadas e pouco adensadas, devido a diminuição da vazão nos poços 
nos períodos de estiagem. 

Para o caso de residências que possuem fontes alternativas e não dispõe de rede púbica do 
SAMAE, a Vigilância Sanitária possui um folder explicativo e equipe para orientar os 
moradores sobre os procedimentos que devem ser adotados para minimizar os riscos de 
contaminação e, inclusive, distribuem hipoclorito de sódio para a desinfecção da água das 
fontes alternativas. 

É importante que se faça o cadastro de todos os imóveis com fontes alternativas de 
abastecimento, com o intuito de orientar e, principalmente, impedir que a população que 
usufrui destas fontes possa ser contaminada ou sofrer algum dano à sua saúde.  

Quanto aos consumos não residenciais (incluído neste grupo o consumo industrial), estes 
foram considerados e estão incluídos no cálculo do consumo per capita. Isso implica dizer que 
o consumo relacionado às categorias não residenciais estará sendo contabilizado como uma 
parcela dentro do consumo per capita das economias residenciais, ou seja, o crescimento das 
demandas relacionadas a outros consumos seguirá a mesmas tendências de crescimento das 
demandas residenciais (crescimento populacional), na mesma proporção que ocorre 
atualmente. Como forma de exemplificar, para o ano de 2037 existe a previsão de consumo 
de cerca de 3.600.000 m³ para o setor industrial. 

O consumo industrial diz respeito tanto ao consumo de água dos seus funcionários quanto à 
água eventualmente utilizada no processo de produção. Outra dificuldade da previsão de 
consumo industrial é que por mais que as indústrias se instalem no município, 
preferencialmente elas possuirão sua própria fonte de captação de água. Algumas demandas 
têm surgido no SAMAE referente a indústrias com pedido de viabilidade de atendimento para 
oferta de água para a produção industrial. 

Estas demandas industriais futuras deverão ser estudadas caso a caso, de forma a se estudar 
as possíveis necessidades de melhorias no sistema para atendimento, sejam no sistema 
produtor (caso as premissas utilizadas sejam insuficientes ou a localização deste consumo 
requeira) quanto no sistema de transporte de água. 

 

6.2.4. Aplicação da metodologia  

Conforme explicado no item “Metodologia”, a fase inicial é o levantamento das 
Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, as quais foram definidas no diagnóstico do 
sistema e nas consultas públicas. 
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Tabela 135 - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. 

C D P Fator 

      Disponibilidade hídrica das atuais captações 

      Padrão de potabilidade - Portaria 2.914 do Ministério da Saúde 

      Qualidade da água bruta 

      Sistema dependente de energia elétrica 

   Topografia acidentada do Município 

   Grande área rural no município, com baixa densidade populacional 

      Água de lavagem de filtros e decantadores descartadas na rede de drenagem 

      Falta d’água constante em algumas regiões 

      Índice de perdas no processo de tratamento da água 

      
Algumas redes de distribuição de água antigas e obsoletas, sendo necessário 
substituição com aumento de seção, para transportar a atual e/ou futura demanda 

      Volume atual de reservação insuficiente 

      Capacidade de transporte insuficiente desde a ETA II até os reservatórios R4 e R9  

      Falta de emissão de outorgas e licenças ambientais para as unidades do SAMAE 

      Necessidade de melhorias nas ETAs 

      
Poços (fontes alternativas de abastecimento) com pouco controle de qualidade e 
próximos às fossas sépticas 

      Inviabilidade financeira e técnica da reforma necessária na ETA II 

      Falta de geradores de energia elétrica nas principais unidades do sistema 

      
Existência de hidrômetros parados e falta de substituição sistemática com o intuito de 
manter um parque de hidrômetros atualizado 

   Inexistência de um programa de Educação Ambiental voltado à questão sanitária 

   Inexistência de telemetria em todas as unidades do sistema 

   Inexistência de setor específico responsável pela gestão operacional  

   Necessidade de execução de nova adutora desde a ETA II até o Reservatório R3 

   
Inexistência de consulta de Viabilidade Técnica do SAMAE para os Condomínios 
Verticais, anteriormente à sua construção 

      
Existência de cadastro técnico georreferenciado de todas as unidades do sistema, 
assim como a rede de distribuição com material e diâmetros 

      Atendimento de 100 % da população urbana (sistema disponível) 

      Alto índice de hidrometração 

      Disponibilidade hídrica nos mananciais utilizados 

      Existência de telemetria em parte do sistema 

      
Convênios realizados com o Governo Federal com recursos destinados à melhorias 
no sistema (Captação ETA II, novos reservatórios e adutoras) 

      
Equipe técnica realizando estudos e implantando novas setorizações das redes de 
distribuição como forma de equalizar vazões 

   Índice de perdas na distribuição menor do que as médias nacionais e da região sul 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 136 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças 

Item Ameaças 
Relevância  

(1) 
Incerteza 

 (2) 
Prioridade 

 (3) 

I 
Água de lavagem de filtros e decantadores descartadas na rede 
de drenagem 

5 1 5 

II Falta d’água constante em algumas regiões 5 5 25 

III Índice de perdas no processo de tratamento da água 5 3 15 

IV 
Algumas redes de distribuição de água antigas e obsoletas, 
sendo necessário substituição com aumento de seção, para 
transportar a atual e/ou futura demanda 

3 3 9 

V Volume atual de reservação insuficiente 5 5 25 

VI 
Capacidade de transporte insuficiente desde a ETA II até os 
reservatórios R4 e R9 

5 5 25 

VII 
Falta de emissão de outorgas e licenças ambientais para as 
unidades do SAMAE 

5 3 15 

VIII Necessidade de melhorias nas ETAs 5 5 25 

IX 
Poços (fontes alternativas de abastecimento) com pouco controle 
de qualidade e próximos às fossas sépticas 

5 5 25 

X 
Inviabilidade financeira e técnica da reforma necessária na ETA 
II 

5 5 25 

XI 
Falta de geradores de energia elétrica nas principais unidades do 
sistema 

5 3 15 

XII 
Existência de hidrômetros parados e falta de substituição 
sistemática com o intuito de manter um parque de hidrômetros 
atualizado 

3 3 9 

XIII 
Inexistência de um programa de Educação Ambiental voltado à 
questão sanitária 

5 3 15 

XIV Inexistência de telemetria em todas as unidades do sistema 5 3 15 

XV 
Inexistência de setor específico responsável pela gestão 
operacional  

5 3 15 

XVI 
Necessidade de execução de nova adutora desde a ETA II até o 
Reservatório R3 

5 3 15 

XVII 
Inexistência de consulta de Viabilidade Técnica do SAMAE para 
os Condomínios Verticais, anteriormente à sua construção 

5 3 15 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Convergências das Ameaças Críticas 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em quatro itens: 
Produção e Tratamento, Distribuição até o consumidor, Gestão e Educação Ambiental. A 
seguir estão apresentadas ameaças agrupadas, e ordenadas de acordo com as que 
receberam maior pontuação, consideradas de maior prioridade para busca de ações: 
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Tabela 137 - Programa: Produção e Tratamento. 

Item Ameaças Prioridade 

I Água de lavagem de filtros e decantadores descartadas na rede de drenagem 5 

VIII Necessidade de melhorias nas ETAs 25 

IX 
Poços (fontes alternativas de abastecimento) com pouco controle de qualidade 
e próximos às fossas sépticas 

25 

X Inviabilidade financeira e técnica da reforma necessária na ETA II 25 

  80 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 
Tabela 138 - Programa: Distribuição até o consumidor. 

Item Ameaças Prioridade 

II Falta d’água constante em algumas regiões 25 

IV 
Algumas redes de distribuição de água antigas e obsoletas, sendo necessário 
substituição com aumento de seção, para transportar a atual e/ou futura demanda 

9 

V Volume atual de reservação insuficiente 25 

VI 
Capacidade de transporte insuficiente desde a ETA II até os reservatórios R4 e 
R9  

25 

XI Falta de geradores de energia elétrica nas principais unidades do sistema 15 

XVI Necessidade de execução de nova adutora desde a ETA II até o Reservatório R3 15 

  114 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 
Tabela 139 - Programa: Gestão. 

Item Ameaças Prioridade 

III Índice de perdas no processo de tratamento da água 15 

VII Falta de emissão de outorgas e licenças ambientais para as unidades do SAMAE 15 

XII 
Existência de hidrômetros parados e falta de substituição sistemática com o 
intuito de manter um parque de hidrômetros atualizado 

9 

XIV Inexistência de telemetria em todas as unidades do sistema 15 

XV Inexistência de setor específico responsável pela gestão operacional  15 

XVII 
Inexistência de consulta de Viabilidade Técnica do SAMAE para os Condomínios 
Verticais, anteriormente à sua construção 

15 

  84 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 140 - Programa: Educação Ambiental 

Item Ameaças Prioridade 

XIII Inexistência de um programa de Educação Ambiental voltado à questão sanitária 15 

  15 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a “Distribuição até o consumidor” 
apresenta o maior número de pontos, seguida da “Produção e tratamento”, “Gestão” e 
“Educação”. O modelo aplicado poderia conduzir a situações diferenciadas, como por 
exemplo, gestão ou educação com a maior pontuação e não a Produção e Tratamento. 
Combinando-se entre si as convergências pontuadas nos quatro setores selecionados é 
possível estabelecer as seguintes estruturas básicas alternativas para a hierarquização dos 
cenários futuros: 

Tabela 141 - Integração das alternativas. 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Gestão 84 
99 

Educação Ambiental 15 

Produção e Tratamento 80 
194 

Distribuição até o consumidor 114 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.2.5. Cenário desejado  

O Cenário desejado é aquele em todos os habitantes sejam atendidos com o sistema de 
abastecimento de água, nunca haja sua falta, inexista a perda de água no sistema, que a água 
seja de boa qualidade e que se cobre a tarifa mais adequada possível pela prestação dos 
serviços. 

Admite-se que o atual sistema público de água já está disponível para toda a população 
urbana do Município e também parte da área rural próxima. Para a área rural pouco adensada, 
o esforço operacional, financeiro e de planejamento exercido sobre todos os aspectos que 
ligam a produção ao usuário não serão suficientes para a instalação de um sistema público, 
visto a baixa densidade populacional, possível isolamento de moradias, custo excessivo de 
abastecimento, etc. No entanto, esta região poderá ser atendida adequadamente através de 
soluções individuais. 

 

6.2.6. Cenário previsível 

O Cenário Previsível considera as tendências de aumento ou estabilização das perdas de 
água gerando aumento do consumo per capita, sem estabelecer metas para a diminuição 
dessas quantidades. A partir dos valores de consumo per capita e índice de perdas atuais, e 
com a projeção populacional para os próximos 20 anos, foi possível estabelecer o cenário 
previsível, apresentado na tabela a seguir. 
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Tabela 142 - Projeção de consumo de água - Cenário Previsível. 

Ano 
% 

Atendimento 
SAA 

População 
Atendida 

SAA 
(hab.) 

Per capita 
(L/hab.dia) 

Perdas 
(%) 

Per capita 
incluindo 

perdas 
(L/hab.dia) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Vazão 
Dia > 

consumo 
(l/s) 

-2 2.015 100% 329.082 150,0 31,5% 219 834,05 1.000,86 

-1 2.016 100% 334.971 150,0 31,5% 219 848,97 1.018,77 

0 2.017 100% 340.865 150,0 31,5% 219 863,91 1.036,69 

1 2.018 100% 346.766 150,0 31,5% 219 878,87 1.054,64 

2 2.019 100% 352.672 150,0 31,5% 219 893,84 1.072,60 

3 2.020 100% 358.587 150,0 31,5% 219 908,83 1.090,59 

4 2.021 100% 364.509 150,0 31,5% 219 923,84 1.108,60 

5 2.022 100% 370.442 150,0 31,5% 219 938,87 1.126,65 

6 2.023 100% 376.383 150,0 31,5% 219 953,93 1.144,72 

7 2.024 100% 382.335 150,0 31,5% 219 969,02 1.162,82 

8 2.025 100% 388.298 150,0 31,5% 219 984,13 1.180,95 

9 2.026 100% 394.272 150,0 31,5% 219 999,27 1.199,12 

10 2.027 100% 400.256 150,0 31,5% 219 1.014,44 1.217,32 

11 2.028 100% 406.254 150,0 31,5% 219 1.029,64 1.235,57 

12 2.029 100% 412.263 150,0 31,5% 219 1.044,87 1.253,84 

13 2.030 100% 418.286 150,0 31,5% 219 1.060,13 1.272,16 

14 2.031 100% 424.321 150,0 31,5% 219 1.075,43 1.290,51 

15 2.032 100% 430.370 150,0 31,5% 219 1.090,76 1.308,91 

16 2.033 100% 436.432 150,0 31,5% 219 1.106,12 1.327,35 

17 2.034 100% 442.509 150,0 31,5% 219 1.121,53 1.345,83 

18 2.035 100% 448.599 150,0 31,5% 219 1.136,96 1.364,35 

19 2.036 100% 454.705 150,0 31,5% 219 1.152,44 1.382,92 

20 2.037 100% 460.825 150,0 31,5% 219 1.167,95 1.401,54 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.2.7. Cenário normativo 

De acordo com o PLANSAB, o atendimento adequado quanto ao sistema de abastecimento 
de água se dá através de rede de distribuição (com ou sem canalização interna) ou por poço, 
nascente ou cisterna (com canalização interna). A opção por poço será proposta para as 
regiões menos adensadas (áreas rurais) (BRASIL, 2013). 

No referido documento PLANSAB (BRASIL, 2013) foram definidas metas de atendimento para 
as diversas regiões do País, conforme a seguir. 
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Tabela 143 - Metas para o saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %). 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

A1 - % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por 
rede de distribuição e por poço ou nascente com 

canalização interna 

2010 90 71 79 96 98 94 

2018 93 79 85 98 99 96 

2023 95 84 89 99 99 98 

2033 99 94 97 100 100 100 

A2 - % de domicílios urbanos abastecidos por rede de 
distribuição e por poço ou nascente com canalização 

interna 

2010 95 82 91 97 98 96 

2018 99 96 98 99 100 99 

2023 100 100 100 100 100 100 

2033 100 100 100 100 100 100 

A3 - % de domicílios rurais abastecidos por rede de 
distribuição e por poço ou nascente com canalização 

interna  

2010 61 38 42 85 94 79 

2018 67 43 53 91 96 88 

2023 71 46 60 95 98 93 

2033 80 52 74 100 100 100 

A4 - % de análises de coliformes totais na água 
distribuída em desacordo com o padrão de potabilidade 

(Portaria n° 2.914/11) 

2010 

(1) 
2018 

2023 

2033 

A5 - % de economias ativas atingidas por paralizações e 
interrupções sistemáticas no abastecimento de água. 

2010 31 100 85 23 9 8 

2018 29 86 73 20 8 8 

2023 27 77 65 18 8 7 

2033 25 60 50 14 7 6 
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INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

A6 - % do índice de perdas na distribuição de água 

2010 39 51 51 34 35 34 

2018 36 45 44 33 33 32 

2023 34 41 41 32 32 31 

2033 31 33 33 29 29 29 

A7 - % de serviços de abastecimento de água que 
cobram tarifa 

2010 94 85 90 95 99 96 

2018 96 92 95 99 100 99 

2023 98 95 97 100 100 100 

2033 100 100 100 100 100 100 
(1) Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores de 2010 em desconformidade com a Portaria nº 2.914/11, do MS, em 15%, 25% e 60% nos anos 
2018, 2023 e 2033, respectivamente.  

Fonte: BRASIL, 2013. 
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Para a região Sul consta um valor de 99% de atendimento, no ano de 2018, dos domicílios 
urbanos e rurais abastecidos por rede de distribuição e por poço ou nascente. Este valor 
aumenta para 100% em 2033. 

 

6.2.7.1. Metas de atendimento da área urbana  

Como a cobertura de atendimento atual da área urbana é de 100%, as metas de atendimento 
propostas nos cenários previsível e normativo são as mesmas, ou seja, manutenção da 
universalização ao longo dos anos. 

Tabela 144 - Metas de atendimento para a população urbana. 

Ano 

População 
residente 
Urbana 
Sede 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SAA 

População 
Atendida 

SAA 
(hab.) 

-2 2.015 329.082 100% 329.082 

-1 2.016 334.971 100% 334.971 

0 2.017 340.865 100% 340.865 

1 2.018 346.766 100% 346.766 

2 2.019 352.672 100% 352.672 

3 2.020 358.587 100% 358.587 

4 2.021 364.509 100% 364.509 

5 2.022 370.442 100% 370.442 

10 2.027 400.256 100% 400.256 

15 2.032 430.370 100% 430.370 

20 2.037 460.825 100% 460.825 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.2.7.2. Demandas da área urbana 

As demandas foram calculadas anteriormente e estão transcritas na Tabela 145.  
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Tabela 145 - Demandas calculadas para a população urbana. 

Ano 

População 
residente 

Urbana Sede 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SAA 

População 
Atendida 

SAA (hab.) 

Vazão média 
(L/s) 

Vazão Dia > 
consumo 

(l/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

-2 2.015 329.082 100% 329.082 834,05 1.000,86 1.501,29 

-1 2.016 334.971 100% 334.971 848,97 1.018,77 1.528,15 

0 2.017 340.865 100% 340.865 863,91 1.036,69 1.555,04 

1 2.018 346.766 100% 346.766 878,87 1.054,64 1.581,96 

2 2.019 352.672 100% 352.672 887,36 1.064,83 1.597,25 

3 2.020 358.587 100% 358.587 895,75 1.074,90 1.612,35 

4 2.021 364.509 100% 364.509 904,04 1.084,85 1.627,27 

5 2.022 370.442 100% 370.442 912,24 1.094,69 1.642,03 

6 2.023 376.383 100% 376.383 920,34 1.104,41 1.656,62 

7 2.024 382.335 100% 382.335 928,36 1.114,03 1.671,04 

8 2.025 388.298 100% 388.298 936,29 1.123,55 1.685,32 

9 2.026 394.272 100% 394.272 944,14 1.132,97 1.699,45 

10 2.027 400.256 100% 400.256 951,90 1.142,28 1.713,42 

11 2.028 406.254 100% 406.254 963,53 1.156,23 1.734,35 

12 2.029 412.263 100% 412.263 975,11 1.170,14 1.755,21 

13 2.030 418.286 100% 418.286 986,67 1.184,01 1.776,01 

14 2.031 424.321 100% 424.321 998,20 1.197,83 1.796,75 

15 2.032 430.370 100% 430.370 1.009,69 1.211,63 1.817,44 

16 2.033 436.432 100% 436.432 1.021,15 1.225,38 1.838,07 

17 2.034 442.509 100% 442.509 1.032,59 1.239,10 1.858,66 

18 2.035 448.599 100% 448.599 1.043,99 1.252,79 1.879,18 

19 2.036 454.705 100% 454.705 1.055,37 1.266,45 1.899,67 

20 2.037 460.825 100% 460.825 1.066,72 1.280,07 1.920,10 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Deve-se lembrar que, para o cenário normativo, foi considerada a redução gradual do atual 
índice de perdas, conforme Tabela 146. Quanto a esta redução, haverá um item específico no 
item “ações necessárias” com algumas medidas propostas. 
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Tabela 146 - Redução do índice de perdas - metas. 

Ano 
Perdas (%)  

IN049 

-2 2.015 31,5% 

-1 2.016 31,5% 

0 2.017 31,5% 

1 2.018 31,5% 

2 2.019 31,0% 

3 2.020 30,5% 

4 2.021 30,0% 

5 2.022 29,5% 

6 2.023 29,0% 

7 2.024 28,5% 

8 2.025 28,0% 

9 2.026 27,5% 
 

Ano 
Perdas (%)  

IN049 

10 2.027 27,0% 

11 2.028 26,8% 

12 2.029 26,6% 

13 2.030 26,4% 

14 2.031 26,2% 

15 2.032 26,0% 

16 2.033 25,8% 

17 2.034 25,6% 

18 2.035 25,4% 

19 2.036 25,2% 

20 2.037 25,0% 
 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.2.7.3. Ações necessárias  

Estudos, Projetos e Planos existentes 

Conforme demonstrado no diagnóstico, o SAMAE possui alguns projetos contemplados pelo 
PAC II. Estes projetos podem ser divididos em duas etapas: Etapa 1 (OGU - Adutoras) e Etapa 
2 (FGTS - Captação e Reservação). 

 Etapa 1 

A Etapa 1 representa os projetos do SAMAE contemplados com recursos do PAC através de 
um convênio com o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, onde o município foi 
contemplado com recursos na ordem de R$ 7,8 milhões.  

Esta etapa contempla três projetos abrangendo as Regiões de Abastecimento RA-01, RA-03 
e RA-04. Nestes três projetos existe a previsão de implantação de 24.906 metros de redes de 
abastecimento de água, incluindo válvulas e equipamentos, beneficiando uma população 
aproximada de 172.000 habitantes, em 17 bairros da cidade.  

 Etapa 2 

A Etapa 2 representa dois projetos do SAMAE contemplados com recursos do PAC através 
de um convênio com o Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal, sendo eles: 

 Projeto de ampliação da captação de água bruta do Sistema de 
Abastecimento de Blumenau (ETA II). Compreende a implantação de um 
novo sistema de captação e adução de água bruta para a ETA II. A 
adutora será em Ferro Fundido com diâmetro de 900 milímetros, com um 
sistema de captação superficial às margens do Rio Itajaí-açu. Com o novo 
sistema, pretende-se ampliar a capacidade de captação dos atuais 800 
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l/s para 1.600 l/s, além de garantir sua operação em condições de risco 
como enchentes, enxurradas, deslizamentos, rompimentos, já que a 
adutora existente (localizada às margens do Rio Itajaí-açu) ruiu nos 
eventos climáticos de 2001 e 2008 paralisando o tratamento de água na 
ETA II. Investimentos previstos na ordem de 10 milhões de reais e prazo 
de execução de 12 meses; 

 Projeto de ampliação da capacidade de reservação do Sistema de 
Abastecimento de Água de Blumenau. Contempla a instalação de 6 (seis) 
reservatórios de grande porte e a implantação de 9.141 metros de 
tubulações, além de válvulas e equipamentos, em diferentes bairros da 
cidade. Com a concretização deste projeto, os Sistemas de 
Abastecimento I e II (ETAs I e II) terão um incremento na capacidade de 
reservação em 12 milhões de litros de água, buscando garantir 
regularidade em algumas regiões que apresentam intermitência no 
abastecimento. Investimentos previstos na ordem de 14 milhões de reais. 

Quanto a esta Etapa 2, ainda estão em fase de execução os projetos executivos destas 
intervenções e, por isso, podem ainda ter seus escopos alterados. No entanto, alguns projetos 
estão em fase adiantada de elaboração, conforme descrição sucinta a seguir. 

 

-  Reservatórios Fortaleza (R1-B) e Itoupava Norte (R1-C) 

As intervenções a serem realizadas compreendem ações sobre a Região de Abastecimento 
RA-01 Norte, inserida na Área de Influência da ETA II. 

O posicionamento do reservatório R1, bem como a maneira com que é realizada a distribuição 
de água para a região RA-01 Norte, ocasionam em um abastecimento de água precário para 
os bairros mais afastados (conforme o diagnóstico do sistema de abastecimento de água). 
Entre os bairros mais afetados com intermitências no abastecimento estão Fortaleza, 
Fortaleza Alta e Tribess. 

Após modelagem hidráulica da distribuição de água para a RA-01 Norte, foram constatadas 
as seguintes adequações para melhoria desse sistema:  

 Reservatório R1 utilizado como reservatório de montante (de acumulação), recebendo 
a água tratada direto da ETA; 

 Utilização na nova adutora com DN 600, saindo da ETA II; 

 Construção de adutora de alimentação do Reservatório R1 em DN 600 e saída 
independente também DN 600, prolongando até a ponte Irineu Bornhausen; 

 Interligação da adutora DN 600 em FoFo com a adutora existente DN 600 em Aço para 
o abastecimento da Região RA-01 Sul e alimentação da tubulação DE 400 em PEAD 
que segue para a RA-01 Norte; 

 Interligação das tubulações em PEAD DE 400 e FoFo DN 600 antes da travessia da 
ponte, com o objetivo para igualar as diferenças de perda de carga resultantes até o 
local citado, mantendo registro de manobra no trecho. 
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Figura 154 - Adequações necessárias Adutoras Reservatório R1. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Esta solução escolhida propõe a recuperação do Reservatório R1 (por ser viável 
tecnicamente) e a implantação de 3 novos Reservatórios na Região de Abastecimento RA-01. 
O Reservatório R1-B (Fortaleza) está com implantação prevista na rua Emílio Voigt, nº 48. O 
reservatório R1-C (Itoupava Norte) na rua Max Staloch, nº 336. Já o R1-D que integrará a 
região RA-01 Sul, não possui localização definida. 

A alimentação dos novos reservatórios será proveniente de novas adutoras partindo do R1, 
com a execução de 2 boosters, algumas novas tubulações de distribuição, reforço de alguns 
anéis de distribuição e também desativação de tubulações antigas de cimento amianto. 

 
Figura 155 - Adutora RA-01 Norte - Alimentação dos Reservatórios. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Todos os cálculos das simulações e alternativas estudadas estão no Relatório denominado 
“Elaboração de Estudos Complementares ao Projeto Básico e Projeto Executivo de 
Engenharia para a ampliação da capacidade de Reservação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Blumenau/SC”, realizado em março de 2016 pela Contratada.  

 

- Reservatórios Caçadores 

As intervenções a serem realizadas compreendem ações sobre a Região de Abastecimento 
RA-03, RA-04 e RA-1 Sul, inseridas na Área de Influência da ETA II. 

Após modelagem hidráulica da distribuição de água para os sistemas RA-03 e RA-04, foi 
verificada a necessidade de um centro de reservação na região de transição entre os dois 
sistemas, alterando a setorização de ambos os sistemas. O local do reservatório é na RA-04, 
entretanto supriria a demanda de consumo nas pontas de rede da região de abastecimento 
RA-03 e simultaneamente setorizaria as pressões elevadas da região de abastecimento RA-
04, abastecendo os pontos mais baixos da região. Como consequência poderia aliviar o 
sistema R4 para suprir também as suas demandas de pontas de rede (conforme o diagnóstico 
do sistema de abastecimento de água). Foram constatadas as seguintes adequações para 
melhoria desse sistema:  

 Estão em fase de implementação duas linhas de reforço partindo do reservatório R3. 
Adutora com DN 300 mm até a rótula entre a Rua General Osório e Rua dos Caçadores, 
e a outra DN 200 derivando da primeira, seguindo em direção à região RA-01 Sul, 
fechando um anel de macro distribuição; 

 Interligação dessas adutoras com as redes existentes; 

 Alteração da setorização das Regiões de Abastecimento RA-03 e RA-04 e RA-01 Sul. 
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Figura 156 - Linhas de macro distribuição em implementação - RA-03. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Esta solução escolhida propõe a implantação do Reservatório Caçadores, com 2.000 m³, na 
rua Aguida Zimmermann, nº 475 e 476, funcionando como ponta, à medida que o R3 não tiver 
água para suprir o sistema. 

A figura a seguir apresenta o resultado da alteração da setorização, ampliando a área de 
abastecimento RA-03 sobre os limites das regiões RA-04 e RA-01 Sul.  
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Figura 157 - Ressetorização do RA-03, 04, 01 Sul e intervenções do sistema RA-03. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
 

Para que se garanta um volume de reservação suficiente para o sistema no alcance do plano, 
deverá ser implantado um novo centro de reservação ao norte da RA-03 com volume útil de 
3.000 m³. Desta forma, será possível suprir as demandas de abastecimento no extremo norte 
do setor, o qual também sofre com problemas de intermitência no abastecimento. 

Todos os cálculos das simulações e alternativas estudadas estão no Relatório denominado 
“Elaboração de Estudos Complementares ao Projeto Básico e Projeto Executivo de 
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Engenharia para a ampliação da capacidade de Reservação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Blumenau/SC”, realizado em março de 2016 pela Contratada.  

Pelo fato destes investimentos já estarem previstos não serão computados na sequência dos 
prognósticos. 

 

Sistema produtor 

Comparando-se os valores de demandas máximas diárias por sistema produtor constantes na 
Tabela 134 com as capacidades de produção das ETAs existentes, constata-se que as atuais 
unidades de tratamento possuem capacidade de atendimento para a demanda atual.  

No entanto, deve-se levar em conta que as atuais unidades não conseguem produzir a vazão 
correspondente à capacidade instalada constantemente (24 horas por dia), devido a 
necessidade de limpeza das unidades das ETAs, com isso necessitando de melhorias, sendo 
que as principais intervenções estão descritas a seguir. As intervenções de menor porte serão 
definidas na rotina do SAMAE e os seus valores correspondentes serão considerados como 
despesas no fluxo de caixa do presente PMSB. 

 

ETA I 

Para a ETA I, foram levantadas as seguintes ameaças durante a elaboração do diagnóstico:  

 O descarte de águas de lavagem dos floculadores, decantadores, filtros e as águas 
servidas no laboratório não possuem sistemas de tratamento, recuperação e 
destinação adequados, sendo lançados diretamente na rede de drenagem da ETA, 
tendo como destino final o Rio Itajaí-açu;  

 Algumas tubulações abaixo dos filtros, no andar inferior, apresentam vazamentos; 

 Necessidade de esvaziamento completo dos decantadores para a lavagem; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 
2.914/2011 quanto ao parâmetro turbidez; 

 Ausência de licença ambiental de operação. 

Percebe-se que, apesar desta unidade estar operando com uma vazão inferior à sua 
capacidade, algumas melhorias são necessárias. Devido à sua capacidade ociosa, a área de 
abrangência desta unidade poderá ser alterada, no futuro, através de uma nova setorização 
da rede de distribuição, já comentada anteriormente. O presente PMSB recomenda as 
seguintes ações para esta unidade, com o intuito de estimar investimentos, sendo que estas 
ações poderão ser alteradas após a elaboração de projetos e estudos específicos.   

 Gestão de medição da vazão de água tratada. Ano considerado para implantação: 
2017. Valor conforme orçamentos recentes feitos pela SERENCO e constante na 
planilha de cronograma de investimentos propostos em item posterior; 

 Ações para diminuição das perdas no tratamento, como por exemplo, a substituição / 
reparo das válvulas que apresentam vazamentos. Ano considerado para execução: 
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2017. Pelo fato de não existir levantamento sobre características das válvulas com 
vazamentos, será considerada a necessidade de substituição de 3 válvulas com 
diâmetro de 400 mm; 

 Quanto ao fato da ETA I apresentar porcentagem considerável de amostras com valor 
acima do limite quanto ao parâmetro turbidez, a recomendação é que seja melhorada 
a eficiência dos decantadores, através da instalação de estruturas defletoras, por 
exemplo com placas ou lonas. Estas estruturas permitirão ainda a instalação de 
removedores contínuos de lodo instalados no fundo dos decantadores, dispensando as 
atuais limpezas manuais, fazendo com a que a ETA tenha continuidade operacional e 
haja economia com mão de obra. Ano considerado para implantação: 2020. Valor 
conforme orçamentos recentes feitos pela SERENCO, com a instalação de lonas, 
constante na planilha de cronograma de investimentos propostos em item posterior; 

 Execução de Estação de Tratamento de Lodo (ETL), com o intuito de recuperar e tratar 
adequadamente os resíduos desta unidade. Ano considerado para implantação: 2022 
e 2023. Valor conforme orçamentos recentes feitos pela SERENCO e constante na 
planilha de cronograma de investimentos propostos em item posterior; 

 Recomenda-se a instalação de monitor de coagulante nesta unidade, devido às 
mudanças bruscas de qualidade da água bruta, fazendo com que haja a possibilidade 
de acompanhamento automático da dosagem em relação à qualidade da água bruta, 
facilitando a operação e proporcionando o tratamento mesmo com valores elevados de 
turbidez. Ano considerado para instalação: 2018. Valor conforme orçamentos recentes 
feitos pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de investimentos 
propostos em item posterior; 

 Foram informados alguns problemas estruturais no reservatório R2, junto à ETA I. 
Ainda serão necessários estudos e projetos para ser possível o cálculo dos 
investimentos necessários para esta reforma; 

 Licenciamento ambiental da unidade de tratamento através da emissão da Licença 
Ambiental de Operação (LAO). De acordo com a Resolução CONSEMA nº 14, de 
dezembro de 2012, a atividade nº 34.31.00 (captação, adução de água bruta e/ou 
tratamento de água para abastecimento público) está enquadrada nas atividades 
potencialmente causadoras de degradação ambiental de impacto local e, portanto, de 
competência municipal para o seu licenciamento. 

Serão necessários os seguintes instrumentos técnicos para a emissão da LAO: 

 Relatório Ambiental Prévio (RAP); 

 Plano de Ação Emergencial (PAE). 
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Tabela 147 - Principais investimentos previstos na ETA I. 

ETA Investimento Ano Valor (R$) 

I 

Gestão de medição da vazão de água tratada 2017 50.000 

Ações para diminuição das perdas no tratamento 2017 36.000 

Instalação de monitor de coagulante 2018 70.000 

Reforma do Reservatório R2 2018 (*) 

Elaboração de projeto executivo das melhorias da ETA I 2019 42.900 

Implantação de estruturas defletoras para decantação e removedor 
contínuo de lodo 

2020 1.030.000 

Licenciamento ambiental - aprovação do projeto executivo 2020 - 

Execução de ETL (Etapa 1 de 2) 2022 200.000 

Execução de ETL (Etapa 2 de 2) 2023 200.000 

Licenciamento ambiental de operação 2024 - 

Subtotal ETA I 1.628.900 

           (*). Ainda serão necessários estudos e projetos para ser possível o cálculo deste investimento. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

ETA II 

Para a ETA II, foram levantadas as seguintes ameaças durante a elaboração do diagnóstico:  

 O SAMAE contratou, em agosto de 2015, a empresa Estel Engenharia Ltda para a 
elaboração de projeto de recuperação e/ou reforço estrutural da ETA II, motivada 
pelas patologias encontradas no concreto desta unidade. Esta contratação deveria 
gerar 8 produtos. No entanto, após a entrega dos dois produtos iniciais (ensaios 
tecnológicos no concreto e laudo técnico de diagnóstico de patologias) chegou-se à 
conclusão que o concreto existente se encontra sem confiabilidade estrutural devido 
a sua alta heterogeneidade. Após esta conclusão, foram estudadas 4 alternativas 
de recuperação, inclusive a alternativa de substituição de apenas parte da estação. 
No entanto, a conclusão foi que não há viabilidade financeira e técnica para uma 
reforma estrutural, sendo recomendável a construção de uma nova unidade; 

 O descarte de águas de lavagem dos floculadores, decantadores, filtros e as águas 
servidas no laboratório não possuem sistemas de tratamento, recuperação e 
destinação adequados, sendo, portanto, lançados diretamente na rede de 
drenagem da ETA, tendo como destino final o Rio Itajaí-açu;  

 Algumas placas dos decantadores da ala sul necessitam de substituição ou reforma; 

 Registros de descarga possuem grandes vazamentos provocando a perda de água 
tratada;  

 A ETA também não possui proteção com guarda-corpo para os operadores 
trabalharem com segurança e conforto durante a sua operação e manutenção;  

 Inexistência de geradores impedindo o funcionamento dos equipamentos em 
ocasiões de falta de energia elétrica; 
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 Necessidade de esvaziamento completo dos decantadores para a lavagem; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 
2.914/2011, em algumas situações, quanto ao parâmetro turbidez da água tratada, 
após o processo de tratamento. Entretanto esse parâmetro está sempre dentro da 
legislação quando medido na rede de distribuição; 

 Inexistência das barreiras (chicanas) nos floculadores, diminuindo a eficiência do 
tratamento (ala sul); 

 Desnivelamento das calhas vertedoras dos decantadores da ala sul; 

 Ausência de licença ambiental de operação; 

 Ausência de bacias de contenção contra vazamento de produtos químicos; 

 Tanque de contato (sucção das estações elevatórias) com problemas de 
conservação. Pintura e reboco em estado avançado de deterioração; 

 Instalações inadequadas do sistema de cloro gás com ausência do sistema de 
contenção contra vazamentos e neutralizador de gás. 

Percebe-se que, apesar desta unidade estar operando com uma vazão inferior à sua 
capacidade, algumas melhorias são necessárias.  

Segundo laudo contratado pelo SAMAE, a unidade em concreto não possui confiabilidade 
estrutural, tampouco a sua reforma possui viabilidade financeira e técnica. Por este motivo, a 
recomendação é que seja construída uma nova unidade de tratamento. 

Esta nova unidade deverá ser construída no mesmo local, ou o mais próximo possível da atual 
ETA II, para que se possa aproveitar toda a estrutura de distribuição existente (adutoras e 
estações elevatórias), o que diminuirá os investimentos necessários. Também se deve levar 
em conta que o SAMAE está projetando e já possui recursos disponíveis para executar uma 
nova captação para alimentação da ETA II com capacidade de 1.200 l/s, sendo, portanto, 
suficiente até final de plano. 

Apesar da necessidade de construção de uma nova unidade, todo o processo demandará 
tempo para que se elabore o projeto e execute a obra, fazendo com que algumas ações 
tenham que ser tomadas na atual unidade a fim de melhorar a qualidade da água tratada. 
Além disso, a nova unidade deverá ser construída com a atual unidade em funcionamento, já 
que esta é responsável pelo atendimento de cerca de 75% da população urbana de Blumenau. 

A ETA metálica existente (com capacidade de tratamento de 100 l/s), após a entrada em 
operação da nova unidade a ser construída, poderá ser instalada em novo local, ainda a ser 
definido, de forma a atender demandas existentes em locais distantes das unidades de 
tratamento, otimizando a produção e distribuição de água. 

Considerando todas estas condicionantes, o presente PMSB recomenda as seguintes ações 
para esta unidade, com o intuito de estimar investimentos, sendo que estas ações poderão 
ser alteradas após a elaboração de projetos e estudos específicos. 
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 Ações para diminuição das perdas no tratamento, como por exemplo, a substituição/ 
reparo das válvulas que apresentam vazamentos. Ano considerado para execução: 
2017. Pelo fato de não existir levantamento sobre características das válvulas com 
vazamentos, será considerada a necessidade de substituição de 6 válvulas com 
diâmetro de 400 mm; 

 Segurança laboral (reabilitação de pisos e passarelas, instalação de guarda corpo, etc). 
Ano considerado: 2017; 

 Nivelamento das calhas vertedoras dos decantadores da ala sul. Ano considerado para 
nivelamento: 2017. Foi considerado que a equipe de manutenção do SAMAE fará este 
serviço e, por este motivo, não será considerado valor de investimento;  

 Instalação de barreiras (chicanas) nos floculadores da ala sul. Ano considerado para 
implantação: 2018. Valor conforme orçamentos recentes feitos pela SERENCO e 
constante na planilha de cronograma de investimentos propostos em item posterior; 

 Recomenda-se a instalação de monitor de coagulante nesta unidade, devido às 
mudanças bruscas de qualidade da água bruta, fazendo com que haja a possibilidade 
de acompanhamento automático da dosagem em relação à qualidade da água bruta, 
facilitando a operação e proporcionando o tratamento mesmo com valores elevados de 
turbidez. Ano considerado para instalação: 2018. Valor conforme orçamentos recentes 
feitos pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de investimentos 
propostos em item posterior; 

 Reforma do Tanque de contato (sucção das estações elevatórias). Ano considerado 
para implantação: 2020. Valor conforme itens 74.001/001, 73.948/002 e 73.415 do 
SINAPI/SC ref. Abril/2016 acrescidos de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de 25%;  

 Melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos, como por exemplo, a 
implantação de sistema de contenção contra vazamentos e neutralizador de gás cloro. 
Ano considerado para implantação: 2020. Valor conforme orçamentos recentes feitos 
pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de investimentos propostos em 
item posterior; 

 Instalação de geradores que permitam o pleno funcionamento desta unidade em 
ocasiões de falta de energia elétrica. Ano considerado para instalação: 2021. Foi 
considerado o valor total previsto pelo SAMAE para o sistema de água de Blumenau;   

 Execução de nova ETA com capacidade de tratamento de 1.200 l/s, incluindo ETL. Foi 
considerada a vazão de 1.200 l/s devido à compatibilidade com o novo projeto da 
captação e por ser esta a principal unidade de tratamento do Município, que deverá 
operar em um período superior ao de estudo do presente PMSB, que é de 20 anos. Na 
concepção do projeto deve-se prever que a estrutura existente permaneça funcionando 
com a construção da nova ETA e que possua reservação suficiente para o tempo de 
contato e sucção das elevatórias. 

Quanto ao tanque de contato, este será considerado no custo de implantação da nova ETA. 
Já o reservatório de sucção das elevatórias, será considerada a execução de um volume 5.000 
m³ (para possibilitar autonomia superior a 1 hora), sendo que este volume poderá ser alterado 
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na ocasião da elaboração do projeto. Ano considerado para execução: 2022 e 2023. Valor 
conforme curva paramétrica elaborada a partir de orçamentos da SERENCO; 

 Licenciamento ambiental da unidade de tratamento através da emissão da licença 
ambiental de operação. De acordo com a Resolução CONSEMA nº 14, de dezembro 
de 2012, a atividade nº 34.31.00 (captação, adução de água bruta e/ou tratamento de 
água para abastecimento público) está enquadrada nas atividades potencialmente 
causadoras de degradação ambiental de impacto local e, portanto, de competência 
municipal para o seu licenciamento. 

Serão necessários os seguintes instrumentos técnicos para a emissão da LAO: 

 Estudo Ambiental Simplificado (EAS); 

 Plano de Ação Emergencial (PAE). 

Tabela 148 - Principais investimentos previstos na ETA II. 

ETA Investimento Ano Valor (R$) 

II 

Ações para diminuição das perdas no tratamento 2017 72.000 

Segurança laboral 2017 322.428 

Nivelamento das calhas vertedoras dos decantadores da ala sul 2017 (*) 

Instalação de barreiras (chicanas) nos floculadores da ala sul 2018 50.044 

Instalação de monitor de coagulante 2018 70.000 

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA II 2019 1.931.794 

Licenciamento ambiental de projeto 2020 - 

Reforma do tanque de contato 2020 25.149 

Melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos 2020 150.000 

Execução de nova ETA com capacidade de 1.200 l/s (Etapa 1 de 2) 2022 29.484.000 

Execução de nova ETA com capacidade de 1.200 l/s (Etapa 2 de 2) 2023 29.484.000 

Reservatório de sucção das elevatórias na ETA II 2023 5.250.000 

Licenciamento ambiental de operação 2024 - 

Subtotal ETA II 66.839.415 

(*). Considerada utilização de mão de obra própria. 
 Fonte: SERENCO, 2016. 
  

ETA III 

Para a ETA III, foram levantadas as seguintes ameaças durante a elaboração do diagnóstico:  

 O descarte de águas de lavagem dos floculadores, decantadores, filtros e as águas 
servidas no laboratório não possuem sistemas de tratamento, recuperação e 
destinação adequados, sendo, portanto, lançados diretamente na rede de 
drenagem da ETA, tendo como destino final o Ribeirão Garcia;  

 Inexistência de geradores impedindo o funcionamento dos equipamentos em 
ocasiões de falta de energia elétrica; 
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 Necessidade de substituição de todo o material filtrante dos filtros; 

 Ao redor das unidades de tratamento, existem canais de distribuição de água com 
tampas em concreto, formando os únicos caminhos para a circulação no tratamento. 
Portanto, para a operação da unidade, existe a necessidade de andar sobre estas 
tampas em concreto, tampas estas que necessitam de substituição pois encontram-
se com risco de quebrar; 

 Foram constatados vazamentos consideráveis, principalmente nos filtros, fazendo 
com que grande quantidade de água seja perdida; 

 Necessidade de esvaziamento completo dos decantadores para a lavagem. Apesar 
do projeto prever a limpeza hidráulica sem a necessidade de esvaziamento, este 
sistema não é eficaz; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 
2.914/2011, em algumas situações, quanto ao parâmetro turbidez e cor da água 
tratada, após o processo de tratamento. Entretanto esses parâmetros estão sempre 
dentro da legislação quando medido na rede de distribuição; 

 Paredes externas do floculador hidráulico e do decantador com vazamentos, 
necessitando de impermeabilização; 

 Floculador hidráulico com placas de concreto em estágio avançado de deterioração, 
necessitando de substituição destas placas e reforma do floculador; 

 Ausência de licença ambiental de operação; 

 Necessidade de melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos; 

Percebe-se que, apesar desta unidade estar operando com uma vazão inferior à sua 
capacidade, algumas melhorias são necessárias. O presente PMSB recomenda as seguintes 
ações para esta unidade, com o intuito de estimar investimentos, sendo que estas ações 
poderão ser alteradas após a elaboração de projetos e estudos específicos.   

 Ações para diminuição das perdas no tratamento, como por exemplo, a substituição / 
reparo das válvulas que apresentam vazamentos. Ano considerado da substituição: 
2017. Pelo fato de não existir levantamento sobre características das válvulas com 
vazamentos, será considerada a necessidade de substituição de 3 válvulas com 
diâmetro de 400 mm; 

 Segurança laboral (reabilitação de pisos e passarelas, instalação de guarda corpo, etc). 
Ano considerado: 2018;  

 Substituição do material filtrante. Ano considerado para implantação: 2018. Valor 
conforme orçamentos recentes feitos pela SERENCO e constante na planilha de 
cronograma de investimentos propostos em item posterior; 

 Recomenda-se a instalação de monitor de coagulante nesta unidade, devido às 
mudanças bruscas de qualidade da água bruta, fazendo com que haja a possibilidade 
de acompanhamento automático da dosagem em relação à qualidade da água bruta, 
facilitando a operação e proporcionando o tratamento mesmo com valores elevados de 
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turbidez. Ano considerado para instalação: 2018. Valor conforme orçamentos recentes 
feitos pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de investimentos 
propostos em item posterior; 

 Quanto ao fato da ETA III apresentar porcentagem considerável de amostras com 
valor acima do limite quanto ao parâmetro turbidez e cor, a recomendação é que 
seja melhorada a eficiência dos decantadores, através da instalação de estruturas 
defletoras, por exemplo com placas ou lonas. Estas estruturas permitirão ainda a 
instalação de removedores contínuos de lodo instalados no fundo dos 
decantadores, dispensando as atuais limpezas manuais, fazendo com a que a ETA 
tenha continuidade operacional e haja economia com mão de obra. Ano considerado 
para implantação: 2020. Valor conforme orçamentos recentes feitos pela 
SERENCO, com a instalação de lonas, constante na planilha de cronograma de 
investimentos propostos em item posterior; 

 Impermeabilização interna no floculador e decantador. Ano considerado para 
implantação: 2020. Valor conforme item 74.066/002 do SINAPI/SC ref. Abril/2016 
acrescido de BDI de 25%;  

 Substituição das chicanas do floculador. Ano considerado para implantação: 2020. 
Valor conforme orçamentos recentes feitos pela SERENCO e constante na planilha de 
cronograma de investimentos propostos em item posterior; 

 Execução de ETL, com o intuito de recuperar e tratar adequadamente os resíduos desta 
unidade. Ano considerado para implantação: 2022 e 2023. Valor conforme orçamentos 
recentes feitos pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de 
investimentos propostos em item posterior; 

 Melhoria da casa de química e dosagem de produtos químicos, como por exemplo a 
implantação de sistema de contenção contra vazamentos e neutralizador de gás cloro. 
Ano considerado para implantação: 2019. Valor conforme orçamentos recentes feitos 
pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de investimentos propostos em 
item posterior; 

 Licenciamento ambiental da unidade de tratamento através da emissão da Licença 
Ambiental de Operação (LAO). De acordo com a Resolução CONSEMA nº 14, de 
dezembro de 2012, a atividade nº 34.31.00 (captação, adução de água bruta e/ou 
tratamento de água para abastecimento público) está enquadrada nas atividades 
potencialmente causadoras de degradação ambiental de impacto local e, portanto, de 
competência municipal para o seu licenciamento. 

Serão necessários os seguintes instrumentos técnicos para a emissão da LAO: 

 Relatório Ambiental Prévio (RAP); 

 Plano de Ação Emergencial (PAE). 
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Tabela 149 - Principais investimentos previstos na ETA III. 

ETA Investimento Ano Valor (R$) 

III 

Ações para diminuição das perdas no tratamento 2017 36.000 

Segurança laboral 2018 35.223 

Substituição do material filtrante 2018 247.813 

Instalação de monitor de coagulante 2018 70.000 

Melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos 2019 150.000 

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA III 2019 127.808 

Impermeabilização interna no floculador e decantador 2020 51.356 

Substituição das chicanas do floculador 2020 84.900 

Implantação de estruturas defletoras para decantação e removedor 
contínuo de lodo 

2020 1.484.000 

Licenciamento ambiental de projeto 2020 - 

Execução de ETL (Etapa 1 de 2) 2022 1.320.000 

Execução de ETL (Etapa 2 de 2) 2023 1.320.000 

Licenciamento ambiental de operação 2024 - 

Subtotal ETA III 4.927.100 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

ETA IV 

Para a ETA IV, foram levantadas as seguintes ameaças durante a elaboração do diagnóstico:  

 O descarte de águas de lavagem dos filtros e as águas servidas no laboratório não 
possuem sistemas de tratamento, recuperação e destinação adequados, sendo, 
portanto, lançados diretamente na rede de drenagem da ETA, tendo como destino 
final o Ribeirão Itoupava Rega;  

 Inexistência de geradores de energia elétrica impedindo o funcionamento dos 
equipamentos em ocasiões de falta; 

 Foram constatados alguns vazamentos nas paredes em concreto dos filtros e 
também do tanque de contato, que devem ser sanados antes de prejudicar a 
estrutura;  

 Dificuldade de acesso ao local de captação de água bruta (barragem de elevação 
de nível), localizada em propriedade particular com livre circulação de animais e 
pessoas; 

 Esta unidade não vem conseguindo atender o limite estabelecido pela Portaria 
2.914/2011, em algumas situações, quanto ao parâmetro turbidez da água tratada, 
após o processo de tratamento. Entretanto esse parâmetro está sempre dentro da 
legislação quando medido na rede de distribuição; 

 Necessidade de paralisação da operação em casos de turbidez acima de 300 NTU; 
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 A lavagem dos filtros, atualmente, é feita com a utilização de água bruta, o que 
dificulta a operação e a obtenção da qualidade da água preconizada pela Portaria 
2914; 

 Ausência de licença ambiental de operação. 

Percebe-se que, apesar desta unidade estar operando com uma vazão inferior à sua 
capacidade, algumas melhorias são necessárias. O presente PMSB recomenda as seguintes 
ações para esta unidade, com o intuito de estimar investimentos, sendo que estas ações 
poderão ser alteradas após a elaboração de projetos e estudos específicos.   

 Ações para diminuição das perdas no tratamento, como por exemplo, reparos nos 
vazamentos existentes. Ano considerado da substituição: 2017. Pelo fato de não existir 
levantamento sobre características das válvulas com vazamentos, será considerada a 
necessidade de substituição de 2 válvulas com diâmetro de 200 mm; 

 Instalação de geradores que permitam o pleno funcionamento desta unidade em 
ocasiões de falta de energia elétrica. Ano considerado para instalação: 2021. Foi 
considerado o valor total previsto pelo SAMAE para o sistema de água de Blumenau;   

 Melhorias na captação (acesso, cercar área, etc). Ano considerado para implantação: 
2017. Foi considerado o item 74.142/004 para a execução da cerca. Para a melhoria 
do acesso foi considerada a utilização de máquinas e colaboradores do SAMAE. 

 Implantação de floculador e decantador para funcionarem anteriormente aos filtros 
existentes, adequando o tratamento à qualidade da água bruta e à atual legislação. De 
acordo com estudo de tratabilidade a ser realizado, podem ser implantadas soluções 
alternativas, tais como dupla filtração. Ano considerado para implantação: 2022. Valor 
conforme orçamentos recentes feitos pela SERENCO e constante na planilha de 
cronograma de investimentos propostos em item posterior; 

 Instalação de mecanismo para lavagem dos filtros com água tratada (conjunto moto-
bomba e tubulações). Ano considerado para implantação: 2022. Valor conforme 
orçamentos recentes feitos pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de 
investimentos propostos em item posterior; 

 Execução de ETL, com o intuito de recuperar e tratar adequadamente os resíduos desta 
unidade. Ano considerado para implantação: 2022. Valor conforme orçamentos 
recentes feitos pela SERENCO e constante na planilha de cronograma de 
investimentos propostos em item posterior; 

 Licenciamento ambiental da unidade de tratamento. De acordo com a Resolução 
CONSEMA nº 14, de dezembro de 2012, a atividade nº 34.31.00 (captação, adução de 
água bruta e/ou tratamento de água para abastecimento público) está enquadrada nas 
atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental de impacto local e, 
portanto, de competência municipal para o seu licenciamento. No entanto, consta a 
necessidade de licenciamento apenas para vazão superior a 15 l/s. Portanto, para a 
ETA IV, será necessária a elaboração do PAE e uma Autorização Ambiental (AuA).  
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Tabela 150 - Principais investimentos previstos na ETA IV. 

ETA Investimento Ano Valor (R$) 

IV 

Ações para diminuição das perdas no tratamento 2017 10.000 

Melhorias na captação 2017 12.355 

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA IV 2019 12.750 

Licenciamento ambiental de projeto 2020 - 

Adequação do tratamento 2022 225.000 

Mecanismo para lavagem dos filtros com água tratada 2022 80.000 

Execução de ETL 2022 120.000 

Licenciamento ambiental de operação 2024 - 

Subtotal ETA IV 460.105 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Existe a alternativa de desativação dessa unidade de tratamento, com o abastecimento 
realizado a partir da ETA II, mais especificamente pela RA-09. Para viabilizar essa situação, 
seriam necessários os seguintes investimentos, estimados a seguir: 

 Adutora com 8.500 km e diâmetro com 150 mm a um preço de R$ 300/m, totalizando 
R$ 2.550.000; 

 Elevatória com reservação de 200 m³ e Booster com 120 mca e 10 l/s, bombas 
reservas, totalizando R$ 800.000; 

 Gasto estimado anual com energia elétrica: R$ 150.000; 

A alternativa de desativação da ETA IV necessita de maior investimento no transporte da água, 
maior gasto energético, ocasionando, no entanto, redução no custo com mão de obra 
(operadores de ETA).  

Considerando todas as estimativas anteriores e trazendo os custos e investimentos para o 
Valor Presente, percebe-se que as duas alternativas se equivalem do ponto de vista 
econômico-financeiro. 

A decisão sobre qual alternativa a ser adotada deverá ser feita no futuro a partir de estudos 
mais aprofundados. Para o presente PMSB, a título de previsão de investimentos, serão 
adotados os valores da Tabela 150. 

 

Adução de água tratada 

Foram feitas algumas verificações em relação à capacidade de transporte do sistema principal 
de adutoras, isto é, desde as unidades de tratamento até os principais centros de reservação. 

Devido à forma que atualmente a distribuição de água é feita em Blumenau, com os 
reservatórios normalmente funcionando à jusante, com a água sendo distribuída 
anteriormente a estes, esta verificação é apenas preliminar, sendo necessária a atualização 
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de toda a simulação hidráulica do Município para que as intervenções possam ser melhor 
detalhadas. 

Quanto ao sistema principal de distribuição verificado, foram constatadas velocidades 
elevadas para a RA-04 e RA-09. 

A proposta do presente PMSB, com o intuito de estimar investimentos necessários, é a 
seguinte: 

 Para a RA-04, execução de uma nova adutora de 500 mm desde a ETA II até o 
Reservatório R4 (cerca de 7.200 m de extensão). Já consta no Convênio com o 
Ministério das Cidades/CEF, a implantação de 2.500 m, restando, portanto, a 
necessidade de execução de 4.700 m. Ano previsto para implantação: 2022; 

 Para a RA-09, execução de uma nova adutora de 500 mm desde a ETA II com extensão 
de 8.100 m acompanhando a adutora existente (direção norte). O SAMAE tem 
planejado setorizar uma região para atendimento pelo R9, já que este possui cota 
dominante. Este fato traria economia do ponto de vista energético. Através deste 
planejamento, seria necessária a construção de um booster e uma nova adutora 
(estimada em 400 mm e extensão de 2.900 m) para atendimento do R9. Ano previsto 
para implantação: 2023; 

 Para a RA-03, execução de uma nova adutora desde a ETA II até o Reservatório R3 
para atendimento desta região. Isto porque há o planejamento de ampliação do volume 
de reservação do R3, além do fato das atuais adutoras apresentarem problemas 
constantes de manutenção. Esta nova adutora de reforço foi calculada em 350 mm e 
com extensão de 2.600 m. Ano previsto para implantação: 2024; 

O valor utilizado para a previsão dos investimentos foi retirado da curva paramétrica elaborada 
a partir de orçamentos da SERENCO. Portanto, os valores de investimento foram estimados 
em R$ 4.606.000,00 para a adutora da RA-04, R$ 9.852.000,00 para as adutoras da RA-09 e 
R$ 1.508.000,00 para a adutora da RA-03.  

Ressalta-se que estas propostas visam à estimativa de investimentos, podendo ser alteradas 
após estudo específico e a elaboração dos projetos. 

Tabela 151 - Resumo dos principais investimentos em adução de água tratada. 

Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor 

Unit. (R$) 
Valor Total 

(R$) 

2022 Nova adutora para RA-04 - 500 mm m 4.700 980 4.606.000 

2023 
Nova adutora para RA-09 - 500 mm m 8.100 980 7.938.000 

Nova adutora para RA-09 - 400 mm m 2.900 660 1.914.000 

2024 Nova adutora para RA-03 - 350 mm m 2.600 580 1.508.000 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Reservação 

A premissa utilizada para o cálculo da reservação necessária por RA é que deverá haver 
volume de reservação correspondente à 1/3 do consumo diário, utilizando como base a 
demanda do dia de maior consumo, ou seja, 1/3 da demanda máxima diária. 

A Tabela 152 foi feita considerando, para o cálculo do balanço futuro, os projetos em 
andamento para a ampliação da capacidade de reservação, isto porque, dos 16.000 m³ 
considerados, 13.000 m³ fazem parte do convênio assinado com o Ministério das 
Cidades/Caixa Econômica Federal e os outros 3.000 m³ correspondem ao reservatório a ser 
instalado na Rua Mariana (já possui ordem de serviço para construção). 

Tabela 152 - Balanço da reservação por Regiões de Abastecimento considerando projetos em 
andamento. 

Região de 
abastecimento 

Reservação 
existente 

(m³) 

Reservação 
projetada 

(m³) 

Balanço da reservação considerando 
reservatórios projetados (m³) 

2015 2015 2025 2035 2037 

ETA II 

RA-01 5.144 7.000 5.636 5.158 4.341 4.169 

RA-03 1.423 2.000 432 -819 -1.299 -1.401 

RA-04 4.732   -325 -54 -627 -747 

RA-09 2.666 6.000 978 14 -1.157 -1.401 

Total ETA II 13.965 15.000 6.721 4.299 1.258 620 

ETA I RA-02 1.206 1.000 1.017 949 844 822 

ETA III RA-07 8.622   2.792 2.410 1.853 1.733 

ETA IV RA-10 325   121 107 86 81 

Blumenau 24.118 16.000 10.651 8.208 7.765 4.041 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Considerando que em 2025 as RAs já estarão alteradas conforme nova setorização, a 
proposta é que sejam implantados 4.000 m³ adicionais de reservação, sendo 1.500 m³ na RA-
03, 1.000 m³ na RA-04 e 1.500 m³ na RA-09. Esses volumes poderão ser alterados conforme 
projeto específico a ser elaborado ou devido a volumes comerciais existentes. 

Assim, um investimento proposto de 1.500 m³ na RA-03 no ano 2025, 1.500 m³ na RA-09 e 
1.000 m³ na RA-04 no ano 2030, ambos em locais a serem definidos de acordo com projeto 
específico. Os valores utilizados para estimativa dos custos de implantação foram retirados 
da curva paramétrica elaborada a partir de orçamentos da SERENCO (reservatórios em aço 
vitrificado). Portanto, os valores de investimento foram estimados em R$ 1.875.000,00 para 
cada reservatório de 1.500 m³ e R$ 1.300.000,00 para o reservatório de 1.000 m³. 
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Tabela 153 - Resumo dos principais investimentos em reservação de água tratada. 

Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor 

Unit. (R$) 
Valor Total 

(R$) 

2025 Implantação de reservatório na RA-03 m³ 1.500 1.250 1.875.000 

2030 Implantação de reservatório na RA-09 m³ 1.500 1.250 1.875.000 

2030 Implantação de reservatório na RA-04 m³ 1.000 1.300 1.300.000 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Rede de distribuição e ligações domiciliares 

Foi fornecido pelo SAMAE o cadastro georreferenciado de 1.563.530 metros de redes de 
distribuição e adutoras de água, contendo separação por diâmetro, material, Sistema de 
Abastecimento e também por Região de Abastecimento. 

O SAMAE informou que aproximadamente 60 km dessa rede de distribuição possui problemas 
de operação, tais como incrustações ou rompimentos frequentes, principalmente devido à sua 
idade. Dessas redes, 15 km já foram substituídas, restando assim 45 km de redes (2,9% da 
tubulação existente) a serem consideradas para substituição. Para efeito de estimativa de 
investimento, estas substituições serão consideradas para serem feitas entre os anos 2018 e 
2022. 

Apesar da totalidade da área urbana possuir rede de distribuição disponível, com o aumento 
populacional previsto, extensões de rede podem ser necessárias, no futuro. Por este motivo, 
foi estimada uma quantidade anual de rede de distribuição e novas ligações domiciliares a 
serem executados pela SAMAE, conforme Tabela 154. 

Tabela 154 - Incremento de rede e ligações na área urbana. 

Ano 
População 

Atendida SAA 
(hab.) 

Incremento 
rede de água 

(m) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

0 2.017 340.865 9.330 1.576 

1 2.018 346.766 9.348 1.579 

2 2.019 352.672 9.348 1.579 

3 2.020 358.587 9.365 1.582 

4 2.021 364.509 9.377 1.584 

5 2.022 370.442 9.395 1.587 

6 2.023 376.383 9.401 1.588 

7 2.024 382.335 9.425 1.592 

8 2.025 388.298 9.436 1.594 

9 2.026 394.272 9.460 1.598 

10 2.027 400.256 9.472 1.600 

11 2.028 406.254 9.496 1.604 

12 2.029 412.263 9.513 1.607 

13 2.030 418.286 9.531 1.610 

14 2.031 424.321 9.555 1.614 
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Ano 
População 

Atendida SAA 
(hab.) 

Incremento 
rede de água 

(m) 

Incremento 
de ligações 

(ud) 

15 2.032 430.370 9.579 1.618 

16 2.033 436.432 9.596 1.621 

17 2.034 442.509 9.620 1.625 

18 2.035 448.599 9.644 1.629 

19 2.036 454.705 9.667 1.633 

20 2.037 460.825 9.691 1.637 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Será utilizado R$ 150,00 / m como premissa do valor para execução e substituição de redes 
de distribuição (DE 60 mm) e de R$ 574,34 / unidade para execução de novas ligações 
domiciliares (conforme tabela atual de preços para nova ligação de água praticada pelo 
SAMAE). 

Para novos empreendimentos, tais como loteamentos, agrupamento de edificação, conjunto 
habitacional vertical/horizontal, centros comerciais e outros, deve-se seguir o contido no 
Decreto nº 10.809/2015, que regulamenta a aprovação referente a viabilidade de atendimento 
de água pelo SAMAE. Os empreendedores serão responsáveis pela execução das redes 
internas de água, e estes serão interligados ao sistema do SAMAE, assim como possíveis 
reforços de tubulações e sistemas elevatórios.  

O SAMAE conta com uma simulação hidráulica do sistema de abastecimento de água da ETA 
II, feita no ano de 2003. Esta simulação não foi atualizada desde então e existe a necessidade 
de sua atualização para que se possam prever corretamente os investimentos, principalmente 
no sistema de transporte de água (adutoras e anéis de distribuição). Esta atualização será 
prevista, no presente PMSB, assim como a simulação para as demais ETAs, a ser realizada 
no ano 2018 a um custo estimado de R$ 400.000,00.  

Além das redes de distribuição, será prevista a instalação de novos anéis de distribuição, 
como forma de melhorar o abastecimento nas diversas regiões do Município. Como forma de 
prever investimentos, será considerada a premissa de execução de uma metragem estimada 
em 5% do total de rede existente, o que totaliza cerca de 80 km de anéis, a serem executados 
entre os anos 2022 e 2031, com um valor estimado de R$ 400 / m. 

 

Hidrometração 

Através da projeção de ligações domiciliares e da situação do atual parque de hidrômetros 
pode-se projetar o número de hidrômetros necessários ao longo do período de estudo. 
Considerou-se R$ 158,10 como valor unitário para instalação de hidrômetros, conforme item 
74.217/002 do SINAPI/SC ref. Abril/2016 acrescido de um BDI de 25% para serviço e de 15% 
para materiais, resultando em aproximadamente R$ 190,00.  

Não existe uma idade ideal de substituição desses aparelhos, mas sim recomendações de 
vida útil máxima entre 5 a 10 anos. Assim, será adotada a premissa de troca de 16,7% do total 
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de hidrômetros a cada ano, a partir de 2018. Através desta premissa garante-se que a idade 
do parque de hidrômetros seja menor que 6 anos, obrigação contida no Anexo IV do 4º Termo 
Aditivo ao Contrato de Concessão para prestação do serviço público de esgotamento sanitário 
de Blumenau. 

 

Programa de redução do índice de perdas 

Como mostrado anteriormente, uma das metas para o atendimento adequado da população 
quanto ao sistema de água é a redução do atual índice de perdas.  

Este trabalho deve envolver toda a estrutura do SAMAE e várias ações em conjunto. Algumas 
delas já estão em andamento, tais como a setorização das redes de distribuição e a 
macromedição dos volumes produzidos.  

O primeiro passo para a redução do índice de perdas é que seja feita corretamente a sua 
medição. Quanto mais detalhada esta medição, mais subsídios a equipe de gestão de perdas 
terá para trabalhar e conseguir identificar as causas destas perdas. 

Na etapa do diagnóstico foi apresentado o balanço hídrico proposto pela IWA (International 
Water Association) / AWWA (American Water Works Association), que está transcrito a seguir. 
Este é o modelo proposto pelo presente PMSB para que o SAMAE utilize na sua medição de 
perdas no sistema. 

Quadro 20 - Balanço hídrico proposto pela IWA/AWWA para sistemas de abastecimento de água. 
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Consumo não faturado não medido 
(combate a incêndios, favelas, etc) 
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 Perdas aparentes 

Uso não autorizado (fraudes e 
falhas de cadastro) 

Erros de medição                              
(micromedição) 

Perdas reais 

Vazamentos nas adutoras e/ou 
redes de distribuição 

Vazamentos e extravasamentos em 
reservatórios 

Vazamentos em ramais prediais (a 
montante do ponto de medição) 

Fonte: BEZERRA e CHEUNG, 2013.  

 

Atualmente, não existe medição dos valores correspondentes aos campos do Quadro 20. Com 
o intuito de estimar a redução possível do índice de perdas, serão arbitrados valores de 
perdas, utilizando números de outros sistemas de abastecimento, conforme ilustrado na 
Tabela 155. 
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Tabela 155 - Índice de perdas teórico - situação atual. 

   % Perdas 
Per capita 
(l/hab.dia) 

P
e
rd

a
 d

e
 á

g
u

a
 Perdas aparentes 

Uso não autorizado (fraudes e 
falhas de cadastro) 

5,1 

12,6 

7,65 

Erros de medição                              
(micromedição) 

7,5 11,25 

Perdas reais 

Vazamentos nas adutoras e/ou 
redes de distribuição 

8,1 

18,9 

12,15 

Vazamentos e extravasamentos em 
reservatórios 

0,9 1,35 

Vazamentos em ramais prediais (a 
montante do ponto de medição) 

9,9 14,85 

    Perdas 31,5 47,25 

    Consumo medido 68,5 102,75 

    Soma 100 150 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

No PLANSAB foram definidas metas de atendimento, inclusive quanto às perdas, para as 
diversas regiões do País, conforme Tabela 156. 

Tabela 156 - Metas para o índice de perdas na região Sul. 

INDICADOR ANO BRASIL S 

A6 % do índice de perdas na distribuição de água 

2010 39 35 

2018 36 33 

2023 34 32 

2033 31 29 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Percebe-se pela análise da Tabela 156, que a meta colocada pelo PLANSAB para a região 
Sul, no ano 2033, é de 29%. Isto porque há limites para a redução das perdas de água em um 
sistema, limites que podem ser: 

 Limite econômico: limite a partir do qual se gasta mais para reduzir as perdas do que o 
valor intrínseco dos volumes recuperados (varia de cidade para cidade, em função das 
disponibilidades hídricas, custos de produção, etc.);  

 Limite técnico ("perdas inevitáveis"): limite mínimo, definido pelo alcance das 
tecnologias atuais dos materiais, ferramentas, equipamentos e logísticos, ou, em outras 
palavras, nunca haverá perda zero, sempre haverá algum volume perdido, por mais 
bem implantado e operado que seja um sistema de abastecimento.  

Considerando que o limite econômico é atingido anteriormente ao nível técnico, que o SAMAE 
ainda necessitará de muitos investimentos em outros setores para que possa atender a 
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população do Município (como por exemplo executar uma nova ETA) e a meta proposta pelo 
PLANSAB para a região Sul, o presente PMSB adotará como objetivo atingir o patamar de 
25% para o índice de perdas em final de plano (conforme Tabela 146), sendo esta mais 
restritiva do que o próprio PLANSAB. O que não impede do SAMAE alcançar um índice melhor 
que esse ao longo dos anos.  

Tabela 157 - Índice de perdas teórico - situação futura. 

   % Perdas 
Per capita 
(l/hab.dia) 

P
e
rd

a
 d

e
 á

g
u

a
 Perdas aparentes 

Uso não autorizado (fraudes e 
falhas de cadastro) 

3,7 

7 

5,55 

Erros de medição                              
(micromedição) 

3,3 4,95 

Perdas reais 

Vazamentos nas adutoras e/ou 
redes de distribuição 

7,7 

18 

11,55 

Vazamentos e extravasamentos em 
reservatórios 

0,9 1,35 

Vazamentos em ramais prediais (a 
montante do ponto de medição) 

9,4 14,1 

    Perdas 25 37,5 

    Consumo medido 75 112,5 

    Soma 100 150 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Considerando a existência de mais de 5 mil hidrômetros parados, de quase 2 mil ligações sem 
hidrômetro e que a troca regular de hidrômetros não tem sido feita, somente com as ações de 
instalação e substituição de hidrômetros estima-se que as perdas possam ser diminuídas para 
28%. 

As metas de redução do índice de perdas propostas para esta revisão do PMSB são graduais 
porque as ações necessitam de tempo para o seu planejamento e execução, além dos ganhos 
esperados serem estimados, podendo haver diferenças na realidade. 

Algumas ações podem ser propostas para a diminuição do atual índice de perdas, tais como 
as descritas na sequência. 

 Substituição e manutenção do parque de hidrômetros atualizado;   

 Combate a fraudes e uso não autorizado. A política de controle é basicamente a 
realização periódica de campanhas educacionais e campanhas de combate às fraudes 
com base em pesquisas de campo e cadastrais; 

 Treinamento dos leituristas. Estes colaboradores estão sempre em contato direto com 
as ligações domiciliares e, grande parte das perdas ocorre devido a erros de medição 
dos hidrômetros, sendo a leitura deste o objeto principal do trabalho dos leituristas;  

 Quanto aos vazamentos, as principais ações para o seu controle estão resumidas no 
Quadro 21. 
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Quadro 21 - Síntese das ações para o controle de perdas reais. 

 
Fonte: BEZERRA e CHEUNG, 2013. 

 

 O SAMAE já possui um padrão de ligação de água, com manual disponível, como forma 
de padronizar as ligações novas de água, diminuindo a ocorrência de vazamentos no 
cavalete, além de proteger os hidrômetros contra fraudes.  

 Outras ações para o controle das perdas reais:  

 Velocidade e qualidade nos reparos; 

 Controle ativo de vazamentos, que não visa os reparos de vazamentos 
reportados pela população (ou visíveis), mas sim diz respeito ao monitoramento 
da rede permitindo a detecção e o reparo de vazamentos não comunicados. 
Para isso, deve haver equipes permanentes de inspetores de saneamento a fim 
de fazer pesquisas de vazamentos e monitoramento do sistema; 

 Gestão da infraestrutura, que engloba a instalação, manutenção e reabilitação 
das tubulações, incluindo os ramais, que devem ser padronizados e executados 
com material de mais qualidade, tal como o PEAD. 

O programa de redução de perdas precisa ser desenvolvido de maneira totalmente integrada 
com o cadastro comercial por uma série de fatores, como: locais de substituição dos 
hidrômetros, regiões onde não possuem medição ou existem perdas de arrecadação, etc. A 
simulação hidráulica trará os locais onde poderão ser reduzidos os gastos energéticos, sendo 
o investimento realizado nesse estudo pago facilmente e trazendo um subsídio para o futuro 
Centro de Controle Operacional.  

 

Educação Sanitária e Ambiental  

A Lei Complementar nº 747, de 23 março de 2010, que instituiu o código do Meio Ambiente 
do município de Blumenau, estabeleceu que um dos objetivos da Política Municipal do Meio 
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Ambiente é implementar e fomentar a educação ambiental no âmbito municipal (BLUMENAU, 
2010b). Esta Lei também definiu também que a educação ambiental é um dos itens a serem 
financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, além de instituir a PMEA. 

Uma das propostas, solicitada pela Câmara Técnica do Conselho Municipal de Saneamento, 
é uma maior unificação nos programas de Educação Ambiental existentes. A fonte de recursos 
para estas ações, conforme já citado, é o Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

Além da unificação dos programas, deve haver ações voltadas para o saneamento, 
promovendo uma educação sanitária e ambiental.  

Existe a necessidade de incrementar os meios de informação e o acesso a eles, bem como o 
papel indutivo do poder público nos conteúdos educacionais. Além do poder público, as ONGs 
e organizações comunitárias podem e devem participar do processo de educação.  

Nesse contexto, a educação sanitária e ambiental remete a propostas pedagógicas centradas 
na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, 
capacidade de avaliação e participação dos educandos.  

Alguns temas podem ser abordados no programa de educação sanitária e ambiental, tais 
como: 

 Uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos; 

 Uso de dispositivos para reduzir o consumo nos imóveis; 

 Ações para garantir a qualidade da água nas fontes alternativas autorizadas; 

 Importância da preservação dos mananciais; 

 Coleta, tratamento, destino final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água; 

 Prejuízo das ligações clandestinas de água pluvial na rede coletora de esgoto e vice-
versa; 

 Normas e procedimentos para construção e operação de poços e fossas sépticas. 

 

Algumas formas de atuação também podem ser propostas: 

 Desenvolver ações que visam à formação de agentes multiplicadores em educação 
sanitária e ambiental, por meio de processos de sensibilização, comprometimento e 
consciência ambiental. Por exemplo, nas áreas rurais, onde a população vive mais 
isolada, a educação sanitária tem que se basear nos contatos pessoais, na 
aproximação dos grupos primários, agentes de saúde e na elaboração de programas 
coordenados com outras entidades - a escola, a igreja, as organizações de fomento 
agrícola, e outras; 

 Fomentar a criação de Bibliotecas que priorizem as temáticas de educação, meio 
ambiente, saneamento e desenvolvimento social;  

 Motivar e capacitar as lideranças comunitárias para o uso racional da água e o correto 
tratamento dos esgotos gerados;  
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 Estimular a criação de Associações de Usuários de Saneamento nas comunidades;  

 Atuação no campo da educação sanitária e ambiental formal, com atuação voltada para 
as comunidades escolares (direção, equipe técnica pedagógica, professores, alunos, 
funcionários e pais de alunos). 

A educação sanitária e ambiental formal (ou escolar) se realiza na rede de ensino 
(público ou privada), através da atuação curricular, tendo como referência pedagógica 
os Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 
tanto no planejamento quanto na execução de currículos. 

 Atuação no campo da educação sanitária e ambiental informal, atuando principalmente 
através de campanhas populares que tem como objetivos a geração de atos que levem 
ao conhecimento e compreensão dos problemas ambientais e a consequente 
sensibilização para a preservação dos recursos naturais, bem como prevenção de 
riscos de acidentes ambientais e correção de processos degenerativos da qualidade 
de vida na terra (poluições do ar e da água, enchentes, etc.). As atividades 
desenvolvidas podem ser através de palestras, oficinas, visitas técnicas a 
equipamentos de saneamento (ETA, ETE, Aterro Sanitário), mananciais ou cursos 
d’água de relevância, caminhadas ecológicas, etc.;  

 Instituir grupo permanente no SAMAE para realização das ações de educação sanitária 
dando apoio em feiras, exposições e escolas. 

A constante manutenção e melhoria dos programas de educação sanitária e ambiental, sejam 
nas escolas, em estabelecimentos públicos ou em eventos específicos sobre o tema, é de 
extrema importância para todas as vertentes do saneamento, sendo o principal aliado para a 
redução de doenças e também para a correta utilização dos serviços disponíveis de 
saneamento.  

 

Otimizar o preenchimento do SNIS 

O SNIS possui uma base de dados que contém informações e indicadores sobre a prestação 
de serviços de Água e Esgotos e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Todas as 
informações do SNIS são fornecidas anualmente pelos prestadores de serviços de água, 
esgotos e resíduos sólidos urbanos. 

O objetivo deste sistema é constituir-se em uma ferramenta para auxiliar no planejamento e 
execução de políticas públicas de saneamento, orientação da aplicação de recursos, 
conhecimento e avaliação do setor de saneamento, avaliação de desempenho dos 
prestadores de serviços, aperfeiçoamento da gestão, orientação de atividades regulatórias e 
de fiscalização e exercício do controle social. 

Desta forma percebe-se a importância e as potencialidades deste sistema. Atualmente, cada 
prestador de serviço é responsável pelo preenchimento das informações.  

A proposta para este tema é que o preenchimento das informações, antes do repasse para o 
a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (que é a responsável pelo SNIS), seja 
conferido pela AGIR, como forma de evitar erros e distorções.   
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Telemetria / procedimentos operacionais 

O sistema de abastecimento de água de Blumenau possui suas características e 
peculiaridades, que foram expostas no diagnóstico do presente PMSB. Dentre as 
peculiaridades está a topografia e distância dos imóveis às unidades de tratamento. 

O Sistema da ETA II, que é a principal unidade de tratamento do Município e, 
consequentemente, é responsável pelo atendimento da maior área e contingente populacional 
de Blumenau, possui diversos bombeamentos, muitos deles em sequência. 

Esta configuração faz com que o abastecimento de uma determinada região seja dependente 
do funcionamento correto e contínuo de outros componentes do sistema e faz com que deva 
haver procedimentos operacionais pré-definidos para a operação destes, inclusive com 
alternativas pré-definidas em caso de mal funcionamento de alguma unidade (que podem ser 
incluídas no plano de emergências e contingências). 

Outro importante fator a ser considerado são os procedimentos operacionais a serem 
adotados nos momentos em que há mudança da qualidade da água bruta (principalmente 
quando há aumento expressivo da turbidez). 

Além destes procedimentos operacionais, é necessário que a telemetria existente seja 
ampliada para que contemple mais unidades, facilitando o gerenciamento da operação. O 
SAMAE tem a previsão de contratação de até 100 pontos de medição por GPRS (via celular), 
sendo o valor previsto de R$ 300,00 por ponto / mês. Este custo será considerado nos 
investimentos a partir do ano 2018. 

A telemetria será responsável pela geração dos dados operacionais. No entanto, estes dados 
necessitam ser avaliados e utilizados para a gestão e planejamento do sistema como um todo.  

Para que se faça este gerenciamento, deverá haver um setor específico com esta 
responsabilidade, setor este que está sendo considerado na atual revisão em andamento do 
Plano de Cargos e Salários que alterará a estrutura administrativa vigente.    

 

Projetos executivos 

Para que alguns investimentos no sistema de água sejam executados, deverão ser elaborados 
projetos executivos. Para previsão desse gasto no fluxo de caixa, foram considerados os 
seguintes itens com esta necessidade de elaboração de projetos: 

 Execução de rede de distribuição; 

 Investimentos no sistema produtor; 

 Execução de anéis de distribuição; 

 Novas adutoras de água tratada; 

 Implantação de novos reservatórios de água tratada. 

O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de investimentos, 
sempre considerados no ano anterior ao previsto para sua implantação. 
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Alguns gastos inerentes ao projeto não foram contabilizados como custos com sondagens, 
topografia, hidrometria, regularização fundiára, licenciamentos ambientais, entre outros). 
Institucionalmente deve-se compatibilizar informações entre SAMAE e órgãos ambientais para 
agilizar os processos de licenciamento e aprovação de projetos, visto a prioridade para a 
saúde pública.  

 

Compatibilidade com o Plano de Bacia 

No Plano de Bacia existente constam diversas propostas, dentre as quais no presente PMSB 
foram destacadas as seguintes:  

 Aprimorar o sistema de informações da bacia do Itajaí. Este item contempla coletar, 
sistematizar e disseminar as informações de qualidade de água existentes nas diversas 
instituições públicas e privadas na bacia, sendo importante, por exemplo, para que se 
tenha um banco de dados sobre a qualidade de água do Rio Itajaí-açu, que é o principal 
manancial de Blumenau, já que atualmente as informações existentes ficam restritas 
aos órgãos que as produziram; 

 Fortalecer a gestão ambiental municipal, estimulando a criação de políticas municipais 
ambientais voltadas para a preservação, conservação e recuperação ambiental, 
fortalecendo os órgãos e conselhos municipais de meio ambiente. Pelo fato de 
Blumenau estar a jusante de boa parte da bacia, este fortalecimento é importante, tanto 
no próprio Município de Blumenau, quanto em todos os outros a sua montante na bacia; 

 Reduzir a carga de esgoto sanitário sem tratamento nos corpos d’água, com várias 
diretrizes, entre elas, a universalização do tratamento de esgoto. Para Blumenau, já 
existe uma Concessão em andamento, com prazos previstos para a universalização do 
atendimento na área urbana e está em elaboração a presente revisão do PMSB. No 
entanto, devido à configuração da bacia e a localização de Blumenau, é importante a 
ação dos Municípios à sua montante, através da implantação do sistema de coleta e 
tratamento de esgoto. Neste sentido, existe um TAC firmado, o qual foi detalhado na 
etapa de diagnóstico; 

 Estimular as ações que objetivem a recuperação da mata ciliar através da criação de 
programas municipais de recuperação de mata ciliar; 

 Apoiar a manutenção dos viveiros para a produção de mudas nativas; 

 Estimular as atividades e técnicas produtivas que estejam compatibilizadas com a 
proteção ambiental e garantindo o equilíbrio na relação solo-floresta-água; 

 Estabelecer medidas para a redução da produção de sedimentos na bacia hidrográfica, 
o que afeta diretamente na qualidade da água; 

 Fortalecer as Unidades de Conservação existentes e promover a criação e a 
implantação de áreas protegidas priorizando a preservação das áreas de recarga e 
nascentes; 

 Estimular a criação de políticas municipais de educação ambiental; 
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Estas propostas poderão servir de inspiração para o Município de Blumenau. No entanto, para 
o presente PMSB, os recursos necessários para sua efetivação não serão previstos tendo 
como fonte a tarifa de água, devendo haver outras fontes. Dentre as fontes possíveis, cabe 
destacar a outorga. 

 

Informações sobre a qualidade da água distribuída 

O Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, estabelece definições e procedimentos sobre o 
controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e 
instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para 
consumo humano (BRASIL, 2005c). O art. 5º e o art. 12º deste Decreto, descritos a seguir, 
estabelecem algumas definições: 

Analisando os arts 5º e 12º do Decreto citado anteriormente, e observando o padrão de conta 
de água e esgoto distribuída à população e o site do SAMAE, percebe-se que nem todos os 
itens do Decreto nº 5.440/2005 vêm sendo atualmente atendidos. Melhorias deverão ser feitas 
nas contas entregues, tais como a inserção do resumo mensal dos resultados das análises 
referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água, inexistente atualmente. 

Não há informações sobre a entrega do relatório anual a todos os consumidores e, no site do 
SAMAE, existem informações sobre a qualidade da água. No entanto, como forma de melhorar 
o acesso à informação, poderia estar disponível no site o relatório anual completo com todos 
os itens conforme preconiza o Decreto 5.440/2005 (BRASIL, 2005c). 

 

Fontes alternativas de abastecimento de água 

A Lei n.º 11.445/2007, em seu artigo 45, trata do assunto das fontes alternativas de 
abastecimento, vedando a sua existência em caso de disponibilidade de sistema público de 
abastecimento de água (BRASIL, 2007b). 

A legislação municipal que rege esta matéria, atualmente, é a Lei complementar nº 1.032 (de 
18 de dezembro de 2015) e a Lei complementar n.° 84 (de 9 de junho de 1995), definindo que, 
nos prédios situados em logradouros providos de rede pública de abastecimento de água é 
proibida a abertura e manutenção de soluções alternativas de abastecimento, salvo em casos 
especiais devidamente autorizados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAMAE 
(BLUMENAU, 1995; 2015b). 

É importante que se faça o cadastro de todos os imóveis com fontes alternativas de 
abastecimento, com o intuito de orientar e, principalmente, impedir que a população que 
usufrui destas fontes possa ser contaminada ou sofrer algum dano à sua saúde e, para os 
casos em que há rede pública de abastecimento disponível, estas fontes deverão ser lacradas 
e a ligação de água à rede deverá ser efetuada. 

Esta ação de fiscalização às fontes alternativas poderá ser feita em conjunto entre o SAMAE 
e a Vigilância Sanitária, já que existe a possibilidade de, através do cadastro comercial do 
SAMAE, encontrar os imóveis que não estão ligados à rede pública e, desta forma, priorizar 
estes casos. Além disso, há a importância da correta medição do consumo destas fontes 
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alternativas em locais providos de rede coletora de esgoto, pois esta será fonte de geração de 
esgoto doméstico que deverá ser devidamente tratado. 

 

Cronograma de execução dos investimentos previstos  

Tabela 158 - Investimentos previstos. 

Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 

2017 

Gestão de medição de vazão de água 
tratada - ETA I 

ud 1 50.000 50.000 

2.901.801 

Ações para diminuição das perdas no 
tratamento - ETA I 

ud 3 12.000 36.000 

Ações para diminuição das perdas no 
tratamento - ETA II 

ud 6 12.000 72.000 

Segurança laboral - ETA II vb 1 322.428 322.428 

Nivelamento das calhas vertedoras dos 
decantadores da ala sul - ETA II 

vb 1 (*) (*) 

Ações para diminuição das perdas no 
tratamento - ETA III 

ud 3 12.000 36.000 

Ações para diminuição das perdas no 
tratamento - ETA IV 

ud 2 5.000 10.000 

Melhorias na captação - ETA IV vb 1 12.355 12.355 

Execução de rede de distribuição m 9.330 150 1.399.500 

Execução de ligações domiciliares ud 1.576 574 905.160 

Elaboração de projetos executivos vb 1 58.358 58.358 

2018 

Execução de rede de distribuição m 9.348 150 1.402.200 

8.314.159 

Execução de ligações domiciliares ud 1.579 574 906.883 

Substituição de hidrômetros ud 17.397 190 3.305.430 

Instalação de monitor de coagulante - ETA I ud 1 70.000 70.000 

Instalação de monitor de coagulante - ETA II ud 1 70.000 70.000 

Instalação de monitor de coagulante - ETA III ud 1 70.000 70.000 

Reforma do Reservatório R2 vb 1 (**) (**) 

Instalação de barreiras (chicanas) nos 
floculadores da ala sul - ETA II 

vb 1 50.044 50.044 

Segurança laboral - ETA III vb 1 35.223 35.223 

Substituição do material filtrante - ETA III vb 1 247.813 247.813 

Substituição de redes de distribuição m 9.000 150 1.350.000 

Atualização da simulação hidráulica existente vb 1 400.000 400.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Elaboração de projetos executivos vb 1 46.566 46.566 

2019 

Execução de rede de distribuição m 9.348 150 1.402.200 

9.716.838 

Execução de ligações domiciliares ud 1.579 574 906.883 

Substituição de hidrômetros ud 17.844 190 3.390.360 

Melhorias na casa de química e dosagem de 
produtos químicos - ETA III 

vb 1 150.000 150.000 

Substituição de redes de distribuição m 9.000 150 1.350.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Elaboração de projeto executivo de 
melhorias da ETA I 

vb 1 42.900 42.900 
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Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 

Elaboração de projeto executivo de 
melhorias da ETA II 

vb 1 1.931.794 1.931.794 

Elaboração de projeto executivo de 
melhorias da ETA III 

vb 1 127.808 127.808 

Elaboração de projeto executivo de 
melhorias da ETA IV 

vb 1 12.750 12.750 

Elaboração de projetos executivos vb 1 42.143 42.143 

2020 

Execução de rede de distribuição m 9.365 150 1.404.750 

10.184.987 

Implantação de estruturas defletoras de 
decantação e removedor contínuo de lodo - 

ETA I 
vb 1 1.030.000 1.030.000 

Implantação de estruturas defletoras de 
decantação e removedor contínuo de lodo - 

ETA III 
vb 1 1.484.000 1.484.000 

Impermeabilização interna no floculador e 
decantador - ETA III 

vb 1 51.356 51.356 

Subsituição das chicanas do floculador - ETA 
III 

vb 1 84.900 84.900 

Reforma do tanque de contato - ETA II vb 1 12.574 25.149 

Melhorias na casa de química e dosagem de 
produtos químicos 

vb 1 150.000 150.000 

Execução de ligações domiciliares ud 1.582 574 908.606 

Substituição de redes de distribuição m 9.000 150 1.350.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Licenciamento ambiental de projeto da ETA I vb 1 - - 

Licenciamento ambiental de projeto da ETA II vb 1 - - 

Licenciamento ambiental de projeto da ETA 
III 

vb 1 - - 

Licenciamento ambiental de projeto da ETA 
IV 

vb 1 - - 

Substituição de hidrômetros ud 17.337 190 3.294.030 

Elaboração de projetos executivos vb 1 42.197 42.197 

2021 

Execução de rede de distribuição m 9.377 150 1.406.550 

10.647.332 

Execução de ligações domiciliares ud 1.584 574 909.755 

Substituição de redes de distribuição m 9.000 150 1.350.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 17.603 190 3.344.570 

Instalação de geradores de energia elétrica vb 1 3.000.000 3.000.000 

Elaboração de projetos executivos vb 1 276.458 276.458 

2022 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

47.095.082 

Execução de rede de distribuição m 9.395 150 1.409.250 

Execução de ligações domiciliares ud 1.587 574 911.478 

Adequação do tratamento - ETA IV  vb 1 225.000 225.000 

Mecanismo para lavagem dos filtros com 
água tratada - ETA IV 

vb 1 80.000 80.000 

Substituição de hidrômetros ud 17.871 190 3.395.490 

Substituição de redes de distribuição m 9.000 150 1.350.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Nova adutora para RA-04 - 500 mm m 4.700 980 4.606.000 
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Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 

Execução de nova ETA com capacidade de 
1200 l/s (ETA II) - Etapa 1 de 2 

l/s 1.200 49.140 29.484.000 

Execução de ETL - ETA I (Etapa 1 de 2) vb 1 200.000 200.000 

Execução de ETL - ETA III (Etapa 1 de 2) vb 1 1.320.000 1.320.000 

Execução de ETL - ETA IV vb 1 120.000 120.000 

Elaboração de projetos executivos vb 1 433.865 433.865 

2023 

Execução de rede de distribuição m 9.401 150 1.410.150 

55.617.884 

Execução de ligações domiciliares ud 1.588 574 912.052 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 18.137 190 3.446.030 

Nova adutora para RA-09 - 500 mm m 8.100 980 7.938.000 

Nova adutora para RA-09 - 400 mm m 2.900 660 1.914.000 

Execução de nova ETA com capacidade de 
1200 l/s (ETA II) - Etapa 2 de 2 

l/s 1.200 49.140 29.484.000 

Reservatório de sucção das elevatórias na 
ETA II 

m³ 5.000 1.050 5.250.000 

Execução de ETL - ETA I (Etapa 2 de 2) vb 1 200.000 200.000 

Execução de ETL - ETA III (Etapa 2 de 2) vb 1 1.320.000 1.320.000 

Elaboração de projetos executivos vb 1 183.653 183.653 

2024 

Execução de rede de distribuição m 9.425 150 1.413.750 

11.088.141 

Execução de ligações domiciliares ud 1.592 574 914.349 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Nova adutora para RA-03 - 350 mm m 2.600 580 1.508.000 

Licenciamento ambiental de operação da 
ETA I 

vb 1 - - 

Licenciamento ambiental de operação da 
ETA II 

vb 1 - - 

Licenciamento ambiental de operação da 
ETA III 

vb 1 - - 

Licenciamento ambiental de operação da 
ETA IV 

vb 1 - - 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 18.407 190 3.497.330 

Elaboração de projetos executivos vb 1 194.712 194.712 

2025 

Execução de rede de distribuição m 9.436 150 1.415.400 

11.452.718 

Execução de ligações domiciliares ud 1.594 574 915.498 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Implantação de reservatório na RA-03 m³ 1.500 1.250 1.875.000 

Substituição de hidrômetros ud 18.675 190 3.548.250 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Elaboração de projetos executivos vb 1 138.570 138.570 

2026 

Execução de rede de distribuição m 9.460 150 1.419.000 

9.634.779 

Execução de ligações domiciliares ud 1.598 574 917.795 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 18.944 190 3.599.360 

Elaboração de projetos executivos vb 1 138.624 138.624 
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Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 

2027 

Execução de rede de distribuição m 9.472 150 1.420.800 

9.689.136 

Execução de ligações domiciliares ud 1.600 574 918.944 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 19.214 190 3.650.660 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Elaboração de projetos executivos vb 1 138.732 138.732 

2028 

Execução de rede de distribuição m 9.496 150 1.424.400 

9.746.410 

Execução de ligações domiciliares ud 1.604 574 921.241 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Substituição de hidrômetros ud 19.484 190 3.701.960 

Elaboração de projetos executivos vb 1 138.809 138.809 

2029 

Execução de rede de distribuição m 9.513 150 1.426.950 

9.897.694 

Execução de ligações domiciliares ud 1.607 574 922.964 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Substituição de hidrômetros ud 19.756 190 3.753.640 

Elaboração de projetos executivos vb 1 234.140 234.140 

2030 

Execução de rede de distribuição m 9.531 150 1.429.650 

13.033.655 

Execução de ligações domiciliares ud 1.610 574 924.687 

Implantação de reservatório na RA-09 m³ 1.500 1.250 1.875.000 

Implantação de reservatório na RA-04 m³ 1.000 1.300 1.300.000 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Substituição de hidrômetros ud 20.028 190 3.805.320 

Elaboração de projetos executivos vb 1 138.998 138.998 

2031 

Execução de rede de distribuição m 9.555 150 1.433.250 

9.820.530 

Execução de ligações domiciliares ud 1.614 574 926.985 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Execução de anéis de distribuição m 8.000 400 3.200.000 

Substituição de hidrômetros ud 20.301 190 3.857.190 

Elaboração de projetos executivos vb 1 43.106 43.106 

2032 

Execução de rede de distribuição m 9.579 150 1.436.850 

6.678.374 

Execução de ligações domiciliares ud 1.618 574 929.282 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 20.574 190 3.909.060 

Elaboração de projetos executivos vb 1 43.182 43.182 

2033 

Execução de rede de distribuição m 9.596 150 1.439.400 

6.734.625 

Execução de ligações domiciliares ud 1.621 574 931.005 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 20.847 190 3.960.930 

Elaboração de projetos executivos vb 1 43.290 43.290 

2034 

Execução de rede de distribuição m 9.620 150 1.443.000 

6.792.881 Execução de ligações domiciliares ud 1.625 574 933.303 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 
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Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 

Substituição de hidrômetros ud 21.122 190 4.013.180 

Elaboração de projetos executivos vb 1 43.398 43.398 

2035 

Execução de rede de distribuição m 9.644 150 1.446.600 

6.851.131 

Execução de ligações domiciliares ud 1.629 574 935.600 

Substituição de hidrômetros ud 21.397 190 4.065.430 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Elaboração de projetos executivos vb 1 43.502 43.502 

2036 

Execução de rede de distribuição m 9.667 150 1.450.050 

6.909.427 

Execução de ligações domiciliares ud 1.633 574 937.897 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 21.673 190 4.117.870 

Elaboração de projetos executivos vb 1 43.610 43.610 

2037 

Execução de rede de distribuição m 9.691 150 1.453.650 

6.924.535 
Execução de ligações domiciliares ud 1.637 574 940.195 

Telemetria pt 100 3.600 360.000 

Substituição de hidrômetros ud 21.951 190 4.170.690 

    Total 269.732.119 269.732.119 

(*) Considerada utilização de mão de obra própria. 
(**). Ainda serão necessários estudos e projetos para ser possível o cálculo deste investimento. 

Fonte: SERENCO, 2016.  

 

Área rural 

De acordo com o último Censo (IBGE, 2010) realizado, em 2010 havia em Blumenau 14.238 
habitantes na área rural, ou cerca de 4,6% da população total. Este número mostra tendência 
de redução em números absolutos ao longo do tempo e, de acordo com a previsão 
populacional elaborada, o número estimado de habitantes na área rural em 2037 será de 5.642 
habitantes.  

O Município possui uma área rural com característica de imóveis distantes, sem a formação 
de pequenos aglomerados. Alguns agrupamentos de edificações mais próximos da área 
urbana (e que são considerados rurais pelo IBGE) são atendidos pelo SAMAE, conforme já 
demonstrado anteriormente. 

Portanto, nas áreas rurais do Município de Blumenau onde atualmente não há atendimento 
pelo SAMAE, deverá haver atendimento através de soluções individuais, devido à sua baixa 
densidade populacional.  

Algumas opções para melhoria da qualidade do atendimento da área rural são: 

 Organização de moradores próximos com o intuito de perfurar, em conjunto, um poço 
que tenha qualidade satisfatória e, também em conjunto, arcar com as despesas de 
análises e profissional responsável de forma a atender à legislação vigente; 

 Intensificação do acompanhamento da Vigilância Sanitária e cadastro dos imóveis que 
possuem fonte própria de abastecimento, inclusive fazendo análises, orientando e 
distribuindo produtos para desinfecção da água utilizada.  
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Para a estimativa de investimentos desta parcela da população foram utilizadas as seguintes 
premissas: 

Devido à falta de informações sobre as atuais condições de atendimento, e considerando as 
características locais, foi considerado que 20% de todos os domicílios desta área necessitarão 
de investimentos para serem atendidos. 

Foi utilizada a taxa de 3,39 habitantes por domicílio, que é a média de moradores por domicílio 
particular ocupado da área rural do Município no Censo 2010. 

O valor do investimento foi retirado do item nº 84.130 (abertura poço para cisterna terreno 
compacto com 1 metro de diâmetro e com profundidade de 5 a 10 metros) da Tabela 
(composições) do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI) para o Estado de Santa Catarina (ref.: abril/2016).  

O valor do item nº 84.130 do SINAPI é de R$ 89,46 por metro. Considerando-se 10 metros 
encontra-se um investimento de R$ 894,60 por domicílio, com previsão de ser executado nos 
10 primeiros anos, conforme cronograma da Tabela 159. 

Tabela 159 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (água). 

Ano 

Água 

Domicílios a 
serem atendidos 
por sol. Ind. (ud) 

Investimento 
(R$) 

1 2018 60 53.676,00 

2 2019 60 53.676,00 

3 2020 60 53.676,00 

4 2021 60 53.676,00 

5 2022 60 53.676,00 

6 2023 60 53.676,00 

7 2024 60 53.676,00 

8 2025 60 53.676,00 

9 2026 60 53.676,00 

10 2027 60 53.676,00 

Total 600 536.760,00 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Estes são valores estimativos e não serão considerados nos investimentos totais do sistema, 
já que se trata de soluções individuais, de responsabilidade de cada imóvel. 

 

6.2.7.4. Despesas do sistema de abastecimento de água  

Além dos investimentos listados anteriormente, os sistemas também necessitam de recursos 
para a sua operação, sendo que estes serão estimados e detalhados em um cenário proposto 
a seguir como condição para analisar a viabilidade econômico-financeira. 
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A - Recursos Humanos 

Para a estimativa de custos com recursos humanos, será feita uma projeção considerando 
dados de produtividade divulgados pelo SNIS (SNIS, 2016).   

Um dos indicadores divulgados pelo SNIS diz respeito ao índice de produtividade (indicador 
IN102), que relaciona o pessoal total (próprios + terceiros) e a quantidade de ligações totais 
(água + esgoto), conforme tabela a seguir. 

Tabela 160 - Índice de produtividade de pessoal total (IN102) para o ano de 2014. 

Região 

Abrangência 

Regional Microrregional 
Local - direito 

público 

Local - 
direito 
privado 

Local - 
empresa 
privada 

Norte 216,8 - 133,8 - 372,9 

Nordeste 351,8 - 221,9 225,9 - 

Sudeste 445,0 183,0 246,2 252,2 231,3 

Sul 361,1 188,3 200,3 215,5 200,1 

Centro-Oeste 387,2 300,6 230,2 - 231,3 

Brasil 391,4 187,1 231,3 245,1 244,1 

 Fonte: SNIS, 2016. 

 

Conforme Tabela 160, o índice de produtividade médio das empresas locais-direito público da 
região Sul era de 200,3 ligações por empregado (2014), valor este que será usado como base 
para o cálculo dos recursos humanos necessários para o sistema de água.  

Primeiramente foi levantado, ano a ano, o número de ligações ativas de água (sistemas 
coletivos). A partir destes números, utilizando-se o índice de produtividade citado 
anteriormente, encontrou-se o número de funcionários totais (próprios + terceirizados) 
necessários para a operação dos serviços. 

Será utilizada a premissa que 70% destes funcionários totais serão próprios, restando 30% 
terceirizados, conforme números constantes no SNIS referentes ao SAMAE (2014). A tabela 
a seguir representa os gastos anuais com funcionários próprios ao longo do período de estudo, 
sendo que os terceirizados terão seus custos incluídos no grupo “despesas com serviços de 
terceiros”. 

Para o cálculo dos custos foi considerada a despesa média anual por empregado constante 
no SNIS (IN008) para o ano de 2014 atualizado pela inflação oficial do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).  

Os números constantes na Tabela 161 são estimativos e podem ser alterados dependendo 
da revisão do Plano de Cargos e Salários do SAMAE que está em andamento e alterará a 
estrutura administrativa vigente.  
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Tabela 161 - Gastos anuais com funcionários próprios. 

Ano 
Ligações 
água (ud) 

Nº 
funcionários 

próprios 

Gasto anual 
com RH (R$) 

0 91.183 318 27.619.873 

1 92.762 324 28.141.003 

2 94.342 329 28.575.278 

3 95.924 334 29.009.552 

4 97.509 340 29.530.682 

5 99.096 345 29.964.957 

6 100.685 351 30.486.086 

7 102.278 357 31.007.216 

8 103.872 362 31.441.491 

9 105.471 368 31.962.620 

10 107.071 373 32.396.895 

11 108.676 379 32.918.025 

12 110.283 385 33.439.155 

13 111.894 390 33.873.429 

14 113.509 396 34.394.559 

15 115.127 401 34.828.834 

16 116.748 407 35.349.963 

17 118.374 413 35.871.093 

18 120.004 419 36.392.223 

19 121.637 424 36.826.498 

20 123.274 430 37.347.627 

   681.377.059,22 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

B - Produtos Químicos 

Existe a necessidade de utilização de produtos químicos para o tratamento da água. Na 
presente estimativa de custos, foram considerados os valores gastos por m³ de água 
produzida constante no SNIS (ano 2014) atualizado pela inflação oficial (IPCA). 
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Tabela 162 - Estimativa de gastos com produtos químicos necessários para o sistema de água. 

Ano 

Água 

Vazão 
produzida 

(l/s) 

Vazão 
produzida 
(m³/ano) 

Gasto anual 
(R$) 

0 883,25 27.854.267 2.001.910 

1 885,33 27.919.763 2.006.618 

2 887,36 27.983.757 2.011.217 

3 895,75 28.248.400 2.030.237 

4 904,04 28.509.811 2.049.025 

5 912,24 28.768.368 2.067.608 

6 920,34 29.023.900 2.085.973 

7 928,36 29.276.701 2.104.142 

8 936,29 29.526.827 2.122.119 

9 944,14 29.774.334 2.139.907 

10 951,90 30.019.200 2.157.506 

11 963,53 30.385.801 2.183.854 

12 975,11 30.751.225 2.210.117 

13 986,67 31.115.704 2.236.313 

14 998,20 31.479.099 2.262.430 

15 1.009,69 31.841.564 2.288.481 

16 1.021,15 32.203.035 2.314.460 

17 1.032,59 32.563.666 2.340.379 

18 1.043,99 32.923.318 2.366.228 

19 1.055,37 33.282.218 2.392.022 

20 1.066,72 33.640.225 2.417.752 

   45.788.300,01 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

C - Energia Elétrica 

O sistema de água é totalmente dependente de energia elétrica, apesar de haver trechos em 
que esta é transportada por gravidade. No entanto, para que a água chegue até o consumidor 
final, grande quantidade deve ser recalcada através de bombeamento. Na presente estimativa 
de custos, foram considerados os valores gastos por m³ de água produzida constante no SNIS 
(ano 2014) atualizado pela inflação oficial (IPCA). 
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Tabela 163 - Estimativa de custo com energia elétrica no sistema de água. 

Ano 

Água 

Vazão 
produzida 

(l/s) 

Vazão 
produzida 
(m³/ano) 

Gasto anual 
(R$) 

0 883,25 27.854.267 6.617.155 

1 885,33 27.919.763 6.632.715 

2 887,36 27.983.757 6.647.917 

3 895,75 28.248.400 6.710.787 

4 904,04 28.509.811 6.772.888 

5 912,24 28.768.368 6.834.312 

6 920,34 29.023.900 6.895.017 

7 928,36 29.276.701 6.955.074 

8 936,29 29.526.827 7.014.494 

9 944,14 29.774.334 7.073.293 

10 951,90 30.019.200 7.131.464 

11 963,53 30.385.801 7.218.555 

12 975,11 30.751.225 7.305.367 

13 986,67 31.115.704 7.391.953 

14 998,20 31.479.099 7.478.283 

15 1.009,69 31.841.564 7.564.391 

16 1.021,15 32.203.035 7.650.263 

17 1.032,59 32.563.666 7.735.936 

18 1.043,99 32.923.318 7.821.376 

19 1.055,37 33.282.218 7.906.638 

20 1.066,72 33.640.225 7.991.687 

   151.349.566,29 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O SAMAE vem estudando a possibilidade de migração para o Mercado Livre de Energia, o 
que poderia resultar em redução no custo energético. No entanto, ainda não há uma definição 
sobre esta migração. Portanto, para o presente PMSB, os custos atuais serão utilizados como 
base para as projeções futuras. 

 

D- Serviços de Terceiros e Outras Despesas 

Os sistemas ainda demandam alguns serviços terceirizados e outras despesas, tais como: 

 Combustíveis, lubrificação e lavação; 

 Contratação de serviços de internet; 
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 Impressão e entrega de faturas; 

 Licenciamento e seguro obrigatório de veículos; 

 Manutenção de áreas; 

 Manutenção de equipamentos de escritório; 

 Material para manutenção de redes e ramais; 

 Manutenção de veículos e equipamentos; 

 Material de escritório; 

 Material de limpeza de copa; 

 Material de sinalização de vala; 

 Recebimento de faturas; 

 Seguros; 

 Serviço externo de impressão e plotagem de documentos especiais; 

 Serviço externo de manutenção de softwares; 

 Serviços de aferição e calibração de macromedidores; 

 Telefonia fixa e móvel; 

 Vigilância eletrônica; 

 Repavimentação; 

 Consultoria; 

 Trabalho técnico-social; 

 Monitoramento da qualidade da água; 

 Outras despesas e investimentos operacionais. 

Seguem, na Tabela 164, alguns valores retirados do SNIS referentes a Blumenau, 
correspondentes ao ano de 2014. Para o cálculo do valor das “outras despesas / lig. ativas”  
foi utilizada a soma das informações FN028 (outras despesas com os serviços), FN027 (outras 
despesas de exploração) e FN014 (despesa com serviços de terceiros) divididos pela soma 
das informações AG002 (ligações ativas de água) e ES002 (ligações ativas de esgoto). 

Tabela 164 - Valores de outras despesas - Blumenau. 

Ano 2011 2012 2013 2014 

Outras despesas / lig. Ativas (R$/lig.) 134,15 154,55 180,61 287,59 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que os valores de outras despesas para Blumenau aumentaram 
consideravelmente entre os anos de 2013 e 2014. No entanto, por ser esta a realidade local, 
o valor utilizado para as previsões futuras será o encontrado para o ano de 2014 (Tabela 164) 
atualizado pelo IPCA.  
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Tabela 165 - Estimativa de outras despesas. 

Ano 
Ligações ativas 

(ud) 

Serviços de terceiros 
+ outras despesas 
operacionais (R$) 

0 91.183 29.964.716,96 

1 92.762 30.483.608,76 

2 94.342 31.002.714,63 

3 95.924 31.522.676,75 

4 97.509 32.043.281,06 

5 99.096 32.564.955,69 

6 100.685 33.087.058,45 

7 102.278 33.610.445,60 

8 103.872 34.134.474,94 

9 105.471 34.659.788,67 

10 107.071 35.185.744,59 

11 108.676 35.712.984,89 

12 110.283 36.241.295,52 

13 111.894 36.770.676,47 

14 113.509 37.301.341,80 

15 115.127 37.833.077,46 

16 116.748 38.365.883,43 

17 118.374 38.900.187,86 

18 120.004 39.435.562,60 

19 121.637 39.972.221,74 

20 123.274 40.510.379,32 

Total 739.303.077,19 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Além dos valores da Tabela 165, o SAMAE possui financiamentos ainda não amortizados, 
referentes a investimentos realizados em anos anteriores, e que impactam no seu fluxo de 
caixa. Além disso, há a previsão de necessidade de pagamento de novos financiamentos, 
como por exemplo, referentes aos valores obtidos junto ao Ministério das Cidades/CEF 
(PAC/FGTS). 

De acordo com os dados do SNIS, nos últimos 5 anos de informações, a média de gastos do 
SAMAE com o serviço da dívida foi de 8,5% em relação à despesa total com os serviços, 
sendo que este valor será considerado no fluxo de caixa para representar os financiamentos 
já contratados. 
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E- Agência Reguladora 

Conforme descrito no diagnóstico, a regulação dos serviços de abastecimento de água de 
Blumenau é de responsabilidade da AGIR.  

A taxa de regulação de abastecimento de água, que interessa à vertente analisada, é descrita 
na Cláusula 80 do Protocolo de Intenções válido, sendo definida como a taxa devida pelo 
exercício das atividades administrativas de regulação e fiscalização dos serviços de 
abastecimento de água, caracterizado como aquele serviço desde a captação da água até 
sua destinação final ao cidadão.  

A forma de cálculo do valor da taxa é através da multiplicação do número de habitantes no 
município, consoante última estimativa do IBGE, pelo valor de R$ 0,0400 (quatro centavos), 
representada pela seguinte fórmula:  

TRAA = NH x R$ 0,0400, onde:  

TRAA - Taxa de Regulação de Abastecimento de Água;  

NH - Número de habitantes no município (IBGE);  

R$ 0,0400 - valor apurado para o custo da regulação dos serviços de abastecimento de 
água por habitante. 

O valor mensal adotado para o cálculo da TRAA, segundo Cláusula 94 do Protocolo de 
Intenções, será atualizado automaticamente no primeiro dia do ano subsequente ao início da 
cobrança, conforme variação dos últimos 12 (doze) meses do INPC, apurado pelo IBGE, ou, 
na sua ausência, pela variação do IGPM, apurado pela FGV.  

O valor atual de taxa de regulação devido pelo SAMAE, de acordo com a fórmula apresentada 
anteriormente, é de cerca de R$ 16.000,00 por mês, valor que será levado em consideração 
para elaboração do fluxo de caixa do SAMAE. 

 

6.2.7.5. Estudo da sustentabilidade econômico-financeira  

Para que se possa fazer um estudo de sustentabilidade econômico-financeira do sistema de 
água, primeiramente deve-se estimar o faturamento ao longo do período de estudo. Não foram 
fornecidas informações quanto ao faturamento atual. No entanto, os seguintes valores foram 
divulgados pelo SNIS referentes a Blumenau para o ano de 2014: 

 Receita operacional direta de água = R$ 64.727.651,73 

 Receita operacional indireta = R$ 2.095.758,74 

 Receita operacional total = R$ 66.823.410,47 

Desde o ano 2014, a tarifa do SAMAE sofreu 2 reajustes, a saber: 6,5872% em 2015 e 9,93% 
em 2016. Para se chegar ao faturamento atual não basta atualizar os valores divulgados em 
2014 pelo SNIS através dos aumentos tarifários, já que a base de consumidores aumentou ao 
longo do período. 
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Portanto, para se chegar aos valores atuais de faturamento e arrecadação, deve-se calcular 
o valor por economia no ano 2014, atualizar este valor com os reajustes tarifários praticados 
e aplicá-lo ao número de economias atuais no Município. 

Quanto à inadimplência, esta foi considerada decrescente, desde os níveis atuais levantados 
no diagnóstico, até atingir a meta estipulada no Anexo IV do 4º Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão para prestação do serviço público de esgotamento sanitário de Blumenau, que é 
de 1% (anual). 

Nas pré-Conferências realizadas com a população de Blumenau foi constado que parte da 
população, cujo consumo é inferior à 10 m³, gostaria de pagar pelo consumo medido no 
hidrômetro e não como ocorre atualmente, onde o consumo mínimo faturado é de 10 m³.  

A função da existência do consumo mínimo é para gerar uma receita capaz de manter o 
sistema em funcionamento sem interrupção, com equipes técnicas de prontidão para garantir 
o pleno funcionamento de um complexo sistema, que também exige adequada estrutura de 
apoio administrativo. Ou seja, a fixação de valores mínimos de consumo visa, entre outros, 
custear a manutenção do sistema de fornecimento e armazenamento de água, cujo serviço é 
oferecido de forma continuada. 

A maioria das empresas brasileiras de saneamento praticam o consumo mínimo de 10 m³ por 
mês, como é o caso de Blumenau. No entanto, algumas adotam o consumo mínimo de 6 m³, 
como é o caso da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA).  

Para se realizar um cálculo sobre a possibilidade da adoção, em Blumenau, de um consumo 
mínimo de 6 m³ por mês e o impacto nas receitas do SAMAE, é necessário possuir o volume 
real micromedido pelos hidrômetros em cada economia. A Tabela 166 apresenta esses 
valores para os meses de fevereiro e março de 2016. 

Tabela 166 - Consumo medido até 10 m³. 

Mês 
Classe 

Residencial 
% de 

Economias 
Volume 

Total (m³) 
% de 

Volume 

Fevereiro 

de 0 a 6 m³ 59 61.409 31 

de 6 a 10 m³ 41 137.256 69 

Total 100 198.665 100 

Março 

de 0 a 6 m³ 57 57.677 30 

de 6 a 10 m³ 43 134.673 70 

Total 100 192.350 100 

Fonte: SAMAE, 2016. 

 

Analisando a Tabela 166, percebe-se que cerca de 58% das economias que atualmente 
possuem consumo abaixo de 10 m³, consomem na realidade menos do que 6 m³, 
representando aproximadamente 30% do volume micromedido até 10 m³.  

Fazendo um cálculo simplificado de revisão das faixas de consumo, foi calculado a perda na 
receita gerada pela criação do novo consumo mínimo de 6 m³, o que representa um valor 
próximo de 5% do faturamento. Para que a receita fosse mantida, deveria haver um aumento 
proporcional da tarifa em todas as faixas de consumo. 
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Para a presente estimativa de receitas, foi considerada a manutenção do consumo mínimo de 
10 m³. No entanto, caso no futuro o SAMAE queira alterar esta premissa, deverá haver um 
aumento tarifário de forma a manter a receita no mesmo nível.  

Tabela 167 - Faturamento estimado do sistema de água. 

Ano 
Nº 

Ligações 
de Água 

Nº 
Economias 

Ativas 

Receita Água 
(R$) 

Inadimplência 
Arrecadação 

(R$) 

0 2017 91.183 139.980 85.646.798 10,0% 77.082.118 

1 2018 92.762 142.404 87.129.923 8,0% 80.159.529 

2 2019 94.342 144.829 88.613.660 6,0% 83.296.840 

3 2020 95.924 147.258 90.099.844 4,0% 86.495.850 

4 2021 97.509 149.690 91.587.864 2,0% 89.756.107 

5 2022 99.096 152.127 93.078.943 1,0% 92.148.154 

6 2023 100.685 154.566 94.571.246 1,0% 93.625.533 

7 2024 102.278 157.011 96.067.220 1,0% 95.106.548 

8 2025 103.872 159.459 97.565.029 1,0% 96.589.379 

9 2026 105.471 161.913 99.066.510 1,0% 98.075.845 

10 2027 107.071 164.370 100.569.826 1,0% 99.564.127 

11 2028 108.676 166.833 102.076.813 1,0% 101.056.045 

12 2029 110.283 169.301 103.586.859 1,0% 102.550.991 

13 2030 111.894 171.774 105.099.965 1,0% 104.048.965 

14 2031 113.509 174.253 106.616.742 1,0% 105.550.574 

15 2032 115.127 176.737 108.136.578 1,0% 107.055.212 

16 2033 116.748 179.226 109.659.473 1,0% 108.562.878 

17 2034 118.374 181.722 111.186.651 1,0% 110.074.785 

18 2035 120.004 184.223 112.716.889 1,0% 111.589.720 

19 2036 121.637 186.730 114.250.797 1,0% 113.108.289 

20 2037 123.274 189.244 115.788.989 1,0% 114.631.099 

Total 2.113.116.619   2.070.128.589 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Através dos custos de investimentos e despesas já demonstrados anteriormente, pode-se 
chegar ao fluxo de caixa. Será utilizado o método conhecido como Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD), sendo uma metodologia referenciada nas principais publicações internacionais e 
amplamente adotada como base de cálculo do valor de mercado de uma empresa.  

Resumidamente, a avaliação é feita pela riqueza econômica expressa a valor presente, 
dimensionada a partir dos benefícios de caixa esperados no futuro, e descontados por uma 
taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos vários provedores de capital. Em 
resumo, uma empresa é avaliada pelos princípios fundamentais inseridos no método do fluxo 
de caixa descontado. 
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Outro importante fator a ser destacado é a concessão do sistema de esgotamento sanitário 
de Blumenau, conforme detalhado anteriormente, com investimentos previstos tanto para a 
concessionária quanto para o SAMAE. Com isso, durante as tratativas para o cálculo do 
reequilíbrio do referido Contrato de Concessão, ficou sob responsabilidade do Poder 
Concedente (representado pelo SAMAE), a execução de obras no sistema de esgoto, 
conforme consta no Anexo 2 do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão.  

O valor destas obras foi previsto em R$ 40,5 milhões (data base 2007), sendo que 10% já 
foram executadas, restando, portanto, cerca de R$ 36,45 milhões, que atualizados pelo IPCA, 
resultam em cerca de R$ 61,9 milhões em valores atuais. Este valor foi considerado para a 
elaboração do fluxo de caixa do SAMAE, já que impacta profundamente no resultado.  

A data limite para a entrega destas obras pelo SAMAE é maio de 2020. No fluxo de caixa a 
seguir, este investimento foi dividido em 3 anos (2018, 2019 e 2020) devido ao grande volume 
de intervenções. 

Tabela 168 - Fluxo de caixa - ano 2017 a 2021. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 169 - Fluxo de caixa - ano 2022 a 2026 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
Tabela 170 - Fluxo de caixa - ano 2027 a 2031. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 171 - Fluxo de caixa - ano 2032 a 2037. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Através dos valores apresentados nas tabelas anteriores, a Taxa Interna de Retorno (TIR) 
calculada foi de -3,16%. A TIR é uma taxa de desconto hipotética que, quando aplicada a um 
fluxo de caixa, faz com que os valores das despesas, trazidos ao valor presente, seja igual 
aos valores dos retornos dos investimentos, também trazidos ao valor presente. 

Para efeitos de comparação, o Governo Federal, em julho de 2015, atualizou os parâmetros 
de cálculo da TIR para os próximos leilões de rodovias, que refletem números de marcado. 
Nesta atualização, o valor da TIR passou para 9,2% ao ano. 

Além do valor da TIR ser negativo e inferior inclusive ao utilizado pelo Governo Federal, deve-
se atentar para a linha denominada no fluxo de caixa de “saldo de caixa acumulado”, onde é 
mostrado o desencaixe total entre as receitas e as despesas e investimentos previstos, 
conforme Figura 158. 
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Figura 158 - Saldo acumulado - tarifa atual. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Percebe-se que, de acordo com as premissas adotadas, o saldo acumulado negativo máximo 
acontecerá em 2023, com um valor de -R$ 137.762.326, permanecendo negativo até o final 
do período de estudo (2037). Isto significa que somente a receita advinda das tarifas cobradas 
(conforme estrutura tarifária atual) não é suficiente para garantir a execução dos investimentos 
previstos somados aos custos de operação do sistema, devendo o SAMAE buscar recursos 
externos (financiamentos).  

O método utilizado (fluxo de caixa descontado) não considera a inflação durante o período de 
estudo, tanto para as entradas quanto para as saídas. Desta forma, fica implícito que, 
anualmente, as tarifas deverão ser reajustadas (conforme já acontece atualmente). Uma 
alternativa para que não ocorra o saldo acumulado negativo demonstrado na Figura 158 é 
fazer com que as tarifas tenham aumento real acima da inflação. Esta alternativa deverá ser 
objeto de estudo do SAMAE juntamente com a Agência Reguladora caso venha a ser adotada. 

 

6.2.7.6. Modelos institucionais para a prestação dos serviços  

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de saneamento 
básico, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a prestação dos serviços, 
consoante ao que dispõe a Lei nº 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta a 
referida lei, conforme a necessidade de adequações de forma a garantir as bases para a 
execução do PMSB (BRASIL, 2007b; 2010b). 

O Decreto n.º 7.217/2010 estabelece: 

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:  

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

II- de forma contratada: 
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a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação 
na modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; ou 

b) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de 
programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação 
entre entes federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

III- nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em 
cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 
2007, desde que os serviços se limitem a: 

a) determinado condomínio; ou 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de 
baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 
manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de 
transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com 
os respectivos cadastros técnicos (BRASIL, 2010b). 

Com base nas premissas do art. 38, apresenta-se a seguir um breve comparativo na visão 
jurídica e técnica-econômica, considerando os seguintes cenários aplicáveis, onde destacam-
se: 

 Serviços de administração direta; 

 Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

 Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; 

 Serviços terceirizados no modelo de Parceria Público Privada (PPP);  

 Serviços por Contrato de Programa entre entes federados. 

 

Serviços de administração direta 

Os serviços de saneamento básico são de titularidade indubitavelmente estatal, e a 
competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à 
municipalidade. 

Neste contexto o modelo básico de gestão dos serviços compreende a administração direta 
pelo município. Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá ser realizada diretamente, 
por órgão da administração direta, como secretaria ou divisão municipal com serviços 
prestados por funcionários do quadro da própria prefeitura. 

Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo município, 
devendo os serviços ser previstos no seu orçamento plurianual. 

Outra forma compreende a utilização de “Autarquia”, conforme existente em Blumenau. O 
modelo de autarquia é comum em diversas cidades do país, tendo como vantagem a 
administração direta, e autonomia financeira, com recursos arrecadados pela cobrança de 
tarifas de água e esgoto e taxas ou tarifas de limpeza urbana e drenagem.  
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No modelo de autarquia, alguns serviços podem ser terceirizados a partir de licitações 
públicas, porém a administração é caracterizada por atividades essenciais realizadas por 
funcionários próprios, contratados mediante concurso público.  

Atividades não essenciais permitem ser contratadas mediante licitação pública.  

A manutenção do modelo de gestão terá relação direta com os investimentos necessários 
para a “universalização” dos serviços, haja vista os investimentos previstos, lembrando 
sempre o caráter da sustentabilidade a partir da cobrança dos serviços. 

 

Serviços de administração indireta 

Outros modelos podem ser adotados com um nível de participação privada. Nestes casos 
admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por delegação do Poder 
Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma de 
prestação por terceirização - via contrato de prestação de serviços; concessão comum; 
parceria público-privada - modalidades de concessão patrocinada ou concessão 
administrativa; e, consórcios públicos. 

A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais nº. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 
(Lei das Concessões e Permissões) e suas alterações posteriores; 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004 (Lei das PPPs) e suas alterações posteriores; 11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei dos 
Consórcios Públicos) e suas alterações posteriores; e, 11.445/2007, de 05 de janeiro de 2007 
(marco regulatório - diretrizes nacionais para o saneamento básico) e suas alterações 
posteriores (BRASIL (BRASIL, 1995a; 2004c; 2005d; 2007b). 

A própria Constituição Federal, em seu art. 175, admite a concessão ou permissão dos 
serviços públicos, sempre através de licitação, como forma adequada de ofertar o referido 
serviço aos usuários munícipes (BRASIL, 1988). 

Por sua vez o artigo nº 241 da Carta Magna, adiciona a possibilidade de serem celebrados 
consórcios públicos e convênios de cooperação, podendo assim operacionalizar a 
denominada gestão associada de serviços públicos. 

Concluindo sobre a matéria, os serviços públicos de saneamento básico não necessitam 
exclusiva e obrigatoriamente serem prestados pelo Poder Público, podendo delegar a 
terceiros a sua execução. 

Com advento da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 
nacionais e marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a mesma não obsta a utilização 
das diversas formas de delegação para a prestação de serviços públicos relacionados ao 
saneamento básico, consoante o seu artigo 8º e o inciso II do artigo 9º, in verbis: 

Art. 8- Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do 
art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 9- O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: 

(...) 
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II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação; 

(..)” Desta forma, consoante o artigo 8º da Lei Federal nº 11.445/2007 tem-se que a 
delegação dos serviços é uma faculdade e não gera obrigação da Administração, 
devendo apenas examinar quais os modelos e instrumentos de delegação melhor 
coaduna com os objetivos da Administração Municipal (BRASIL, 2007b). 

Em a Administração assumindo diretamente a execução dos serviços não haverá a delegação 
do serviço público. Em se tratando de transferência da execução dos serviços de saneamento 
básico, entende-se serem viáveis as seguintes espécies de delegação, a saber: 

 

 Terceirização, por contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício 
financeiro, através de licitação, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 

Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor definido em 
contrato, por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer investimentos 
mínimos, nem se vincula a remuneração devida a qualquer tipo de desempenho na prestação 
dos serviços. 

A remuneração é mediante tarifa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e cobrada 
compulsoriamente pelo Poder Público. 

Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de caráter 
continuado, cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são passíveis 
de prorrogações até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso II do artigo 
57 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações) (BRASIL, 1993). 

 

 Concessão comum 

A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade 
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para 
seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço público 
delegado, não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente.  

A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais são: a Lei Federal nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das Concessões 
e Permissões, que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal nº 9.074, de 07 de 
julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 
permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico (marco regulatório) (BRASIL 
1995a; 1995b; 2007b) . 

Repita-se a disposição contida do art. 175º da Constituição Federal de 1988: “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”. 
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Verifica-se, portanto, a possibilidade de prestação de serviços públicos por meio de delegação 
à iniciativa privada, mediante concessão e permissão, previstas nos artigos 21, XI e XII, 25, 
§2º, 175 e 223 da Constituição Federal. O Estado apenas delega ao particular a execução dos 
serviços públicos, enquanto fica sob seu poder-dever o controle, fiscalização, e até a própria 
fixação de tarifas a serem cobradas dos usuários. 

De qualquer modo, deverá a Administração Pública assegurar uma prestação satisfatória, 
regular e acessível de serviços adequados à comunidade. 

A Lei das Concessões e Permissões cita em seu artigo 6º, caput e §1º, o que se entende por 
“serviço adequado”: 

Art. 6 - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 
pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1 - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas.  

Em adotando o município um modelo de concessão comum como forma de delegação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverá se atentar às 
regras, requisitos, formas e condições previstas na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, e suas alterações posteriores (BRASIL 1995a). 

Uma das vantagens do modelo de concessão tradicional seria a dispensa de investimentos 
do poder público, pois inexiste alocação de recursos públicos para firmar contrato de 
concessão, sejam eles de ordem orçamentária quanto financeira, resultando numa imensa 
vantagem ao Poder Público. Ou seja, de certa maneira resolveria o déficit encontrado mês a 
mês (desde que haja viabilidade), pois a atividade seria custeada através de tarifa paga 
diretamente pelo usuário do serviço ao concessionário, a título de remuneração. 

Porém, ao Município ainda restariam as obrigações e deveres de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços concedidos. 

Diante do exposto, poderão ser vantagens para adoção da concessão comum: 

 Desonera recursos orçamentários e financeiros do Poder Público, podendo ser alocado 
em áreas estratégicas da Administração Municipal, pois as tarifas serão pagas pelos 
usuários dos serviços diretamente à Concessionária;  

 Transfere à Concessionária a execução dos serviços públicos.  

Além dos requisitos legais já elencados, deve a Administração observar o disposto na Lei 
Federal nº 11.445/2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, em 
especial, à obrigatoriedade de existência do PMSB, a realização prévia de audiência e de 
consulta públicas sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do 
contrato, e demais condições de validade dos contratos de concessão. 
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 Parcerias público-privadas 

Introduzidas pela Lei Federal nº 11.079/2004, denominada de Lei das PPPs, foram instituídas 
para viabilizar a atração de capital privado para a execução de obras públicas e serviços 
públicos, assim como para a prestação de serviços de que a Administração Pública seja 
usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para investimentos 
(BRASIL, 2004c). 

As PPPs são firmadas por meio de contrato administrativo de concessão de serviços ou de 
obras públicas (art. 2º), precedido de licitação na modalidade de concorrência pública (art. 
10º). Isto pressupõe o atendimento aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações) e da Lei Federal nº 8.987/95 (Lei das Concessões) e suas respectivas alterações 
posteriores (BRASIL 1993; 1995a). 

A Lei das PPPs fixa duas modalidades de parcerias, a saber: 

a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, 
além da tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
ente privado (art. 2º, § 1º); 

b) concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração 
seja usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º). 

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da parceria 
público-privada da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95 
pelo fato de que, na concessão da parceria público-privada há contraprestação pecuniária do 
parceiro público, a qual não há na concessão comum, existindo apenas a tarifa paga pelo 
usuário (art. 2º, § 3º) (BRASIL, 2004c). 

A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida em que 
nessa o usuário paga tarifa; naquela não há tal pagamento. Na concessão administrativa, o 
particular somente é remunerado pela Administração Pública. Assim, a concessão 
administrativa funciona tal qual uma concessão de serviço público precedida ou não de obra 
pública. No entanto, não há, aqui, a figura do usuário do serviço. Esse, em verdade, é a própria 
Administração Pública. 

A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que exista 
dificuldade na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a atividade seja 
executada por empresas privadas, e não pelo Poder Público. 

 

 Serviços por contrato de programa entre entes federados 

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados de forma a 
estabelecer regras de gestão por meio de contrato de programa.  Esta associação poderá 
estar relacionada a municípios vizinhos, na forma de consórcio, ou à CASAN, como parceria 
para gestão associada dos serviços.  

Por fim, destaca-se que o assunto ora tratado representa fundamental importância para a 
tomada de decisão do poder público, pois proporcionará a definição do modelo institucional 
que permitirá o atendimento das ações previstas e seus respectivos prazos, em busca da 
universalização dos serviços de saneamento. 
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6.2.7.7. Possíveis fontes de financiamentos  

PROGRAMAS DE REPASSES DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO 

 

Pró Municípios  

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e engloba os Programas de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, que visam 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, como: implantação ou melhoria 
de infraestrutura urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e elaboração de 
plano diretor de desenvolvimento urbano.  

 

Serviços urbanos de água e esgoto  

O Programa objetiva ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de Saneamento 
ambiental urbano em municípios de regiões metropolitanas, de regiões integradas de 
desenvolvimento econômico, municípios com mais de 50 mil habitantes ou integrantes de 
consórcios públicos com mais de 150 mil habitantes. É operado com recursos do orçamento 
geral da união e tem a gestão do Ministério das Cidades. 

 

Gestão da política de desenvolvimento urbano 

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades, que objetiva coordenar o 
planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas 
áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte 
urbano e trânsito. 

Descrição da ação: contratação de serviços, estudos, projetos e planos para o 
desenvolvimento institucional e operacional do setor de saneamento, a capacitação de 
recursos humanos, bem como a reformulação dos marcos regulatórios, a estruturação e 
consolidação de sistemas de informação e melhoria da gestão setorial, incluindo o apoio à 
formulação de planos diretores de drenagem urbana e de gestão integrada e sustentável de 
resíduos. 

 

PNCDA (Programa nacional de combate ao desperdício de água) 

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e envolve a parceria de entidades 
representativas do setor saneamento, organizações não governamentais, entidades 
normativas (ABNT, INMETRO etc.), fabricantes de materiais e equipamentos, prestadores de 
serviços (público e privado), universidades, centros de pesquisa e demais órgãos da esfera 
federal no fomento à implementação de medidas de conservação da água de abastecimento 
e a eficiência energética nos sistemas de saneamento. 
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FINANCIAMENTOS DO BNDES 

Projetos multissetoriais integrados urbanos (PMI)  

Destinado a financiar projetos que integram o planejamento e as ações dos agentes 
municipais em diversos setores com vistas a contribuir para a solução dos problemas 
estruturais dos centros urbanos. Estes projetos podem focar setores específicos, como 
saneamento, na medida em que compõem planos de governo municipais mais abrangentes.  

Está contemplado entre os empreendimentos financiáveis o saneamento ambiental 
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana).  

 

Saneamento ambiental e recursos hídricos  

Destinado a apoiar projetos de investimentos, públicos ou privados, que buscam a 
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e a recuperação de áreas 
ambientalmente degradadas. Os investimentos podem ser realizados nos seguintes 
segmentos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, 
resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas e despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos comitês de 
bacias.  

 

Apoio a investimentos em meio ambiente  

O programa oferece condições especiais para projetos ambientais que promovam o 
desenvolvimento sustentável. Financia projetos de saneamento básico, implantação de redes 
coletoras e de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e gerenciamento de recursos 
hídricos. Também pode ser utilizado para ações de planejamento e gestão de sistemas 
ambiental ou integrada, visando à capacitação do corpo técnico e a constituição de unidade 
organizacional dedicada às questões ambientais. 

 

MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Saneamento para todos  

O programa tem como órgão gestor da aplicação dos recursos o Ministério das Cidades e 
agente financeiro e operador a CEF. Opera com recursos do FGTS e tem por objetivo financiar 
programas que promovam a melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da 
população por meio de ações integradas e articuladas de saneamento básico em áreas 
urbanas. O programa financia empreendimentos do setor público nas modalidades: 
abastecimento de água; esgotamento sanitário; saneamento integrado; desenvolvimento 
institucional; manejo de águas pluviais; manejo de resíduos sólidos; manejo de resíduos da 
construção e demolição; preservação e recuperação de mananciais; e estudos e projetos.  
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Pró Saneamento 

O programa é operado pela CEF com recursos do FGTS e é destinado a financiar programas 
nas seguintes modalidades: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento 
integrado, desenvolvimento institucional, drenagem urbana, resíduos sólidos, resíduos da 
construção civil e estudos e projetos.  

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

Aquafund 

Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos 
nos setores de água, tratamento de esgotos, drenagem e resíduos sólidos. 

Acquafund é um fundo de desembolso rápido criado para financiar uma série de intervenções 
de apoio à implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do BID e para a realização 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos países mutuários do Banco. 

Recursos podem ser utilizados para financiar a assistência técnica, elaboração de projetos, 
estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias, divulgação de conhecimentos e 
de campanhas de sensibilização. 

 

FUNASA 

A FUNASA, órgão do Ministério da Saúde, detém a mais antiga e contínua experiência em 
ações de saneamento no País, atuando a partir de critérios epidemiológicos, sócioeconômicos 
e ambientais, voltados para a promoção e proteção da saúde. 

O Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) da FUNASA foi criado com o 
objetivo de fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças. 

O DENSP busca a redução de riscos à saúde, financiando a universalização dos sistemas de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos urbanos, 
promovendo as melhorias sanitárias domiciliares, a cooperação técnica, estudos e pesquisas 
e ações de saneamento rural, contribuindo para a erradicação da extrema pobreza. 

Dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), a FUNASA respeita o pacto federativo nacional 
promovendo o fortalecimento das instituições estaduais e municipais com o aporte de recursos 
que desoneram as tarifas dos serviços e aceleram a universalização do atendimento dos 
serviços.  

Na esfera federal, cabe à FUNASA a responsabilidade de alocar recursos não onerosos para 
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos 
urbanos e melhorias sanitárias domiciliares. Compete, ainda, à FUNASA, ações de 
saneamento para o atendimento, prioritariamente, a municípios com população inferior a 
50.000 habitantes e em comunidades quilombolas e de assentamentos. 

Em parceria com órgãos e entidades públicas e privadas, presta consultoria e assistência 
técnica e/ou financeira para o desenvolvimento de ações de saneamento. 
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O Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, por meio do DENSP, tem financiado 
pesquisas no sentido de colaborar com técnicas inovadoras para redução de agravos 
ocasionados pela falta ou inadequação do saneamento básico. 

A FUNASA, por intermédio do DENSP, está inserida no Plano Nacional de Saneamento 
Básico (PLANSAB), do Ministério das Cidades, assumindo a responsabilidade de elaborar e 
implementar o Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR). 
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6.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

6.3.1. Objetivos gerais 

 Promover a expansão do sistema de esgotamento sanitário em consonância com o 
programa de universalização dos serviços; 

 Eliminar as ligações clandestinas de águas pluviais em redes coletoras de esgotos 
sanitários; 

 Eliminar as ligações clandestinas de esgotos sanitários nas redes de drenagem de 
águas pluviais; 

 Implantação de programa/serviço de apoio à instalação e operação de sistemas 
individuais de tratamento de esgoto, onde não houver sistema coletivo; 

 Qualidade de atendimento ao usuário, com respeito a prazos estabelecidos; 

 Qualidade dos produtos (atendimento aos padrões de lançamento - Resolução 
CONAMA 357/05, Resolução CONAMA 430/11 e Lei 14.675/2009); 

 Continuidade e regularidade;  

 

6.3.2. Aplicação da metodologia  

Conforme explicado no item “Metodologia”, a fase inicial é o levantamento das 
Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, as quais foram definidas no diagnóstico do 
sistema e nas consultas públicas. 

Tabela 172 - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. 

C D P Fator 

      Existência de Contrato de Concessão em vigor 

      Existência de sistema de esgoto separador absoluto 

      
Padrão de lançamento de efluentes (CONAMA 357/05, CONAMA 430/11 e Lei 
14.675/2009) 

   Topografia acidentada do Município 

   Grande área rural no município, com baixa densidade populacional 

      
Não atendimento de 100% da população do Município com o sistema público coletivo 
de esgoto (entretanto, para a área urbana as metas de expansão do sistema de coleta 
e tratamento estão de acordo com o Contrato de Concessão) 

      Área rural possui fossas sépticas próximas aos poços de captação de água  

      
Falta de fiscalização / acompanhamento do estado e da operação das fossas 
existentes no Município 

      
Falta de fiscalização / acompanhamento do tratamento destinado aos resíduos 
coletados pelos caminhões limpa-fossa 

      
33% da população urbana atendida com rede coletora separadora de esgoto 
(dez/2015) 

      
Universalização do atendimento da população urbana com o sistema público coletivo 
prevista para 2027 
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C D P Fator 

      
Sistema em operação com redes coletoras, estações elevatórias e unidades de 
tratamento em bom estado de conservação e operação 

      Existência de sistema de telemetria nas ETEs e algumas elevatórias 

      
Alto índice de efetividade de ligação à rede dos imóveis localizados em logradouros 
que possuem rede coletora em operação 

      
Desenvolvimento de soluções alternativas de tratamento de esgoto na área rural por 
meio de Wetlands 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 173 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças. 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridade 

(3) 

I 
Não atendimento de 100% da população do Município com 
o sistema público coletivo de esgoto 

5 5 25 

II 
Área rural possui fossas sépticas próximas aos poços de 
captação de água  

5 3 15 

III 
Falta de fiscalização / acompanhamento do estado e da 
operação das fossas existentes no Município 

3 3 9 

IV 
Falta de fiscalização / acompanhamento do tratamento 
destinado aos resíduos coletados pelos caminhões limpa-
fossa 

3 3 9 

V 
A população que não possui rede coletora implantada (67% 
da população urbana), não possui o tratamento coletivo, 
mais eficiente que as fossas sépticas 

5 5 25 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Convergências das Ameaças Críticas 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em quatro itens: 
Coleta, Tratamento, Gestão e Educação Ambiental e Sanitária. A seguir estão apresentadas 
ameaças agrupadas, e ordenadas de acordo com as que receberam maior pontuação, 
consideradas de maior prioridade para busca de ações. 

Tabela 174 - Programa: Coleta. 

Item Ameaças Prioridade 

I 
Não atendimento de 100% da população do Município com o sistema 
público coletivo de esgoto 

25 

  25 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 175 - Programa: Tratamento. 

Item Ameaças Prioridade 

V 
A população que não possui rede coletora implantada (67% da população 
urbana), não possui o tratamento coletivo, mais eficiente que as fossas 
sépticas 

25 

  25 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 176 - Programa: Gestão. 

Item Ameaças Prioridade 

III 
Falta de fiscalização / acompanhamento do estado e da operação das 
fossas existentes no Município 

9 

IV 
Falta de fiscalização / acompanhamento do tratamento destinado aos 
resíduos coletados pelos caminhões limpa-fossa 

9 

  18 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 177 - Programa: Educação Ambiental e Sanitária. 

Item Ameaças Prioridade 

II Área rural possui fossas sépticas próximas aos poços de captação de água 15 

  15 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a “Coleta” e “Tratamento” 
apresentam o maior número de pontos, seguida da “Gestão” e “Educação”. O Programa 
Tratamento refere-se a ampliação ou implantação de estações de tratamento que dependem 
da evolução das obras em redes coletoras.  

Combinando-se entre si as convergências pontuadas nos quatro setores selecionados é 
possível estabelecer as seguintes estruturas básicas alternativas para a hierarquização dos 
cenários futuros. 

Tabela 178 - Integração das alternativas. 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Coleta 25 
50 

Tratamento 25 

Gestão 18 
33 

Educação ambiental e sanitária 15 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.3.3. Cenário desejado  

O Cenário desejado é aquele em que todos os habitantes são atendidos com o sistema público 
coletivo de esgotamento sanitário, que o tratamento seja eficiente a ponto de reduzir ao 
mínimo o impacto do efluente nos rios e córregos, e que se cobre a tarifa mais adequada 
possível pela prestação dos serviços. 

Admite-se que o total atendimento da população deverá ocorrer caso sejam adotadas medidas 
articuladas de ação, porém o esforço normativo, operacional, financeiro e de planejamento 
exercido sobre todos os aspectos que ligam a coleta ao tratamento poderão não ser 
suficientes, visto possível isolamento de moradias, áreas próximas às margens de rios 
dificultando a coleta, custo excessivo de energia e rede coletora fazendo com que a tarifa seja 
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elevada. Assim, o cenário desejado de universalização será atendido principalmente se 
houver sustentabilidade econômico-financeira para ampliação do sistema, de tal modo que 
haja um equilíbrio entre oneração de tarifa e ampliação do atendimento, levando-se em conta 
as condicionantes do Contrato de Concessão e legislações vigentes. 

Lembrando que, se não houver viabilidade econômica ou técnica para o atendimento através 
de sistema coletivo deverá haver atendimento através de soluções individuais. 

 

6.3.4. Cenários previsível e normativo 

Os Cenários Previsível e Normativo serão os mesmos para o Município de Blumenau, já que 
as metas de expansão do sistema de esgoto na área urbana já estão previstas e constantes 
no Contrato de Concessão e seus Termos Aditivos, sendo, até o momento, cumpridas 
integralmente pela empresa Concessionária.  

Portanto, as metas de atendimento para a área urbana do Município, indicadas na presente 
revisão do PMSB, serão aquelas já expressas no Contrato de Concessão e seus aditivos, 
conforme Tabela 179. 

Tabela 179 - Metas de atendimento com o sistema de esgoto. 

Ano 
% Atendimento 

SES  

População 
Urbana Atendida 
SES - tratamento 

(hab.) pelo 
Contrato 

-1 2016 37% 113.248 

0 2017 39% 121.256 

1 2018 44% 138.963 

2 2019 49% 157.199 

3 2020 67% 218.342 

4 2021 72% 238.343 

5 2022 77% 258.922 

6 2023 82% 280.092 

7 2024 84% 291.456 

8 2025 85% 299.586 

9 2026 86% 308.974 

10 2027* UNIVERSALIZAÇÃO 363.680 

*“De acordo com o Contrato de Concessão e sua projeção de metas, a “Universalização” do Sistema Público de 
Esgotamento Sanitário de Blumenau está prevista para ser alcançada no ano 2027, considerando-se um déficit 
técnico de atendimento em função de dificuldades, inviabilidade ou necessidade de obras complementares para 
as instalações físicas”. 

Fonte: Concessionária, 2016. 
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Sendo assim, através dos dados calculados do consumo per capita e metas de atendimento, 
é possível prever como será o crescimento da vazão de esgoto a ser coletada e tratada no 
Município. A partir dos valores citados anteriormente e com a projeção populacional, foi 
possível estabelecer o cenário previsível e normativo, apresentado na tabela a seguir. Estes 
cálculos, com todas as premissas utilizadas, estão mais detalhados na etapa de diagnóstico. 

Tabela 180 - Projeção de vazões geradas de esgoto - Cenários Previsível e Normativo. 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(l/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
(l/s) 

Vazão média 
sanitária + 
infiltração 

(l/s) 

-1 2.016 113.248 83,2 157,3 240,5 

0 2.017 121.256 87,7 168,4 256,1 

1 2.018 138.963 99,0 193,0 292,0 

2 2.019 157.199 110,2 218,3 328,6 

3 2.020 218.342 150,7 303,3 454,0 

4 2.021 238.343 162,0 331,0 493,0 

5 2.022 258.922 173,2 359,6 532,8 

6 2.023 280.092 184,5 389,0 573,5 

7 2.024 291.456 189,0 404,8 593,8 

8 2.025 299.586 191,2 416,1 607,3 

9 2.026 308.974 194,1 429,1 623,3 

10 2.027 363.680 202,5 505,1 707,6 

11 2.028 369.426 202,5 513,1 715,6 

12 2.029 375.263 202,5 521,2 723,7 

13 2.030 381.192 202,5 529,4 731,9 

14 2.031 387.215 202,5 537,8 740,3 

15 2.032 393.333 202,5 546,3 748,8 

16 2.033 399.548 202,5 554,9 757,4 

17 2.034 405.861 202,5 563,7 766,2 

18 2.035 412.274 202,5 572,6 775,1 

19 2.036 418.788 202,5 581,7 784,1 

20 2.037 425.405 202,5 590,8 793,3 

Fonte: Concessionária, 2016. 

 

6.3.4.1. Área urbana 

No cenário considerado no presente PMSB, o Contrato de Concessão existente entre o 
Município e a Concessionária será integralmente atendido, sendo mantido o seu equilíbrio 
econômico-financeiro (repactuado no 4º Termo Aditivo), assim como as metas de atendimento 
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(conforme Tabela 179) e demais características existentes nos documentos legais da 
Concessão (Contrato e Termos Aditivos).   

Todos os valores de receitas, custos, despesas e investimentos estão explícitos no 4º Termo 
Aditivo, no âmbito da 1ª Revisão Ordinária do Contrato de Concessão, realizada pela 
Autarquia (SAMAE), Regulador (AGIR) e Concessionária. O Ano 1 do Contrato de Concessão 
é 2010 e o final do contrato (Ano 45) é 2055. 

O fluxo de caixa vigente da Contrato de Concessão está contido no Anexo VI (Modelo 
regulatório para revisão ordinária do contrato de concessão de esgoto de Blumenau) do 4º 
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, onde também consta a metodologia e as premissas 
adotadas para o seu cálculo. 

Vale ressaltar que o fluxo de caixa do referido Anexo VI reequilibrou o contrato conforme as 
condições expressas no próprio documento (4º TA e seus anexos) e conforme as premissas 
adotadas, sendo que, regularmente, este equilíbrio deverá ser conferido e, caso alguma das 
premissas consideradas ou algum fato novo alterarem a TIR contratual (10,54%), este 
novamente deverá ser reequilibrado. 

 

Obras a serem executadas pela Prefeitura Municipal 

Um fator importante é que para o cumprimento dos níveis de atendimento propostos, o Poder 
Concedente (Prefeitura Municipal/SAMAE) deverá executar as obras sob sua 
responsabilidade, conforme previsto no 2.º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão e 
demonstrado no mapa a seguir, até a data limite de maio/2020. Resumidamente estão sob 
responsabilidade do SAMAE: 

 Execução das obras dos Convênios 2.331/2005 (José Reuter) e 2.332/2005 
(Itoupavazinha I), financiadas com recursos da FUNASA; 

 Obras nas áreas delimitadas no mapa a seguir com as seguintes características 
principais:  

 Quantitativo: 190 km de redes; 

 24 estações elevatórias; 

 6.675 ligações domiciliares; 

 Bairros a serem atendidos: Badenfurt, Testo Salto 1 e 2, Vila Itoupava, Fidélis, 
Itoupava Central 2 e 3 e Fortaleza. 

Estas ações tornaram-se de responsabilidade do SAMAE a partir do 2º Termo Aditivo ao 
Contrato de Concessão, assinado em 17 de dezembro de 2012, e tiveram como premissa 
principal viabilizar o saneamento em Blumenau no menor prazo possível, atuando de forma 
prioritária nas regiões de maior concentração populacional. 
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Otimizar o preenchimento do SNIS 

O SNIS possui uma base de dados que contém informações e indicadores sobre a prestação 
de serviços de Água e Esgotos e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos. Todas as 
informações do SNIS são fornecidas anualmente pelos prestadores de serviços de água, 
esgotos e resíduos sólidos urbanos. 

O objetivo deste sistema é constituir-se em uma ferramenta para auxiliar no planejamento e 
execução de políticas públicas de saneamento, orientação da aplicação de recursos, 
conhecimento e avaliação do setor de saneamento, avaliação de desempenho dos 
prestadores de serviços, aperfeiçoamento da gestão, orientação de atividades regulatórias e 
de fiscalização e exercício do controle social. 

Desta forma percebe-se a importância e as potencialidades deste sistema. Atualmente, cada 
prestador de serviço é responsável pelo preenchimento das informações.  

A proposta para este tema é que o preenchimento das informações, antes do repasse para o 
a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (que é a responsável pelo SNIS), seja 
conferido pela AGIR, como forma de evitar erros e distorções.   

 

Compatibilidade com o Plano de Bacia 

No Plano de Bacia existem diversas propostas, dentre as quais no presente PMSB foram 
destacadas as seguintes:  

 Aprimorar o sistema de informações da bacia do Itajaí. Este item contempla coletar, 
sistematizar e disseminar as informações de qualidade de água existentes nas diversas 
instituições públicas e privadas na bacia, sendo importante, por exemplo, para que se 
tenha um banco de dados sobre a qualidade de água do Rio Itajaí-açu, que é o principal 
manancial de Blumenau, já que atualmente as informações existentes ficam restritas 
aos órgãos que as produziram. Atualmente, Blumenau possui 39 (trinta e nove) pontos 
monitorados onde são realizadas análises periodicamente da qualidade das águas. 
Dentre estes pontos, 18 (dezoito) são de responsabilidade da FAEMA e os outros 21 
(vinte e um) da empresa Concessionária. Este monitoramento ambiental está sendo 
realizado hoje pelo SENAI/SC e está disponível em um endereço eletrônico para o 
acesso a qualquer pessoa, sendo possível visualizar os resultados do IQA (índice de 
qualidade das águas). Todo o histórico dos dados está disponível para usuários que 
possuem senha; 

 Fortalecer a gestão ambiental municipal, estimulando a criação de políticas municipais 
ambientais voltadas para a preservação, conservação e recuperação ambiental, 
fortalecendo os órgãos e conselhos municipais de meio ambiente. Pelo fato de 
Blumenau estar a jusante de boa parte da bacia, este fortalecimento é importante, tanto 
no próprio Município de Blumenau, quanto em todos os outros a sua montante na bacia; 

 Reduzir a carga de esgoto sanitário sem tratamento nos corpos d’água, com várias 
diretrizes, entre elas, a universalização do tratamento de esgoto. Para Blumenau, já 
existe uma Concessão em andamento, com prazos previstos para a universalização do 
atendimento na área urbana e está em elaboração a presente revisão do PMSB. No 
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entanto, devido à configuração da bacia e a localização de Blumenau, é importante a 
ação dos Municípios à sua montante, através da implantação do sistema de coleta e 
tratamento de esgoto. Neste sentido, foi assinado um termo de ajustamento de conduta, 
em 2010, tendo como partes o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, a 
FATMA e os Municípios associados à AMMVI (Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, 
Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos 
Cedros, Rodeio e Timbó), com os seguintes compromissos principais assumidos por 
cada um dos Municípios subscritores:  

 Elaboração/adequação e encaminhamento à Câmara de Vereadores, do 
anteprojeto do Código Sanitário Municipal; 

 Regulamentação e estruturação do exercício regular do poder de polícia e 
vigilância sanitária municipal, bem como a implantação do serviço e a 
capacitação do pessoal responsável pelas ações básicas de vigilância sanitária;  

 Regulamentar e proceder, para fins de expedição de “Alvará de Construção”, 
que venha a ser requerido pelo interessado, para qualquer edificação (nova ou 
antiga em processo de regularização), para fins de análise e aprovação do 
respectivo projeto hidrossanitário, a inclusão do sistema de tratamento e 
disposição final de esgotos da edificação;  

 Regulamentar e proceder, para fins de expedição do documento de “Habite-se” 
do imóvel, que venha a ser solicitado pelo interessado, para qualquer edificação, 
a exigência da apresentação dos projetos aprovados previstos no item anterior, 
e a vistoria e cadastro no respectivo sistema de tratamento e disposição final de 
esgotos construído em conformidade com o projeto aprovado, ou a respectiva 
ligação do imóvel na rede pública de coleta de esgotos, se existente; 

 Elaboração, pelo Município ou pela Concessionária a quem tenha sido delegada 
a prestação do serviço, quando for o caso, do(s) projeto(s), em conformidade 
com o plano municipal de saneamento básico, para implantação das obras e 
execução da prestação do serviço público de esgotamento sanitário no 
Município;   

 Proceda ao encaminhamento do(s) projeto(s) às esferas competentes, visando 
a captação de recursos externos para implantação dos sistemas e prestação dos 
serviços públicos de esgotamento sanitário. 

Este TAC foi concebido tendo como motivação o baixo índice de saneamento básico 
nos Municípios catarinenses e na tentativa de buscar, numa ação conjunta e solidária 
com os órgãos do poder público, do Ministério Público e da sociedade em geral, a 
melhoria desse quadro. 

 Estimular as ações que objetivem a recuperação da mata ciliar através da criação de 
programas municipais de recuperação de mata ciliar; 

 Apoiar a manutenção dos viveiros para a produção de mudas nativas; 
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 Estimular as atividades e técnicas produtivas que estejam compatibilizadas com a 
proteção ambiental e garantindo o equilíbrio na relação solo-floresta-água; 

 Estabelecer medidas para a redução da produção de sedimentos na bacia hidrográfica, 
o que afeta diretamente na qualidade da água; 

 Fortalecer as Unidades de Conservação existentes e promover a criação e a 
implantação de áreas protegidas priorizando a preservação das áreas de recarga e 
nascentes; 

 Estimular a criação de políticas municipais de educação ambiental; 

Estas propostas poderão servir de inspiração para o Município de Blumenau. No entanto, para 
o presente PMSB, os recursos necessários para sua efetivação não serão previstos tendo 
como fonte as tarifas de água e esgoto, devendo haver outras fontes. Dentre as fontes 
possíveis, cabe destacar a outorga. 

Deve-se ressaltar que o início da cobrança da outorga poderá gerar necessidade de 
reequilíbrio do Contrato de Concessão, pois este valor não faz parte da composição atual dos 
cálculos do reequilíbrio do 4º Termo Aditivo. 

 

6.3.4.2. Modelos institucionais para a prestação dos serviços  

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de saneamento 
básico, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a prestação dos serviços, 
consoantes ao que dispõe a Lei n.º 11.445/2007 e o Decreto n.º 7.217/2010 que regulamenta 
a referida lei, conforme a necessidade de adequações de forma a garantir as bases para a 
execução do PMSB (BRASIL 2007b; 2010b). 

O Decreto n.º 7.217/2010 estabelece: 

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:  

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

V- de forma contratada: 

c) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação 
na modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; ou 

d) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de 
programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação 
entre entes federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

VI- nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em 
cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 
2007, desde que os serviços se limitem a: 

c) determinado condomínio; ou 
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d) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de 
baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 
manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de 
transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com 
os respectivos cadastros técnicos (BRASIL, 2010b). 

Com base nas premissas do art. 38, existem as seguintes alternativas de modelos 
institucionais para a prestação do serviço de esgotamento sanitário de Blumenau:  

 Serviços de administração direta; 

 Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

 Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; 

 Serviços terceirizados no modelo de Parceria Público Privada (PPP);  

 Serviços por Contrato de Programa entre entes federados. 

Apesar destas alternativas previstas em lei, o modelo institucional em Blumenau já foi adotado 
(serviço terceirizado no modelo de Concessão Pública), existindo um Contrato de Concessão 
vigente e com prazo superior ao período de estudo do PMSB, que é de 20 anos. Portanto, o 
modelo institucional atual deverá ser mantido enquanto o atual contrato for vigente. 

 

6.3.4.3. Áreas atendidas através de soluções individuais para o tratamento de esgoto 
sanitário 

De acordo com o último Censo do IBGE realizado, em 2010 havia em Blumenau 14.238 
habitantes na área rural, ou cerca de 4,6% da população total. Este número mostra tendência 
de redução em números absolutos ao longo do tempo e, de acordo com a previsão 
populacional elaborada, o número estimado de habitantes na área rural em 2.037 será de 
5.642 habitantes.  

O Município possui uma área rural com característica de imóveis distantes, sem a formação 
de pequenos aglomerados. Portanto, nas áreas do Município de Blumenau onde não há 
previsão de atendimento com o sistema coletivo de esgotamento sanitário (área rural), deverá 
haver previsão de atendimento através de soluções individuais para o tratamento de esgoto 
sanitário, devido à sua baixa densidade populacional. Para a estimativa de investimentos 
desta parcela da população foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Devido à falta de informações sobre as atuais condições de atendimento, foi 
considerado que 20% de todos os domicílios desta área necessitarão de investimentos 
para serem regularizados com o sistema de tratamento de esgoto; e, 

 Foi utilizada a taxa de 3,39 habitantes por domicílio, que é a média de moradores por 
domicílio particular ocupado da área rural do Município no Censo 2010 (IBGE). 

Valor de investimento retirado dos itens n.º 74.197/001 e 74.198/002 da Tabela (composições) 
do SINAPI para o Estado de Santa Catarina (ref. abril/2016): 
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 74.197/001: fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, 1.500 litros, revestida 
internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado. R$ 1.236,10. 

 74.198/002: sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,4 m e altura 
de 5 m com tampa de concreto armado diâmetro 1,6 m. R$ 1.415,45. 

Tabela 181 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (esgoto). 

Ano 

Esgoto 

Domicílios a 
serem 

atendidos por 
sol. Ind. (ud) 

Investimento 
(R$) 

1 2018 60 159.093,00 

2 2019 60 159.093,00 

3 2020 60 159.093,00 

4 2021 60 159.093,00 

5 2022 60 159.093,00 

6 2023 60 159.093,00 

7 2024 60 159.093,00 

8 2025 60 159.093,00 

9 2026 60 159.093,00 

10 2027 60 159.093,00 

Total 600 1.590.930,00 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Estes são valores estimativos e não serão considerados nos investimentos totais do sistema, 
já que se trata de soluções individuais, de responsabilidade de cada imóvel, assim como não 
estão embutidos custos com a operação do sistema.  
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6.4. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) (BRASIL, 2013, p.106), no capítulo 
correspondente a avaliação político-institucional, detalha alguns aspectos particulares da 
gestão e prestação de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 

Dos quatro componentes do setor de saneamento, os serviços de drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas são os que apresentam maior carência de políticas e 
organização institucional. A urbanização acelerada e caótica, com a falta de 
disciplinamento do uso e ocupação do solo, inclusive das áreas de inundação natural 
dos rios urbanos, e, ainda, a falta de investimentos em drenagem das águas pluviais, 
resultou no aumento das inundações nos centros urbanos de maneira dramática. 
Também o uso do sistema de drenagem para esgotamento sanitário doméstico e 
industrial, a não existência de medidas preventivas nas áreas sujeitas à inundação e a 
predominância de uma concepção obsoleta nos projetos de drenagem tem contribuído 
para a ampliação dessa problemática. O financiamento das ações é dificultado pela 
ausência de taxas ou de formas de arrecadação de recursos específicos para o setor. 
No conjunto do País, dados da PNSB 2008 indicam que 70,5% dos municípios 
possuíam serviços de drenagem urbana, sendo que esse índice era maior nas Regiões 
Sul e Sudeste. A existência de um sistema de drenagem é fortemente associada ao 
porte da cidade. Todos os 66 municípios brasileiros com mais de 300.000 habitantes, 
no ano 2000, independentemente da região em que se encontram, dispunham de um 
sistema de drenagem urbana, enquanto que, para municípios com até 20 mil 
habitantes, o índice de municípios com sistema de drenagem se encontrava abaixo da 
média nacional. Em 2008, 99,6% dos municípios tinham seus sistemas de drenagem 
administrados diretamente pelas prefeituras, sendo predominantemente vinculados às 
secretarias de obras e serviços públicos. Apenas 22,5% dos municípios do País 
declararam possuir plano diretor de drenagem urbana.  

Tal situação descrita pelo PLANSAB encontra paralelos no município de Blumenau. A 
ocupação urbana na cidade concentrou-se nas regiões de várzea dos rios, devido à 
necessidade de interação da população com os corpos hídricos, utilizados como fonte de 
alimento e dessedentação.  

O resultado da sobreposição da estrutura urbana sobre o ambiente natural provoca alteração 
no regime de escoamento das águas de chuva nas bacias hidrográficas. Dependendo da 
forma dos quarteirões e da direção das ruas em relação às curvas de nível os problemas de 
escoamento das águas de chuva podem ser agravados. Associado a estas situações, a cidade 
provoca outro agravante no equilíbrio do escoamento das águas de chuva. É a 
impermeabilização do solo, ocasionado pela cobertura do solo pelas edificações, ruas e 
calçadas. Este último agravante impede que as águas continuem a infiltrarem-se no solo, 
gerando o aumento do volume de água de escoamento superficial, superando em muito a 
capacidade natural de escoamento dos cursos de água natural. 

As soluções adotadas para minimizar os impactos causados pelas chuvas intensas foram de 
canalizar os corpos hídricos, provocando a aceleração dos escoamentos, aumento dos picos 
de vazão, e transferindo os problemas a jusante. 

A partir das últimas décadas, novas técnicas de engenharia começaram a ser utilizadas no 
país para solucionar os problemas relacionados às enchentes, não mais com o objetivo de 
aumentar a velocidade de escoamento e transferir as cheias para áreas à jusante, mas sim,  
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[...] promover o retardamento dos escoamentos, de forma a aumentar os tempos de 
concentração e reduzir as vazões máximas; amortecer os picos e reduzir os volumes 
de enchentes por meio da retenção em reservatórios; e conter o run-off no local da 
precipitação, pela melhoria das condições de infiltração, ou ainda em tanques de 
contenção (CANHOLI, 2014, p.16). 

Exemplos dessas novas técnicas não faltam, inclusive em Blumenau, como os reservatórios 
construídos a montante do município, visando reter a vazão do Rio Itajaí-açu, e com isso 
minimizando os danos causados pelas fortes chuvas frequentes na região. 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades ao sistema, é possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas a 
nível estadual e federal. 

Os prognósticos para o sistema drenagem e manejo de águas pluviais urbanas foram 
elaborados principalmente com base nas Leis Nacionais nº 11.445/2007 - Política Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB), além de outros estudos projetos e ações existentes na área de 
drenagem urbana. A Lei nº 11.445/2007 define que os sistemas que compõem o saneamento 
básico deverão ser universalizados dentro dos próximos 20 anos, no entanto faltam metas 
mais claras para o sistema de drenagem urbana (BRASIL 2007b). 

Com um histórico recorrente de desastres relacionados à drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, o município de Blumenau deve enfrentar grandes desafios nos próximos 
anos para minimizar os alagamentos, enchentes, inundações e deslizamentos que afetam 
seus moradores. 

As principais ameaças e oportunidades ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas do município de Blumenau foram detalhadas anteriormente, e serviram de base para 
a elaboração dos Prognósticos. 

 

6.4.1. Aplicação da metodologia  

A construção dos cenários futuros para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas foi feita com base nas metas do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 
(BRASIL, 2013); tese de doutorado Sistemática de Auxílio à Decisão para a Seleção de 
Alternativas de Controle de Inundações Urbanas (MILOGRANA, 2009); e no Plano de 
Saneamento de Blumenau (BLUMENAU, 2009b). 

 

6.4.1.1. PLANSAB 

Para a consolidação do cenário normativo proposto pelo PLANSAB, foram elencados 23 
indicadores (07 para o abastecimento de águas, 06 para o esgotamento sanitário, 05 para os 
resíduos sólidos, 04 para a gestão e o planejamento, e, 01 para a drenagem e o manejo das 
águas pluviais urbanas), sendo estabelecidas metas para cada indicador nas diferentes 
macrorregiões do País, para os anos 2015, 2020 e 2030. 

Para o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, quatro componentes 
básicos foram considerados: 
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 A implantação de sistemas de drenagem nas áreas de expansão urbana; 

 A reposição desses ao longo do horizonte de simulação; 

 A reposição dos sistemas de drenagem clássicos (macrodrenagem) existentes nos 
municípios, ao longo do período, tendo por foco a redução do risco de inundação, e,  

 Adequação dos sistemas de drenagem em áreas urbanizadas que sofrem com 
inundações. 

As metas para as quatro vertentes do saneamento foram divididas de acordo com as 
características de cada região do país. A única meta proposta pelo PLANSAB relacionada à 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é a redução dos municípios com inundações 
e/ou alagamentos ocorridos em áreas urbanas nos últimos cinco anos. 

Para a região Sul, a meta é reduzir a quantidade de municípios que apresentaram estes 
problemas relacionados à drenagem, de 43% (conforme levantamento feito em 2008), para 
17% em 2030. 

Portanto, não há metas específicas e objetivas para o sistema de drenagem do município de 
Blumenau, sendo necessário a criação de um cenário local. 

 

6.4.1.2. Milograna, J (2009) 

A tese de doutorado MILOGRANA.J, Sistemática de Auxílio à Decisão para a Seleção de 
Alternativas de Controle de Inundações Urbanas, UNB, 2009, Brasília/DF, apresenta 
contribuições bastante interessantes para a construção de cenários, as quais destacam-se a 
seguir:  

a) Inundações lentas ou fluviais, em regiões planas; 

b) Inundações rápidas ou por chuvas torrenciais; 

c) Inundações por escoamento urbano, em pequenas bacias até 10km2; 

d) Inundações pelas torrentes, em áreas com declividades acima de 6%; 

e) Submersões marinhas; 

f) Inundações estuarinas; 

g) Inundações por remanso da rede de drenagem pluvial, e, 

h) Inundações por elevação do nível do Lençol Freático. 

Ainda, são relacionadas algumas medidas mitigadoras a serem levadas em consideração, tais 
como: 

a) Poços de infiltração; 

b) Valas, valetas e planos de infiltração; 

c) Trincheiras de infiltração e detenção; 

d) Pavimentos permeáveis com estrutura de detenção e infiltração; 
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e) Telhados armazenadores; 

f) Bacias de retenção ou detenção de cheias: 

 A céu aberto (parques urbanos); 

 Áreas úmidas; 

 Bacias subterrâneas. 

g) Diques, e, 

h) Canais de desvio. 

Finalmente, sugere que o aumento na eficiência do escoamento poderá se dar através de: 

a) Dragagem (limpeza) de tubulações, galerias, canais e leitos de rios; 

b) Substituições dos revestimentos de canais, e, 

c) Retificação de canais. 

Recomenda também, que os projetos deverão obedecer aos critérios hidrológicos 
determinados para a Região, bem como a vulnerabilidade (susceptibilidade e valor) das áreas 
sujeitas às inundações. 

A partir dessas principais considerações propõem a construção de quatro cenários. 

A. Sem medidas de controle de inundações, ou seja, desocupação das áreas alagadas 
com relocações (medidas emergenciais); 

B. Controle de cheias através de barramentos (medidas paliativas); 

C. Construção de diques de contenção, com adequação de pontes e faixas de domínio 
com canais paralelos (com medidas estruturais e sem medidas preventivas), e, 

D. Sistema de Previsão e Alerta pela instalação de sensores de precipitação de nível, 
datalogger, transmissor e software de comunicação (com medidas preventivas, 
estruturais e estruturantes). 

 

6.4.1.3. Plano de saneamento (2009) 

O Plano de Saneamento de Blumenau, aprovado em 2009, aponta algumas melhorias para o 
sistema de drenagem, de forma genérica: 

 Curto Prazo (até 2015) 

 Estudos de engenharia, objetivando as definições do programa, projetos e obras; 

 Contratação paulatina de projetos básicos e das respectivas obras concebidas 
na fase anterior, seguindo o cronograma de metas 
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a) Macrodrenagem 

 Estudos hidrológicos atualizados em função dos registros fluviométricos 
e pluviométricos mais recentes. 

 Concepção das obras fluviais necessárias à limitação das cotas de 
enchentes em Blumenau, sob vários cenários de chuvas catastróficas em 
conjunção com níveis de marés desfavoráveis, incluindo ensaios em 
modelos reduzidos. 

 Análise de custos de implantação das várias alternativas, nisto inclusos, 
além das obras de engenharia, os custos de desapropriações de áreas 
de riscos. 

 Estudos correlatos de contenção das margens dos rios e estabilização de 
transporte e deposição de sedimentos. 

 Estudos correlatos de estabilização de encostas nos pontos críticos 
sujeitos a deslizamentos. 

 Discussão ampla do problema sob enfoque técnico, político, 
macroeconômico e social, resultando em adoção da solução menos 
traumática possível, sabendo-se de antemão que sempre restarão riscos 
de prejuízos em situações de severa pluviosidade. 

 Montagem de um cronograma de metas, com previsões realísticas de 
investimentos, da solução adotada. 

 Execução das obras projetadas, ainda seguindo o cronograma de metas 

b) Microdrenagem 

 Estudos hidrológicos atualizados, com estabelecimento das equações 
das chuvas críticas para os diversos projetos de obras de drenagem 
pluvial, com períodos de retorno distintos e compatíveis com a sua 
importância econômica e de riscos, seguidos de fixação de normas 
municipais para o desenvolvimento de projetos. 

 Criação de projetos-padrões de linhas de tubos, caixas de passagem, 
poços de visita, bueiros e bocas-de-lobo, dispositivos de descarga em 
corpos hídricos, sifões e caixas sifonadas, tubos de queda, valetas de 
escoamento, escadas dissipadoras de energia hídrica, válvulas e demais 
dispositivos passíveis de padronização. 

 Cadastramento minucioso das obras e dispositivos atuais do sistema de 
drenagem pluvial, acompanhado de vistoria e indicações de reparos, 
refazimentos, substituições redimensionadas, complementações. 

 Projeto básico e executivo e execução de obras de redes de drenagem 
faltantes na malha viária e logradouros públicos. 

 Vistorias, estudos e execução de obras para eliminação de alagamentos 
crônicos de logradouros públicos. 
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 Médio Prazo (até 2030) 

 Continuação da contratação paulatina de projetos básicos e das respectivas 
obras concebidas na fase anterior, seguindo o cronograma de metas. 

 Reservatórios para contenção e laminação de ondas de cheias nas 
cabeceiras dos cursos d’água, associados ou não a canal extravasor para 
o mar. 

 Muros de contenção de margens dos rios em trechos críticos, 
presumindo-se solução de muros drenantes, do tipo “crib-wall”, ou 
maciços de enrocamento pesado. 

 Obras de contenção de encostas nos locais de risco acentuado, 
abrangendo canaletas de desvio dos deflúvios e drenos internos dos 
lençóis transitórios nos maciços de terra, além de contenção mecânica 
nos casos em que não seja possível o retaludamento das encostas. 

 Canais, túneis e galerias auxiliares para extravasões.  

 Execução das obras projetadas, ainda seguindo o cronograma de metas. 

 Longo Prazo (até 2050) 

 Conclusão de obras de proteção contra enchentes no vale do Itajaí. 

 Canal extravasor para o mar, associado ou não a reservatórios de 

cabeceiras, obra está de âmbito estadual ou federal. 

 

6.4.1.4. Cenário proposto 

Com os três cenários apresentados anteriormente, e tendo em vista as necessidades do 
município para o sistema de drenagem urbana, é possível propor um cenário com o objetivo 
de minimizar os transtornos causados pelas chuvas intensas incidentes na área urbana do 
município. 

Além das alternativas apresentadas no PLANSAB (BRASIL, 2013), MILOGRANA e PMSB 
(BLUMENAU, 2009b), os esforços para a melhoria do atendimento do sistema de drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas para Blumenau deverão concentra-se em soluções não 
convencionais. 

Segundo CANHOLI, 2014, p. 31: 

[...] as medidas não convencionais em drenagem urbana podem ser entendidas como 
estruturas, obras, dispositivos ou mesmo como conceitos diferenciados de projeto, cuja 
utilização não se encontra ainda disseminada. São soluções que diferem do conceito 
tradicional de canalização, mas podem estar a elas associadas, para adequação ou 
otimização do sistema de drenagem. 

Ou seja, as soluções implantadas ao longo das últimas décadas para o município, de canalizar 
os corpos hídricos, aumentando a velocidade do escoamento e as vazões de pico, e por 
consequência, transferindo os problemas para áreas à jusante, não deverão ser incentivadas, 
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mas sim, medidas de detenção, reservação, infiltração, utilização das águas pluviais, entre 
outras, que promovam a diminuição das velocidades de escoamento, do tempo de 
concentração e das vazões de pico. 

Além dessas soluções para a gestão do sistema também deverão ser prioridade para o 
planejamento do sistema de drenagem. A criação de um sistema de informações 
georreferenciadas, regularização de novas ocupações urbanas, com exigências de projetos 
de drenagem com medidas não convencionais, incentivo para o aproveitamento e detenção 
das águas pluviais nas novas construções, criação de um departamento para gestão da 
drenagem no município, e outras medidas, são fundamentais para que as obras realizadas 
estejam acompanhadas de ações secundárias, que garantam a minimização dos problemas 
de drenagem enfrentados no município. 

Para as principais ameaças aos sistemas de drenagem, foram definidos valores quanto a 
prioridades, de acordo com a relevância e incerteza de cada item (Tabela 182). 

Tabela 182 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças. 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

I Falta de cadastro completo da rede de drenagem 5 5 25 

II Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana 5 3 15 

III Ocupação urbana nas margens dos corpos d’água 5 3 15 

IV 
Ocupações em áreas localizadas dentro das cotas 
de enchente 

5 5 25 

V 
Impermeabilização dos solos pela pavimentação 
de vias, calçadas, telhados, pisos e pátios 

5 3 15 

VI 
Crescimento urbano bastante acelerado nas 
últimas décadas 

3 3 9 

VII 
Inexistência de indicadores operacionais, 
econômico-financeiros, administrativos e de 
qualidade do sistema de drenagem 

3 3 9 

VIII 
Poucas iniciativas para a reservação de águas 
pluviais nos grandes empreendimentos 

5 3 15 

IX 
Inexistência de um órgão ou coordenadoria 
específica para a gestão da drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas 

5 5 25 

X 
Inexistência de manual com parâmetros para os 
projetos, obras, manutenção e operação do 
sistema de drenagem 

5 5 25 

XI 
Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas 
da rede de microdrenagem insuficiente 

5 3 15 

XII 
Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas 
da rede de macrodrenagem insuficiente 

5 3 15 

XIII 
Equipes de manutenção, limpeza e desobstrução 
da rede de drenagem insuficiente 

5 3 15 

XIV 
Falta de incentivos para uso de pavimentação 
permeável das vias urbanas 

3 5 15 

XV 
Inexistência de um modelo de gestão associada 
entre as instituições envolvidas 

3 3 9 

XVI 
Ligações irregulares de esgoto sanitário na rede 
de drenagem 

5 3 15 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

XVII 
Existência de loteamentos irregulares (placas 
amarelas), sem estrutura necessária para os 
serviços de saneamento 

5 5 25 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Convergências das Ameaças Críticas 

Em função do exposto e das ameaças críticas detectadas para o Município de Blumenau, 
sugere-se como cenário principal a redução das enchentes ocorridas na área urbana do 
município. 

Serão levadas em consideração recomendações de desocupação de áreas de risco, com 
relocações, incentivo à reservação e infiltração de águas pluviais, bem como a instituição de 
órgão de planejamento e execução de serviços e obras programadas, a elaboração de Plano 
Diretor de Drenagem e consolidação do controle social pela atuação efetiva do Conselho 
Municipal de Saneamento de Blumenau. 

A Figura 159 a seguir apresenta os cenários analisados e o cenário proposto. 

 
Figura 159 - Cenário proposto para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em quatro itens: 
Hidrologia, Microdrenagem, Macrodrenagem e Gestão do Sistema. O item Defesa Civil não 
apresenta ameaças significativas, pois o órgão encontra-se bem estruturado, com sistema de 
alerta implantado, equipe profissional especializada e com PLANCON atualizado anualmente, 
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portanto as propostas serão de continuidade de operação das ações atuais. A seguir estão 
apresentadas ameaças agrupadas, e ordenadas de acordo com as que receberam maior 
pontuação, consideradas de maior prioridade para busca de ações: 

Tabela 183 - Hidrologia. 

Item Ameaças Prioridades 

X 
Inexistência de manual com parâmetros para os projetos, obras, manutenção e 
operação do sistema de drenagem 

25 

  25 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 184 - Microdrenagem. 

Item Ameaças Prioridades 

I Falta de cadastro completo da rede de drenagem 25 

XI Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da rede de drenagem insuficiente 15 

XIII Falta de incentivos para uso de pavimentação permeável das vias urbanas 15 

  55 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 185 - Macrodrenagem. 

Item Ameaças Prioridades 

II Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana 15 

VIII 
Poucas iniciativas para a reservação de águas pluviais nos grandes 
empreendimentos 

15 

XI Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da rede de drenagem insuficiente 15 

XII 
Equipes de manutenção, limpeza e desobstrução da rede de drenagem 
insuficiente 

15 

  60 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 186 - Gestão do Sistema. 

Item Ameaças Prioridades 

III Ocupação urbana nas margens dos corpos d’água 15 

IV Ocupações em áreas localizadas dentro das cotas de enchente 25 

V 
Impermeabilização dos solos pela pavimentação de vias, calçadas, telhados, 
pisos e pátios 

15 

VI Crescimento urbano bastante acelerado nas últimas décadas 9 

VII 
Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos 
e de qualidade do sistema de drenagem 

9 

IX 
Inexistência de um órgão ou coordenadoria específica para a gestão da drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas 

25 

XIV Inexistência de um modelo de gestão associada entre as instituições envolvidas 9 

XV Ligações irregulares de esgoto sanitário na rede de drenagem 15 

XVI 
Existência de loteamentos irregulares (placas amarelas), sem estrutura 
necessária para os serviços de saneamento 

25 

  147 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a “Gestão do Sistema” apresenta 
o maior número de pontos, seguida da macrodrenagem, microdrenagem e hidrologia. 
Combinando-se entre si as convergências pontuadas nos quatro setores selecionados é 
possível estabelecer as seguintes estruturas básicas alternativas para a hierarquização dos 
cenários futuros: 

Tabela 187 - Integração das alternativas. 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Hidrologia 25 
172 

Gestão do Sistema 147 

Microdrenagem 55 
115 

Macrodrenagem 60 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Pela tabela, é possível verificar que a pontuação da Gestão do Sistema acrescida de 
Hidrografia alcançou 172 pontos e a pontuação de Microdrenagem e Macrodrenagem, 115 
pontos. 

A partir desta pontuação, é possível criar os cenários futuros para o sistema de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas, para posteriormente definir os programas, objetivos e 
metas para a melhoria contínua dos serviços para os próximos 20 anos. 

 

Hidrologia 

A hidrologia é definida como a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação 
e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio ambiente, 
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incluindo sua relação com a vida (Definição do U.S. Federal Council of Service and 
Technology, citada por Chow, 1959, apud Tucci, 2000). 

Os conhecimentos de hidrologia são fundamentais para o planejamento e elaboração dos 
projetos de drenagem de águas pluviais urbanas. Entretanto, os estudos hidrológicos 
dependem de uma sequência histórica de dados pluviométricos e fluviométricos. 

Nos estudos hidrológicos voltados à drenagem urbana, principalmente em virtude da carência 
de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de cheias, normalmente 
são adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para a definição dos hidrogramas 
de projeto (CANHOLI, 2014). 

Conforme apresentado no diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, o município não possui um manual para as obras de drenagem, contendo parâmetros 
para projetos, equação de chuvas intensas, etc.  

Devido ao histórico de problemas relacionados a drenagem, o município de Blumenau sempre 
demonstrou preocupação com a realização de estudos hidrológicos, principalmente com o 
apoio do CEOPS (FURB), que possui um grande acervo de informações sobre o tema. No 
entanto, para a elaboração dos projetos por parte da Prefeitura Municipal (ou quando estes 
são terceirizados), o município carece de um manual padronizando os parâmetros a serem 
levados em consideração para o dimensionamento das estruturas necessárias. 

Para haver uma padronização desses dados, faz-se necessária a elaboração de um Manual 
para Obras de Drenagem, contendo estudo de chuvas intensas com os dados locais; 
indicação de tipos de materiais a serem utilizados; métodos construtivos mais adequados; 
entre outros itens. 

Esse manual servirá de apoio para as obras de ampliação e recuperação do sistema de 
drenagem de Blumenau. 

 

Microdrenagem 

As estruturas que compõem a rede de microdrenagem são responsáveis pela coleta das 
águas pluviais incidentes nas áreas impermeabilizadas, e transporte até a rede de 
macrodrenagem. 

Para os projetos de microdrenagem, alguns aspectos são importantes para se levar em 
consideração: 

 Características hidrológicas; 

 Coeficiente de impermeabilização; 

 Projeção de expansão urbana à montante; 

 Topografia; 

 Métodos construtivos. 
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Com esses elementos definidos, é possível projetar uma rede de microdrenagem que atenda 
a população residente na área de estudo, e prever a expansão urbana à montante, que 
também irá utilizar estas galerias. 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, as vias pavimentadas localizadas nas áreas com maior adensamento populacional, 
contam com sistemas de microdrenagem, responsável pela captação das águas de chuva 
para serem encaminhadas ao sistema. No entanto, boa parte dessa rede foi construída e 
projetada há muitos anos atrás, em algumas delas sem levar em consideração a previsão de 
expansão populacional e aumento do coeficiente de impermeabilização à montante, tornando-
as insuficientes para as condições atuais e futuras. 

Sugere-se, portanto, a execução de obras de reposição da microdrenagem existente, 
adequada às necessidades atuais, tendo em vista a expansão da ocupação urbana no 
perímetro da sede do município. 

Outro problema que atinge diretamente a manutenção e conservação da microdrenagem de 
Blumenau é a falta de um cadastro georreferenciado das galerias existentes. Sem o cadastro, 
as equipes de manutenção têm dificuldade de localizar os Poços de Visita, Caixas de Ligação 
e as manilhas instaladas, causando transtornos à população pela necessidade de grandes 
intervenções para realizar manutenções periódicas. 

O coeficiente de impermeabilização das áreas urbanas é outro aspecto fundamental a ser 
levado em consideração, pois quanto maior o índice, menor o tempo de concentração das 
chuvas intensas, e maior a velocidade de escoamento dessas águas, sobrecarregando os 
sistemas existentes. 

Ao contrário das soluções adotadas nas últimas décadas para projetos de drenagem no país, 
definido como: captação, canalização e transferência das águas para pontos à jusante com 
grande velocidade; atualmente utiliza-se os conceitos de reservação, retenção, detenção e 
maior permeabilidade das águas de chuva, reduzindo assim a vazão demandada para 
captação por meio da rede pública de drenagem pluvial. Essas soluções são comumente 
chamadas de “não-convencionais”. 

Como soluções não-convencionais, propõe-se o incentivo à reservação e infiltração das águas 
pluviais nas residências, comércios, prédios públicos, e demais construções, e utilização de 
pavimentos permeáveis, diminuindo assim a vazão escoada diretamente para o sistema de 
microdrenagem na ocorrência de chuvas fortes. 
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Figura 160 - Comparativo entre sistema de canalização e reservação. 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

 

Por fim, sugere-se a fiscalização das novas ocupações urbanas, com a exigência da 
implantação de sistemas de microdrenagem adequadas às especificações do local, e a 
execução de obras de reposição da microdrenagem já existente. 

 

Macrodrenagem 

Ao contrário de outras regiões do país, Blumenau e outros municípios do Médio Vale do Itajaí 
vem implantando soluções não-convencionais para a macrodrenagem há algumas décadas, 
como a construção de barragens para controle da vazão à montante, preservação das 
margens dos corpos hídricos, entre outras. No entanto, pelas características naturais e de 
ocupação na região, mesmo com a adoção destas soluções, os problemas relacionados à 
drenagem persistem, obrigando as administrações públicas a buscarem outras tecnologias, 
como a implantação de pôlderes e comportas. 
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CORDERO, MEDEIROS e TERAN (1999) apresentam no estudo intitulado “Medidas de 
Controle de Cheias e Erosões”, as soluções utilizadas para os sistemas de macrodrenagem, 
visando a minimização das enchentes e inundações (Figura 161). 

 
Figura 161 - Medidas para controle de cheias. 
Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

Com relação às medidas estruturais intensivas, os autores definem: 

a) Reservatórios: um reservatório construído para laminar cheias, como o próprio nome diz, 
lamina a onda de cheia, retendo parte do volume hídrico durante a fase de crescimento da 
onda, e restituindo tal volume ao rio durante a fase da recessão da cheia ou logo após a 
onda da cheia ter passado. O reservatório deve permanecer sempre vazio esperando a 
próxima onda de cheia. Este tipo de obra mostra, em geral, boa laminação nas pequenas 
e médias cheias, mas nem sempre nas grandes cheias, principalmente naquelas 
caracterizadas por vários picos. Como exemplo deste tipo de obra podemos citar a 
Barragem Sul (93,5. 106m³), a Barragem Oeste (83,0. 106m³) e a Barragem Norte (357,0. 
106m³), que ficam localizadas na bacia do rio Itajaí. 
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Figura 162 - Efeito do reservatório. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

b) Caixa de expansão: uma caixa de expansão é corretamente indicada para aquela área 
alagável destinada a exercitar um efeito de decapitação da onda de cheia que se propaga 
ao longo de um curso d’água. A função de uma caixa de expansão é similar a de um 
reservatório de laminação de cheia. As caixas de expansões geralmente são executadas 
no pé da montanha ou na zona de planície, em série, em paralelo ou de modo misto a 
respeito ao curso d’água. Muitas planícies funcionam como caixa de expansão naturais, 
pois no momento das enchentes elas são inundadas, armazenando grande volume d’água, 
que retorna ao rio principal quando as águas começam a baixar. Exemplo deste tipo de 
planície é a que fica localizada no município de Ilhota. 

 

 
Figura 163 - Efeito da caixa de expansão. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

c) Diques: são barramentos ou muros laterais de terra ou de concreto, inclinados ou retos, 
construídos ao longo das margens do rio, de altura tal que contenham as vazões no canal 
principal a um valor limite estabelecido em projeto. Este tipo de obra assegura o controle 
completo das cheias que tenham o seu pico inferior ao limite estabelecido, mas nenhuma 
proteção para as vazões que ultrapassam tal limite, que passarão sobre tais muros. Este 
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tipo de obra é uma das mais antigas medidas estruturais de controle de cheias. Como 
exemplo podemos citar os diques que foram construídos no rio do Pó, na Itália.  

 
Figura 164 - Diques. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

d) Pôlderes: os pôlderes são utilizados para proteger áreas restritas. A distinção entre diques 
e pôlderes é que estes últimos utilizam uma estação de bombeamento para retirar as águas 
que chegam na área protegida durante uma enchente. Neste tipo de obra geralmente há 
necessidade de construir uma galeria com comportas reguláveis para evitar a entrada da 
água do rio principal na área protegida e propiciar a saída da água do ribeirão quando a 
situação é normal. Como exemplo deste tipo de obra podemos citar os quatro pôlderes 
localizados no município de Blumenau: o da rua Santa Efigênia, o da rua 25 de Julho, o da 
rua Antônio Treiss, o do ribeirão Fortaleza e o do ribeirão do Tigre. 

 
Figura 165 - Pôlderes. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

e) Melhoramentos do álveo: os melhoramentos do álveo têm o escopo de diminuir o tirante 
hídrico do rio para uma mesma vazão. Isto pode ser obtido aumentando a área da seção 
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transversal do rio através do alargamento da calha (Figura 166.a) ou do aprofundamento do 
canal (Figura 166.b) ou ainda através do aumento da velocidade. O aumento da velocidade 
pode ser obtido através da diminuição da rugosidade, aumento da declividade do rio, 
eliminação de obstruções, etc. Tais medidas devem der adotadas com muita cautela, 
porque são frequentes causas de profundas alterações na dinâmica da modelação do 
álveo e do equilíbrio das águas superficiais-subterrâneas. Também podem produzir sérios 
inconvenientes do ponto de vista ambiental. Como exemplo deste tipo de obra podemos 
citar o alargamento do rio Itajaí-açu, no trecho entre as cidades de Blumenau e Gaspar. 
Esta obra tem mostrado, como resultado positivo, um abaixamento da linha d’água de 
cheia do rio Itajaí-açu em Blumenau, em torno de 40 cm, como resultado negativo verificou-
se vários deslizamentos nos taludes do rio no trecho alargado e à montante do mesmo, 
também foi verificado um aumento do depósito de sedimentos no trecho alargado, sendo 
que o volume do material depositado não é maior porque o mesmo é retirado para a 
construção civil. 

 
Figura 166 - Melhoramentos do álveo. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

f) Retificações: uma retificação de um rio consiste na construção de um novo leito para 
o rio, retilíneo ou quase, em uma zona no qual em geral o rio percorre numerosos 
meandros. O primeiro efeito de uma retificação é a redução do percurso d’água com 
consequente aumento da declividade. Neste caso haverá uma maior velocidade na 
corrente, as cheias se propagarão mais rapidamente para a jusante, seja em 
consequência do menor percurso, seja devido a maior velocidade. Em função do 
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aumento da velocidade se produzirá uma erosão da seção no trajeto retificado o qual 
se estenderá também à montante. Com o tempo o efeito benéfico da retificação tende 
a ser reduzido pelas danificações naturais que sofrerão a calha do rio devido as 
erosões. À jusante da retificação nas menores velocidades produzirá invés um 
depósito, e de consequência se reduzirá a declividade do trajeto retilíneo. A diminuição 
da velocidade se estenderá para à montante até o momento que não esteja novamente 
restabelecido o equilíbrio. 

 
Figura 167 - Retificação. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

g) Canais de desvios: um canal de desvio serve para desviar parte da vazão da cheia do 
curso d’água principal, diminuindo assim a vazão do rio na zona que se deseja proteger. 
Neste tipo particular de obra em geral a água desviada não retorna mais ao canal 
principal, mas sim para um lago, um outro curso d’água ou diretamente ao mar. O 
inconveniente deste tipo de obras está no fato que, subdividindo a vazão entre mais de 
um ramo, a velocidade d’água diminui, e portanto, se reduz também a força de 
transporte dos materiais. Como consequência, haverá uma elevação do leito do rio, que 
pode provocar o desaparecimento de todas as vantagens obtidas com a construção da 
obra. Por isto, estas obras devem ser projetadas com muita prudência. 

 
Figura 168 - Canal de desvio. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

h) Canais paralelos: um canal paralelo é utilizado quando, por diversas razões, não se 
pode incrementar a capacidade do canal principal. Neste tipo de obra a vazão é 
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repartida em dois ou mais ramos, por um certo trecho, após o desvio a água retorna a 
escoar por um único canal. Assim, o nível da cheia do canal principal no trecho 
interessado diminui. Os inconvenientes deste tipo de obra são os mesmos descritos 
para o canal de desvio. Obra deste tipo pode ser vista no rio Danúbio em Viena. 

 
Figura 169 - Canal paralelo. 

Fonte: CORDERO, MEDEROS e TERAN, 1999. 

 

i) Canais extravasores: um canal extravasor não é outro que um canal de desvio ou 
paralelo. A diferença é que o canal extravasor é alimentado pelo rio somente durante 
as maiores cheias, quando a vazão na seção do álveo em correspondência com o 
vertedor supera um valor pré-fixado e extravasa do canal principal. Um canal extravasor 
é normalmente privo de água e permite o crescimento de vegetação, mas está sempre 
em condições de receber parte da vazão do rio, quando este supera o valor pré-fixado. 
Os mesmos inconvenientes dos canais de desvios e paralelos ocorrem também nos 
canais extravasores, mas com muito menor grau porque funcionam de um modo não 
contínuo. Por permanecer seco durante o período que não há cheias e permitir o 
crescimento de vegetações o canal extravasor é chamado também canal verde. 

O primeiro passo para a resolução dos problemas da macrodrenagem em Blumenau é a 
elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, com levantamentos primários e estudos 
mais detalhados sobre a situação dos canais existentes e as necessidades de reposição do 
sistema. 

Assim como as soluções “não convencionais” para microdrenagem, as novas técnicas para 
solucionar ou minimizar os problemas de macrodrenagem concentram-se hoje em dia no 
conceito de reservação. 

A principal função da reservação na macrodrenagem é a de conter temporariamente os picos 
de chuva, para liberação subsequente. Esses sistemas são compostos principalmente de: 

 Reservatórios a superfície livre; 

 Reservatórios subterrâneos; 

 Retenção subsuperficial. 

Para áreas urbanas já consolidadas, sugere-se a implantação de reservatórios subterrâneos 
ou superficiais), e para áreas novas as soluções podem variar de acordo com a área disponível 
para implantação dos sistemas. 
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Embora a falta de espaços para a implantação de soluções de amortecimento de cheias seja 
um problema para o município de Blumenau, há alternativas para aproveitamento de espaços 
como: 

 Praças de esportes ou campo de futebol, utilizados durante o período seco, sendo o 
espaço ocupado no período de chuva como reservatório para amortecimento de cheias; 

  
Figura 170 - Bacia de amortecimento em praças de esportes. 

Fonte: FEAM, 2006. 

 

As bacias de amortecimento ou retenção, exigem manutenção periódica, pois o acúmulo das 
águas promove a decantação das partículas em suspensão. Portanto, periodicamente é 
necessário realizar a limpeza do fundo desses reservatórios, evitando que a capacidade deles 
seja diminuída pela deposição de materiais. 

Além das soluções não convencionais, o município deverá recuperar e realizar a manutenção 
periódica dos canais de macrodrenagem já implantados, que exercem função importante para 
a regulação das vazões na área urbana. 

 

Gestão do sistema 

As ações previstas nos itens anteriores, como a recomposição dos canais de macrodrenagem, 
implantação de bacias de amortecimento de cheias, elaboração do cadastro georreferenciado 
da rede existente, etc., dependerão de uma gestão eficiente do sistema de drenagem. 

Conforme apresentado no diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, a responsabilidade sobre a gestão do sistema de drenagem está pulverizada entre 
diversos atores da administração pública, como SESUR, SEMOB, SEDECI, URB, além da 
participação indireta do CEOPS (FURB). Como proposta, deverá ser criado ou definido um 
órgão ou diretoria responsável pelo planejamento das ações desenvolvidas pelos diversos 
atores, podendo assim acompanhar através de indicadores, a evolução das ações 
implantadas, e as futuras intervenções necessárias. 

A gestão do sistema é fundamental também para a definição de novos parâmetros técnicos a 
serem adotados em leis e códigos vigentes, propondo readequações e implantação de novas 
alternativas para o planejamento urbano, visando a aplicação de medidas preventivas contra 
os prejuízos causados pelas chuvas intensas no município. 
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Outras ações propostas para melhoria da gestão do sistema são a elaboração do Plano de 
Drenagem para a Área Rural, e um programa de educação ambiental voltado à drenagem 
urbana. 

 

Defesa Civil 

Conforme demonstrado no diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, e itens anteriores, a Defesa Civil Municipal encontra-se bem estruturada, e não 
apresenta ameaças ao sistema a curto, médio e longo prazo. 

Propõe-se, portanto, a continuidade das ações em andamento, a saber: 

 Manutenção do Sistema AlertaBlu; 

 Atualização periódica do Plano de Contingências - PLANCON; 

 Continuidade das ações de educação voltadas à prevenção; 

 Reuniões periódicas com os órgãos responsáveis pelas ações previstas no PLANCON; 

 Incentivos à elaboração de Planos de Contingência para empresas e indústrias de 
médio e grande porte. 

 

6.4.2. Recursos necessários  

Os recursos financeiros destinados ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, são provenientes de duas fontes distintas: recursos orçamentários, sem receita 
específica; e financiamentos externos de instituições como: 

 Banco do Brasil; 

 Caixa Econômica Federal; 

 BNDES; 

 SDS/SPG - Governo do Estado; 

 FUNASA/MS; 

 FNDE/Ministério da Educação; 

 PAC/MinCidades, entre outros. 

Os investimentos necessários para cobrir as despesas operacionais dos sistemas de 
saneamento, deverão estar a cargo da cobrança de taxas/tarifas.  

Já os investimentos financeiros para suprir custos de obras e equipamentos para atingir a 
universalização dos sistemas, serão apresentados no final dos prognósticos de cada setor 
(água + esgoto + resíduos + drenagem). A figura a seguir apresenta a modelagem para a 
Viabilidade Econômica do Município de Blumenau.  
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Figura 171 - Modelagem da Viabilidade Econômica. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.4.3. Formulação de modelos e estratégias de fornecimento necessários 
à universalização  

O art. 29 do Capitulo VI - Dos Aspectos Econômicos e Sociais, da Lei n.º 11.445/2007 
determina: 

Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível mediante remuneração pela cobrança dos 
serviços: ” 
“III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação dos serviços ou de suas atividades (BRASIL, 
2007b). 

Já o art. 36, enfatiza que: 

A cobrança pela prestação dos serviços públicos 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 da chuva, bem como poderá considerar: 
I - o nível de renda da população da área elencada; 
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas 
(BRASIL, 2007b).  

Sugere-se como principal proposição, a implantação da taxa de drenagem conforme 
anteriormente estabelecido na Lei da Política Nacional de Saneamento Básico e seu Decreto 
Regulamentador n.º 7.217/2010 (BRASIL, 2010b).  

Algumas cidades já adotam a cobrança da taxa de drenagem, como São Bernardo do 
Campo/SP, Colatina/ES, Gaspar/SC, entre outras. 

O princípio de cobrança da taxa de drenagem se apoia na fórmula: 

Q = C. I. A, 

Onde:  

Q: vazão em m3/s,  
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I: intensidade da precipitação pluviométrica (mm/seg);  

C: coeficiente de impermeabilização da área;  

A: área da bacia contribuinte (m2 ou ha), para bacias até 5km2.  

*Áreas maiores deverão ser calculadas pelo método UHT. 

Calcula-se em função da intensidade de precipitação pluviométrica média, para a Região, o 
volume de chuva precipitada durante um ano sobre a área limitada pelo perímetro urbano. 
Deduz-se normalmente 50% da área considerada como precipitada sobre áreas públicas, 
sistema viário, praças, parques, entre outras e o restante da vazão sobre os 50% da área 
urbanizada, determinando-se a vazão por m² ou hectare.  

Estima-se o valor dos investimentos anuais em drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas: 

 Ampliação da microdrenagem; 

 Reposição da micro e macrodrenagem a cargo da Prefeitura Municipal; 

 Execução da macrodrenagem, e, 

 Operação e manutenção do sistema. 

O custo anual determinado dividido por 50% da vazão precipitada determina a taxa unitária 
de drenagem: R$/m² (ha) por ano. Dividindo-se por 12 meses, obtém-se a taxa de drenagem 
mensal.  

Multiplicando-se a área do lote pela taxa mensal de drenagem, obtém-se a taxa bruta de 
drenagem. Esta taxa será reduzida, em função do coeficiente de impermeabilização (c). 
Quanto maior for o valor de (c) próximo a 1,0 (100% de impermeabilização do lote) maior será 
o valor da taxa de drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. Quanto menor for o valor 
de (c) próximo a 0,0 (0% de impermeabilização do lote) menor será o valor da taxa de 
drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. O valor da taxa de drenagem poderá ser 
agregado à conta de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 
sólidos, ou ainda à conta de consumo de energia elétrica. 

Até que a situação efetivamente se estabilize, a Prefeitura Municipal poderá manter a situação 
mediante a melhoria da qualidade dos serviços prestados, capitalizando-se politicamente pelo 
não aumento da carga tributária da população urbana. 

O município de Blumenau possui, atualmente, algumas leis, códigos e resoluções que adotam 
parâmetros técnicos para a implementação de obras e a manutenção de sistema. Porém, 
carece de maior detalhamento. Esse detalhamento pode ser estudado levando em 
consideração o histórico de dados pluviométricos existentes na região, observando as 
características fundamentais da chuva: intensidade, duração, frequência e distribuição. Com 
os dados obtidos, é necessária aplicação de um método de ajuste, análise dos pluviogramas, 
seleção das precipitações, análise estatística das intensidades, e determinação da relação 
intensidade versus duração versus frequência, para se chegar a equações que representem 
as chuvas intensas no município. Além disso, a Prefeitura deverá possui um manual para 
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elaboração de projetos e execução de obras de drenagem, para padronizar a construção de 
novas redes, evitando problemas como o subdimensionamento da rede. 

Além disso, a implantação e gestão dos sistemas de drenagem nos municípios implicam na 
mobilização de uma quantidade expressiva de recursos financeiros. Para garantir a 
sustentabilidade financeira destes serviços, é possível estabelecer modalidades de captação 
de recursos. Dentre estas modalidades estão os impostos, as taxas (podendo ser fixas ou 
calculadas com base em parâmetros físicos) e os pagamentos correspondentes a um 
consumo (Baptista e Nascimento, 2002). 

No Brasil, bem como em outros países, os serviços de drenagem urbana são financiados por 
uma parcela do orçamento do município. Eventualmente, podem ocorrer investimentos 
Federais ou Estaduais, dirigidos especialmente a execução de obras, mas a composição 
destes recursos empregados na manutenção dos sistemas de drenagem é municipal, sendo 
captados através de impostos. Geralmente, o financiamento é feito através do Imposto sobre 
Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Como a drenagem urbana não é percebida como 
prioridade política, seu financiamento esbarra na restrição orçamentária e o que se tem 
observado é que os investimentos são insuficientes diante da elevada demanda (Cançado, 
Nascimento e Cabral, 2006; Tucci, 2002). 

A aplicação de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar ao usuário a existência de um 
valor para os serviços de drenagem urbana e que estes custos variam de acordo com a 
impermeabilização do solo (Gomes, Baptista, Nascimento, 2008). 

Como o serviço não é ofertado igualmente a todos os usuários na área urbana, é difícil 
estabelecer um valor a ser cobrado pelo uso destes serviços. 

Outras metodologias utilizadas para o cálculo de taxas sobre a drenagem foram desenvolvidas 

por Tucci (2002) e baseia‐se em expressões matemáticas que representam o rateio dos custos 
de operação e manutenção do sistema de drenagem. 

Para isso, aplica‐se a seguinte equação: 

𝑇𝑥 =  
𝐴 𝑥 𝐶𝑢𝑖

100 𝑥 (28,43 + 0,632 𝑥 𝐼)
 

Onde: 

Tx = Taxa a ser cobrada, em R$, por imóvel; 

A = Área do lote em m²; 

I = Percentual de área impermeabilizada do imóvel; 

Cui = Custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m², sendo obtido pela equação: 

𝐶𝑢𝑖 =  
100 𝑥 𝐶𝑡

𝐴𝑏 𝑥 (15,8 + 0,842 𝑥 𝐴𝑖)
 

Onde: 

Ct = Custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em milhões de R$; 

Ab = Área da bacia em Km²; 
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Ai = Parcela de área da bacia impermeabilizada, em %. 

Pode-se citar como exemplo o município de Santo André, onde foi instituída uma taxa de 
drenagem através da Lei Municipal nº 7.606 de 23 de dezembro de 1997, entrando em vigor 
em 1º de janeiro de 1998. O objetivo da criação desta taxa foi de financiar os custos da 
manutenção do sistema de drenagem urbana, o que inclui os serviços de limpeza de bocas 
de lobo, galerias, desassoreamento de córregos, manutenção de bacias de retenção e 
detenção do município. A forma de cobrança empregada em Santo André se baseia no 
tamanho da área impermeabilizada do lote, ou seja, no volume lançado no sistema de 
drenagem, refletindo, portanto, o quanto cada lote sobrecarrega o sistema. Este volume é 
estimado de acordo com o índice pluviométrico médio histórico. 

 

6.4.4. Projeção das demandas por serviços  

Na Lei Federal nº 11.445/2007, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, o 
parágrafo segundo do art. 52 cita a necessidade dos serviços públicos de saneamento básico 
terem as demandas estimadas, por serviço, para o horizonte de vinte anos, considerando a 
definição de metas para curto, médio e longo prazo. Neste projeto foram adotados (BRASIL, 
2007b): 

 1 a 4 anos - curto prazo; 

 5 a 8 anos - médio prazo; 

 9 a 20 anos - longo prazo. 

 

6.4.5. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária 

A priorização das ações de intervenção para melhoria do sistema de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas existente no município de Blumenau, deverá seguir os programas de 
maior relevância. 

As ações definidas como prioritárias deverão ser: 

 Elaboração do cadastro georreferenciado da rede de drenagem existente; 

 Elaboração de projetos para bacias de amortecimento ou reservação das águas 
pluviais; 

 Definição de órgão responsável pela gestão do sistema de drenagem. 

 

6.4.5.1. Definição dos objetivos e metas - Forma gradual apoiados em indicadores 

Detalham-se a seguir, as principais metas, programas e ações a serem observadas quando 
da implementação do PMSB.  
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Metas Qualitativas 

Destacam-se as seguintes: 

1. Criar nos cidadãos uma consciência de preservação dos recursos hídricos e naturais, 
através de campanhas, cursos curriculares na Rede Municipal de Ensino e em eventos 
específicos; 

2. Coibir o lançamento de águas servidas e esgotos sanitários, com ou sem tratamento, 
na rede de galerias de águas pluviais, que deverão ter o destino adequado em rede 
apropriada; 

3. Promover a preservação e recuperação de nascentes; 

4. Promover a conservação da rede hidrológica, inclusive com a revegetação de mata 
ciliar e a renaturalização de canalizações; 

5. Promover o controle de erosão em terraplenagens e em terrenos desprovidos de 
vegetação; 

6. Promover o controle de assoreamento dos corpos d’água; 

7. Coibir a deposição de materiais ao longo dos corpos d’água, em especial os resíduos 
da construção civil, resíduos orgânicos e o lixo doméstico. 

8. Estabelecer plano de uso e ocupação das bacias hidrográficas, em especial quanto à 
proteção das áreas de fundos de vale, dos corpos d’água e de áreas de recarga de 
aquíferos; 

9. Inserir os parâmetros necessários à manutenção da permeabilidade do solo e ao 
sistema de retenção de águas das chuvas na política de uso e ocupação do solo; 

10. Promover obras de manutenção de infraestrutura, como a limpeza e o 
desassoreamento dos rios, córregos e canais, o redimensionamento de obras de micro 
drenagem, a recuperação estrutural de obras de infraestrutura; 

11. Executar obras de ampliação de infraestrutura como a construção de galerias, pontes 
e travessias e a proteção das margens dos rios, córregos e canais; 

12. Promover e incentivar a implantação de vegetação ao longo dos corpos d’água, nas 
nascentes, nas cabeceiras e nas áreas de recarga de aquíferos; 

13. Promover e incentivar programa para conservação do solo e combate à erosão, no 
meio rural e no meio urbano. 

Deverá ainda ser desenvolvido um programa de prevenção de alerta contra eventos críticos 
de chuvas intensas para proporcionar agilidade na mobilização de ações emergenciais nos 
eventos de deslizamentos e enchentes, minimizando a possibilidade de maiores prejuízos 
materiais e risco a perda de vidas e risco a saúde pública. 

Devem também ser definidos parâmetros de impermeabilização de terrenos e as 
necessidades de implantação de medidas estruturais com obras de micro e macrodrenagem, 
a recuperação da rede hidrológica de uma maneira mais ampla, indo desde a recuperação de 
nascentes, matas ciliares e até a renaturalização de córregos, bem como as medidas não 
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estruturais para o controle de impermeabilização do solo e ainda os programas de educação 
ambiental. 

Sempre que houver novos empreendimentos (loteamentos: condomínios e outros) deverão 
ser exigidos projetos de drenagem com previsão de escoamento superficial, rede subterrânea 
e bacias de controle de vazão. 

 

Metas Quantitativas 

Para o alcance das proposições estabelecidas no PMSB, está prevista e elaboração de 
Estudos, Projetos e Ações que ofereçam subsídios para nortear a implantação das metas 
programadas, destacando-se:  

1. Estudo Hidrológico e Hidrodinâmico das Bacias Hidrográficas do Município com seus 
hidrogramas de cheias, definição dos escoamentos, estudo de chuvas intensas, entre 
outros. 

2. Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, a partir do cadastro da rede 
existente, detalhando-se em planta e perfil a micro e macrodrenagem, possibilitando 
propor e projetar as intervenções necessárias, desconectando-se o esgotamento 
sanitário da rede de águas pluviais, com identificação e análise do processo de 
ocupação e uso do solo urbano. Definição de áreas sujeitas e restrições de uso e 
intervenções de prevenção e controle de inundações. 

3. Atualização periódica dos mapas de risco de inundações/deslizamentos associados a 
diferentes tempos de recorrência com definição dos coeficientes de impermeabilização, 
com definição do zoneamento das áreas inundáveis.  

4. Implantação de Sistema de Prevenção e Alerta com a finalidade de antecipar a 
ocorrência de deslizamentos e enchentes avisando a população e tomando as medidas 
necessárias para redução dos danos resultantes da inundação. 

5. Manutenção da Defesa Civil, tendo em vista três fases distintas: prevenção através de 
atividades para minimizar os deslizamentos e enchentes, quando ocorrerem; alerta, 
durante a fase de ocorrência estabelecendo os níveis de acompanhamento, alerta e 
emergência e a mitigação, após o evento ter ocorrido, tendo em vista diminuir os 
prejuízos. 

6. Gestão do Sistema através de estrutura institucional locada na Prefeitura Municipal 
para definição de ações de integração das diferentes estruturas atualmente disponíveis 
voltadas à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, com criação de banco de 
dados único e arquivo do sistema já implementado ou projetado. 

7. Estabelecimento de um programa bem definido para erradicação de ligações 
clandestinas de esgotos sanitários, de conformidade com a substituição e implantação 
de um sistema separador absoluto. 

8. Estabelecimento de ações para proteção e revitalização dos corpos d’água, cujo 
objetivo seja o de melhorar as condições de vida da população através do envolvimento 
da comunidade.  
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O SNIS do Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento publica os 
indicadores referentes aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e 
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. Nada consta ainda, sobre drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas. Acredita-se que em breve, serão divulgados tais indicadores. 

Acrescenta-se o fato de ser utilizada a rede de drenagem como rede coletora de esgotos 
sanitários, sistema unitário em alguns trechos e que a referida rede projetada para águas 
pluviais não conta com dispositivos adicionais como bocas de lobo sifonadas impedindo a 
saída dos gases de decomposição do material orgânico transportado pelos esgotos sanitários, 
ao meio ambiente. O Quadro 22 a seguir, apresenta sugestão de indicadores a serem 
utilizados preliminarmente. 

Quadro 22 - Indicadores Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas. 

Indicador Fórmula Unidade 

Atendimento do Sistema de 
Drenagem  

[População Urbana Atendida por Sistema de 
Drenagem Urbana/ População Urbana do 
Município] * 100 

% 

Vias Urbanas com Sistema 
de Drenagem  

[Extensão do Sistema de Drenagem 
Urbana/Extensão Total do Sistema Viário 
Urbano] * 100 

% 

Ocorrência de Alagamentos  
Total de Ocorrências de Alagamentos no 
período de um ano/ área do Perímetro Urbano 

Número de Pontos 
de Alagamento/km2 

Eficiência do Sistema de 
Drenagem Urbana 

[Número de vias com sistema de drenagem 
urbana sem ocorrência de alagamentos / 
Número de vias com sistema de drenagem 
urbana] * 100 

% 

Área urbanizada 
[Área urbanizada do Município / Área total do 
Município] * 100 

% 

Periodicidade de 
Manutenção do Canal  

Último intervalo entre Manutenções, por canal Meses 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.4.6. Mecanismos complementares  

6.4.6.1. Compatibilização com as Políticas e o Plano Nacional e Estadual de Recursos 
Hídricos 

A Lei federal n.º 9.433, que instituiu a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, possibilita a cobrança de uma taxa para a disposição de águas de drenagem pluvial 
nos corpos d´água em seu artigo 12, inciso III: 

Art 12. - Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de 
recursos hídricos: [...] 

[...] Inciso III - Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos 
ou gasosos, tratados ou não, com fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 

Inciso IV - outros usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade de água 
existente em um curso d’água [...] 

[...] Art. 20 - Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, nos termos 
do art. 12 (BRASIL, 1997). 
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A drenagem é um tema importante, visto que o presente plano trata de questões referentes a 
recomendações que os planos estadual e nacional fazem. Esses planos servem de justificativa 
do porquê se deve prever ações, investimentos, alternativas e mecanismos que 
complementes os Planos de Saneamento Básico. 
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6.5. LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

6.5.1. Introdução  

A crescente geração de resíduos urbanos, consequência do aumento populacional, da 
concentração urbana, da rápida industrialização e do crescimento de consumo, contribuem 
para o modelo de desenvolvimento e do padrão de consumo e estilo de vida contemporâneo 
disseminado pelo capital. É de fundamental importância o planejamento da gestão de resíduos 
sólidos, apoiando-se no contexto de dados históricos necessários para a compreensão do seu 
processo de geração. Para isso, o diagnóstico dos sistemas de gestão apoiado em uma base 
histórica de dados acerca da geração e composição dos resíduos gerados pela população é 
de fundamental importância. 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades ao sistema, é possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas a 
nível estadual e federal. 

Os prognósticos para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foram 
elaborados principalmente com base nas Leis Nacionais 11.445/2007 - Política Nacional de 
Saneamento Básico e 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos e seus Decretos 
Regulamentadores n.º 7.217/2010 e N.º 7.404/2010, respectivamente. A primeira define que 
os sistemas que compõem o saneamento básico deverão ser universalizados dentro dos 
próximos 20 anos. Já o segundo define metas mais específicas não só para os resíduos 
domiciliares e comerciais, mas também para os demais tipos de resíduos sólidos urbanos 
(BRASIL, 2007b; 2010a; 2010b; 2010c). 

Dentre os problemas relacionados ao manejo de resíduos sólidos no país, a disposição final 
em Aterro Sanitário é o principal desafio encontrado atualmente pelos governos municipais, 
estaduais e federal. Pela meta estabelecida na Lei 12.305/2010, a partir de agosto de 2014 
não deveria existir mais nenhum lixão no território brasileiro, tendo como principal local de 
disposição final os aterros sanitários (BRASIL, 2010c). 

As principais ameaças ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do 
município de Blumenau foram anteriormente apresentadas e serviram de base para a 
elaboração dos Prognósticos. 

Também foram levadas em consideração, as oportunidades levantadas durante a 
elaboração do Diagnóstico. 

 

6.5.2. Mecanismos de articulação e integração de políticas, programas e 
projetos de saneamento básico com outros setores correlacionados  

 Saúde 

Conforme apresentado no Diagnóstico da Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos, o município de Blumenau não possui uma rede de informações que 
permita relacionar os indicadores de saúde com os de saneamento básico, embora seja de 
conhecimento de todos que a falta de acesso aos sistemas de abastecimento de água, 
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esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, esteja diretamente relacionada com a proliferação de doenças. 

No tocante ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o principal desafio 
relacionado à saúde humana em Blumenau é a minimização dos chamados “pontos de 
desova” ou “pontos de lixo”. Nesses locais, a população despeja seus resíduos, 
transformando-os em locais de geração e proliferação de vetores e doenças. 

O descarte ao meio ambiente pode causar danos, em especial à saúde pública, uma vez que 
poderá se constituir em criadouro de mosquitos tipo aedes aegypti, transmissor do vírus da 
dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus, quando contaminado. 

Outro aspecto observado sobre problemas de saúde pública foi referenciado à presença do 
escorpião amarelo, associada a entulhos e resíduos mal gerenciados. Em 2013, já foram 
encontrados mais de 100 escorpiões amarelos em Blumenau, geralmente em lugares quentes 
e abafados, como jardins, fendas de árvores e tijolos e até mesmo em banheiros. 

  
Figura 172 - Pontos de lixo localizados no município. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 Habitação 

Para o planejamento habitacional do município, é necessário haver uma integração com as 
propostas de universalização das quatro vertentes do saneamento básico. 

Para o setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, foram levantadas no 
Diagnóstico, áreas onde existem problemas de disposição inadequada de resíduos, com 
pontos de lixo e passivos ambientais. Para esses locais, não é recomendável o incentivo à 
ocupação urbana, devido à possível contaminação das águas subterrâneas e superficiais, e 
do solo, podendo causar problemas sérios para as populações do entorno. 

O antigo aterro sanitário de Blumenau, cuja área encontra-se sob a administração do SAMAE 
- Gerência de Resíduos, iniciou suas atividades na década de 70, sendo desativado em 2005, 
portanto é considerado um passivo ambiental. Esta área é utilizada como sede da Gerência 
de Resíduos Sólidos do SAMAE, bem como de balança, pátios de triagem, aterro de 
entulhos/aparas e estação de transbordo dos resíduos convencionais. 
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A área encontra-se em franca recuperação mediante recobrimento vegetal natural da área, 
embora não tenha sido elaborado o PRAD e, consequentemente, o Plano de Monitoramento 
Ambiental de Áreas Degradadas, conforme determinação do IBAMA. 

Segundo informações obtidas junto à Vigilância Sanitária Municipal, não há outras áreas 
consideradas como passivos ambientais. 

 

 Meio Ambiente 

Assim como os setores de saúde e habitação, o sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos está diretamente ligado às características ambientais do município. 

A existência de pontos de lixo, passivos ambientais, locais inadequados de disposição de 
resíduos, etc., causam sérios impactos na qualidade das águas superficiais e subterrâneas, e 
do solo. 

A gestão dos resíduos urbanos é desenvolvida pelo SAMAE - Gerência de Resíduos, desde 
janeiro de 2002 quando assumiu a responsabilidade da então Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos de Blumenau. O SAMAE também é responsável pela fiscalização dos serviços de 
manejo de resíduos sólidos até a sua disposição final no aterro sanitário em Brusque, 
realizadas por um conjunto de empresas BLUMETERRA (coleta e transporte à Estação de 
Transbordo), RECICLE (coleta em carretas, transporte e disposição em aterro sanitário), 
COOPERRECIBLU (triagem de materiais recicláveis), MTG (higienização de contêineres) e 
RAMOS TERRAPLANAGEM (transporte de resíduos recicláveis em caminhões com 
carroceria baú). Ainda, as ações de responsabilidade da FAEMA deverão estar integradas 
com o SAMAE para que a fiscalização e o controle ambiental também levem em consideração 
os problemas relacionados à limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. 

 

 Recursos Hídricos 

O lançamento de resíduos em cursos de água, lagos e lagoas, além de configurar ato lesivo 
à limpeza urbana, também é um grande problema ambiental a ser enfrentado pelo município. 
Os materiais, quando dispostos de forma inadequada em corpos de água, causam a 
contaminação da água superficial e subterrânea, obstrução do leito dos rios, canais, galerias, 
etc., comprometendo a qualidade de vida e ambiental da região. 

No Diagnóstico foram apresentados alguns pontos de lixo localizados dentro dos limites do 
Município de Blumenau, que podem vir a apresentar um problema de contaminação do solo e 
dos recursos hídricos na região, além de entupimentos (obstruções) de bocas de lobo, 
tubulações e galerias de drenagem. 

 

 Educação 

Enfatiza-se a necessidade de manter programas de educação ambiental já implementados 
pela Prefeitura Municipal de Blumenau voltados à limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. Entre os programas de educação ambiental, destaca-se o “Troque lixo por livro” que, 
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além de estimular o gosto pela leitura, incentiva a destinar corretamente os resíduos 
recicláveis.  Foi elaborada também a cartilha “Nossa Amiga Natureza” para a educação das 
crianças. 

Outro projeto, intitulado “Lacre Solidário”, surge de uma proposta ambiental e social, uma vez 
que uma unidade do projeto é beneficiada com uma cadeira de rodas a cada 90 kg de lacre 
arrecadados. Há, ainda, a preocupação com o mosquito Aedes Aegypti, responsável pela 
proliferação de doenças como Dengue, Zika Virus e Chikungunya, com o programa “Dengue 
Mata”, fornecendo orientações para evitar e eliminar os criadouros do mosquito nas 
residências, cemitérios e outros estabelecimentos. 

Blumenau também conta com o Museu de Ecologia Fritz Muller para visitação do público, em 
geral, alunos e turistas. Além disso, destacam-se áreas de preservação ambiental e de 
interesse ecológico, bem como parques naturais e municipais. 

Destaca-se também o Concurso de Redação e Desenho sobre o tema: “Se você tivesse 
superpoderes, o que você faria pela preservação do Planeta?”, lançado pelo Governo do 
Estado - Recicla CDL na Escola/2015 para os estudantes do ensino fundamental regularmente 
matriculados nas escolas municipais de Santa Catarina. 

As proposições para educação ambiental devem considerar as ações e práticas já 
desenvolvidas principalmente nas escolas municipais, mas devendo ampliar a abrangência 
destas campanhas para a sociedade como um todo, como tem sido feito no Município de 
Blumenau. 

 

6.5.3. Aplicação da metodologia  

Tabela 188 - Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão. 

Item Ameaças Oportunidades 

I 
Número de contêineres disponibilizados para a 
coleta de resíduos, a cargo da BLUMETERRA é 
pequeno; 

Serviços de Coleta de Resíduos 
Convencionais, Transbordo e Disposição 
Final em Aterro Sanitário realizados por 
empresas terceirizadas; 

II 
Falta de acondicionamento padronizado (sacos 
plásticos / ráfia colorida e/ou cestos plásticos 
modelo agrícola) para os resíduos recicláveis; 

Lei Municipal Complementar N.º 696/2008, 
que dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Ambiental, cria o Fundo e o 
Conselho Municipal de Saneamento de 
Blumenau; 

III 

Não existência de Plano de Trabalho da Coleta 
Convencional com dimensionamento de frota, 
mapas de cada setor de coleta em meio digital, 
com frequência de coleta, itinerário, turno de 
realizações, por parte da empresa contratada 
pelo SAMAE; 

Presença da Agência Intermunicipal de 
Regulação e Fiscalização de Serviços 
Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí 
(AGIR); 

 

IV 

Falta de sistema de rastreamento on line, com 
registro de quilometragem percorrida em tempo 
real, comunicação via rádio e central de 
gerenciamento da coleta; 

Serviços de Coleta de Resíduos 
Convencionais, Transbordo e Disposição 
Final em Aterro Sanitário realizados por 
empresas terceirizadas; 
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Item Ameaças Oportunidades 

V 
Falta de caracterização anual dos resíduos de 
acordo com os contratos com a BLUMETERRA e 
RECICLE; 

Realização recente do Estudo de 
Caracterização dos Resíduos Sólidos 
Convencionais pela Serenco; 

VI 
Triagem e comercialização de resíduos 
transportados pela RECICLE, antes do 
aterramento, não definidos em contrato; 

Serviços de Transbordo e Disposição Final em 
Aterro Sanitário realizados por empresa 
terceirizada; 

VII 

Caminhões coletores da BLUMETERRA  e da 
RECICLE não apresentam painéis laterais tendo 
em vista promover a educação ambiental voltada 
para os resíduos sólidos; 

Serviços de Coleta de Resíduos 
Convencionais, Transbordo e Disposição 
Final em Aterro Sanitário realizados por 
empresas terceirizadas; 

VIII 
Estação de Transbordo a céu aberto, 
necessitando de melhorias; 

A sustentabilidade do sistema permite o 
reinvestimento do superávit na melhoria 
operacional do mesmo; 

IX 
Existência de alguns pontos de lixo irregulares 
distribuídos pela cidade; 

Existência de Projeto de Ponto de Entrega 
Voluntária (PEV), em andamento pela AMMVI; 

X 
Animais mortos são lançados, enterrados no 
aterro de entulhos do SAMAE; 

Operação do Aterro de Entulhos pelo SAMAE; 

XI 
Os resíduos de serviços de saúde inertizados 
pela RECICLE não são triturados antes do 
aterramento; 

Serviços de Coleta de Resíduos de Serviços 
de Saúde são realizados por empresas 
terceirizadas; 

XII 
Presença de escorpião amarelo, associado a 
entulhos e resíduos mal gerenciados em 
residências e prestadores de serviços; 

Presença e Atuação da Vigilância Sanitária 
Municipal 

XIII 
Falta de um programa computacional para gestão 
de caçambas; 

A sustentabilidade do sistema permite o 
reinvestimento do superávit na melhoria 
operacional do mesmo; 

XIV 
Falta de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou 
Ecopontos para resíduos de Construção Civil e 
Recicláveis; 

Existência de Projeto de Ponto de Entrega 
Voluntária (PEV), em andamento pela AMMVI; 

XV 
Indicação de “caçambeiros” operando de forma 
irregular com descartes clandestinos; 

Presença e atuação da FAEMA. 

XVI 
Falta de atualização dos dados referentes à 
coleta, transporte e disposição final de resíduos 
industriais por parte da FAEMA; 

Presença de várias empresas na Região e 
cidade tendo em vista a coleta, transporte e 
disposição final de resíduos industriais; 

XVII 

Falta de um programa bem definido para 
orientação da população tendo em vista o 
descarte de resíduos especiais (logística 
reversa); 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu 
Decreto Regulamentador N.º 7.404/2010; 
Lei Estadual N.º 14.675/2009, que institui a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos no 
Estado de Santa Catarina; 
Existência da Lei Municipal N.º 8.243/2016, 
tendo em vista o recolhimento e a destinação 
adequada de medicamentos domésticos 
vencidos; 

XVIII 
Os resíduos dos serviços de abastecimento de 
água, gerados pelo SAMAE, não possuem 
disposição adequada; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu 
Decreto Regulamentador N.º 7.404/2010; 
Existência do Termo de Compromisso de 
Conduta firmado entre o Ministério Público 
Estadual e o SAMAE; 
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Item Ameaças Oportunidades 

XIX 
Falta definição para a disposição final e a gestão 
dos resíduos cemiteriais públicos e privados; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu 
Decreto Regulamentador N.º 7.404/2010; 
Lei Estadual N.º 14.675/2009, que institui a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos no 
Estado de Santa Catarina; 

XX 
A coleta seletiva desenvolvida pelo SAMAE não 
atende 100% da população urbana; 

A sustentabilidade do sistema permite o 
reinvestimento do superávit na melhoria 
operacional do mesmo; 

XXI 
Falta de notificação bem definida à população, 
sobre datas e horários da coleta seletiva; 

Presença e atuação da FAEMA e SAMAE; 

XXII 
Presença de alguns catadores urbanos - 
carrinheiros, sem um programa definido; 

Constituição da Cooperativa dos 
Trabalhadores Coletores de Resíduos 
Recicláveis de Blumenau 
(COOPERRECIBLU); 

XXIII 
Baixas eficiência e eficácia operacional da 
COOPERRECIBLU; 

Presença de Conselho Consultivo SAMAE / 
FURB-ITCP / SEMUDES; 

XXIV 
Falta de cadastro e fiscalização dos 
depósitos/aparistas e sucateiros que operam na 
cidade, principalmente de alguns clandestinos 

Presença da FAEMA e SEMUDES 

XXV 
Problema não equacionado, em definitivo, com os 
Núcleos Familiares de Reciclagem; 

Presença do Conselho Consultivo SAMAE/ 
FURB-ITCP/ SEMUDES; 

XXVI 

Falta de mais instalações de Cooperativas / 
Associações / Empresas Privadas para Triagem 
e Comercialização de Materiais Recicláveis no 
Município; 

Presença do Conselho Consultivo SAMAE/ 
FURB-ITCP/ SEMUDES; 

XXVII 
Falta de incentivos para as empresas que operam 
com materiais recicláveis; 

Existência de Projeto de Desenvolvimento de 
Modelo de Sistema de Cobranças de 
Resíduos Sólidos, em andamento pela 
AMMVI, 2014; 

XXVIII 

Falta de definição de um programa para a coleta 
seletiva de resíduos orgânicos, compostagem/ 
vermicompostagem/ bioenergia ou outras 
tecnologias ambientalmente adequadas; 

Lei Municipal Complementar N.º 696/2008, 
que dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Ambiental, cria o Fundo e o 
Conselho Municipal de Saneamento de 
Blumenau; 
A sustentabilidade do sistema permite o 
reinvestimento do superávit na melhoria 
operacional do mesmo; 
Conteinerização de resíduos recicláveis e 
orgânicos/rejeitos, no Centro da Cidade; 

XXIX 
Falta de um Programa de Educação Ambiental 
bem estruturado, focado na gestão dos resíduos 
sólidos; 

Lei Municipal Complementar N.º 696/2008, 
que dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Ambiental, cria o Fundo e o 
Conselho Municipal de Saneamento de 
Blumenau; 

XXX 

Falta de Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), do passivo ambiental do 
antigo aterro sanitário de acordo com a legislação 
vigente; 

A sustentabilidade do sistema permite o 
reinvestimento do superávit na melhoria 
operacional do mesmo; 

XXXI 
Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, Demolições e Volumosos; 

Existência da Resolução CONAMA 307/2002. 
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Item Ameaças Oportunidades 

XXXII 
O Terminal Rodoviário não conta com PGRS e 
com Programa de Coleta Seletiva; 

Presença e atuação da FAEMA / SAMAE / 
SEMUDES 

XXXIII 

Falta de proposta de ações determinadas pelo 
Conselho Consultivo (COOPERRECIBLU, 
SAMAE, SEMUDES e ITCP-FURB), tendo em 
vista a gestão adequada da cooperativa. 

Presença e atuação da FAEMA / SAMAE / 
SEMUDES / ITCP-FURB 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Nasce, então, o modelo numérico para ponderação das ameaças, conforme segue: 

Tabela 189 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças. 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

I 
Número de contêineres disponibilizados para a 
coleta de resíduos, a cargo da BLUMETERRA é 
pequeno; 

3 3 9 

II 
Falta de acondicionamento padronizado (sacos 
plásticos / ráfia colorida e/ou cestos plásticos 
modelo agrícola) para os resíduos recicláveis; 

3 3 9 

III 

Não existência de Plano de Trabalho da Coleta 
Convencional com dimensionamento de frota, 
mapas de cada setor de coleta em meio digital, 
com frequência de coleta, itinerário, turno de 
realizações, por parte da empresa contratada pelo 
SAMAE; 

5 5 25 

IV 

Falta de sistema de rastreamento on line, com 
registro de quilometragem percorrida em tempo 
real, comunicação via rádio e central de 
gerenciamento da coleta; 

5 3 15 

V 
Falta de caracterização anual dos resíduos de 
acordo com os contratos com a BLUMETERRA e 
RECICLE; 

3 3 9 

VI 
Triagem e comercialização de resíduos 
transportados pela RECICLE, antes do 
aterramento, não definidos em contrato; 

5 3 15 

VII 

Caminhões coletores da BLUMETERRA e da 
RECICLE não apresentam painéis laterais tendo 
em vista promover a educação ambiental voltada 
para os resíduos sólidos; 

3 3 9 

VIII 
Estação de Transbordo a céu aberto, necessitando 
de melhorias; 

5 5 25 

IX 
Existência de alguns pontos de lixo irregulares 
distribuídos pela cidade; 

5 5 25 

X 
Animais mortos são lançados e enterrados no 
aterro de entulhos do SAMAE; 

3 3 9 

XI 
Os resíduos de serviços de saúde inertizados pela 
RECICLE não são triturados antes do aterramento; 

3 3 9 

XII 
Presença de escorpião amarelo, associado a 
entulhos e resíduos mal gerenciados em 
residências e prestadores de serviços; 

5 5 25 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

XIII 
Falta de um programa computacional para gestão 
de caçambas; 

3 3 9 

XIV 
Falta de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ou 
Ecopontos para resíduos de Construção Civil e 
Recicláveis; 

5 5 25 

XV 
Indicação de “caçambeiros” operando de forma 
irregular com descartes clandestinos; 

5 5 25 

XVI 
Falta de atualização dos dados referentes à coleta, 
transporte e disposição final de resíduos industriais 
por parte da FAEMA; 

5 3 15 

XVII 
Falta de um programa bem definido para orientação 
da população tendo em vista o descarte de 
resíduos especiais (logística reversa); 

5 5 25 

XVIII 
Os resíduos dos serviços de abastecimento de 
água, gerados pelo SAMAE, não possuem 
disposição adequada; 

5 5 25 

XIX 
Falta definição para a disposição final e a gestão 
dos resíduos cemiteriais públicos e privados; 

5 5 25 

XX 
A coleta seletiva desenvolvida pelo SAMAE não 
atende 100% da população urbana; 

5 5 25 

XXI 
Falta de notificação bem definida à população, 
sobre datas e horários da coleta seletiva; 

5 3 15 

XXII 
Presença de alguns catadores urbanos - 
carrinheiros, sem um programa definido; 

5 5 25 

XXIII 
Baixas eficiência e eficácia operacional da 
COOPERRECIBLU; 

5 5 25 

XXIV 
Falta de cadastro e fiscalização dos 
depósitos/aparistas e sucateiros que operam na 
cidade, principalmente de alguns clandestinos; 

5 3 15 

XXV 
Problema não equacionado, em definitivo, com os 
Núcleos Familiares de Reciclagem; 

5 5 25 

XXVI 

Falta de mais instalações de Cooperativas/ 
Associações / Empresas Privadas para Triagem e 
Comercialização de Materiais Recicláveis no 
Município; 

5 5 25 

XXVII 
Falta de incentivos para as empresas que operam 
com materiais recicláveis; 

5 5 25 

XXVIII 

Falta de definição de um programa para a coleta 
seletiva de resíduos orgânicos, 
compostagem/vermicompostagem/ bioenergia ou 
outras tecnologias ambientalmente adequadas; 

5 5 25 

XXIX 
Falta de um Programa de Educação Ambiental bem 
estruturado, focado na gestão dos resíduos sólidos. 

5 5 25 

XXX 

Falta de Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), do passivo ambiental do 
antigo aterro sanitário de acordo com a legislação 
vigente; 

5 3 15 

XXXI 
Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, Demolições e Volumosos; 

5 5 25 

XXXII 
O Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com 
Programa de Coleta Seletiva; 

5 3 15 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

XXXIII 

Falta de proposta de ações determinadas 
pelo Conselho Consultivo 
(COOPERRECIBLU, SAMAE, SEMUDES e 
ITCP/FURB), tendo em vista a gestão adequada da 
cooperativa. 

3 3 09 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Convergências das Ameaças Críticas 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em quatro itens: 
Gestão Integrada, Produção/Redução de Resíduos, Disposição Final e Educação Ambiental. 
A seguir estão apresentadas ameaças agrupadas, e ordenadas de acordo com as que 
receberam maior pontuação, consideradas de maior prioridade para busca de ações: 

Tabela 190 - Gestão Integrada. 

Item Ameaças Prioridades 

I 
Número de contêineres disponibilizados para a coleta de resíduos, a cargo da 
BLUMETERRA é pequeno; 

9 

II 
Falta de acondicionamento padronizado (sacos plásticos / ráfia colorida e/ou 
cestos plásticos modelo agrícola) para os resíduos recicláveis; 

9 

III 

Não existência de Plano de Trabalho da Coleta Convencional com 
dimensionamento de frota, mapas de cada setor de coleta em meio digital, com 
frequência de coleta, itinerário, turno de realizações, por parte da empresa 
contratada pelo SAMAE; 

25 

IV 
Falta de sistema de rastreamento on line, com registro de quilometragem 
percorrida em tempo real, comunicação via rádio e central de gerenciamento da 
coleta; 

15 

VIII Estação de Transbordo a céu aberto, necessitando de melhorias; 25 

XII 
Presença de escorpião amarelo, associado a entulhos e resíduos mal 
gerenciados em residências e prestadores de serviços; 

25 

XIII Falta de um programa computacional para gestão de caçambas; 9 

XVI 
Falta de atualização dos dados referentes à coleta, transporte e disposição final 
de resíduos industriais por parte da FAEMA; 

15 

XXI 
Falta de notificação bem definida à população, sobre datas e horários da coleta 
seletiva; 

15 

XXII 
Presença de alguns catadores urbanos - carrinheiros, sem um programa 
definido; 

25 

XXXII O Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com Programa de Coleta Seletiva; 15 

XXXIII 
Falta de proposta de ações determinadas pelo Conselho Consultivo 
(COOPERRECIBLU, SAMAE, SEMUDES e ITCP-FURB), tendo em vista a 
gestão adequada da cooperativa; 

09 

  196 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 191 - Produção/Redução de Resíduos. 

Item Ameaças Prioridades 

V 
Falta de caracterização anual dos resíduos de acordo com os contratos com a 
BLUMETERRA e RECICLE; 

9 

VI 
Triagem e comercialização de resíduos transportados pela RECICLE, antes do 
aterramento, não definidos em contrato; 

15 

XIV 
Falta de Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) ou Ecopontos para resíduos de 
Construção Civil e Recicláveis; 

25 

XX A coleta seletiva desenvolvida pelo SAMAE não atende 100% da população urbana; 25 

XXIII Baixas eficiência e eficácia operacional da COOPERRECIBLU; 25 

XXV 
Problema não equacionado, em definitivo, com os Núcleos Familiares de 
Reciclagem; 

25 

XXVI 
Falta de mais instalações de Cooperativas/Associações/Empresas Privadas para 
Triagem e Comercialização de Materiais Recicláveis no Município; 

25 

XXVII Falta de incentivos para as empresas que operam com materiais recicláveis; 25 

XXVIII 
Falta de definição de um programa para a coleta seletiva de resíduos orgânicos, 
compostagem/vermicompostagem/bioenergia ou outras tecnologias ambientalmente 
adequadas; 

25 

XXXI 
Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Demolições e 
Volumosos; 

25 

  224 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 192 - Disposição Final. 

Item Ameaças Prioridades 

IX Existência de alguns pontos de lixo irregulares distribuídos pela cidade; 25 

X Animais mortos lançados e enterrados no aterro de entulhos do SAMAE; 9 

XI 
Os resíduos de serviços de saúde inertizados pela RECICLE não são triturados antes 
do aterramento; 

9 

XV 
Indicação de “caçambeiros” operando de forma irregular com descartes 
clandestinos; 

25 

XVIII 
Os resíduos dos serviços de abastecimento de água, gerados pelo SAMAE, não 
possuem disposição adequada; 

25 

XIX 
Falta definição para a disposição final e a gestão dos resíduos cemiteriais públicos 
e privados; 

25 

XXIV 
Falta de cadastro e fiscalização dos depósitos/aparistas e sucateiros que operam na 
cidade, principalmente de alguns clandestinos; 

15 

XXX 
Falta do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) (passivo ambiental 
do antigo aterro sanitário) de acordo com a legislação vigente; 

15 

  148 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 193 - Educação Ambiental. 

Item Ameaças Prioridades 

VII 
Caminhões coletores da BLUMETERRA e da RECICLE não apresentam painéis 
laterais tendo em vista promover a educação ambiental voltada para os resíduos 
sólidos; 

9 

XVII 
Falta de um programa bem definido para orientação da população tendo em vista o 
descarte de resíduos especiais (logística reversa); 

25 

XXIX 
Falta de um Programa de Educação Ambiental bem estruturado, focado na gestão 
dos resíduos sólidos. 

25 

  59 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a gestão integrada apresenta o 
maior número de pontos, seguida da disposição final, educação ambiental e produção/redução 
de resíduos. O modelo aplicado poderia conduzir a situações diferenciadas, como por 
exemplo, disposição final ou produção de resíduos com a maior pontuação e não a gestão 
integrada. Combinando-se entre si as convergências pontuadas nos quatro setores 
selecionados é possível estabelecer as seguintes estruturas básicas alternativas para a 
hierarquização dos cenários futuros: 

Tabela 194 - Integração das alternativas. 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Gestão Integrada 196 
255 

Educação Ambiental 59 

Produção/redução de resíduos 224 
372 

Disposição Final 148 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Pela integração das alternativas desenhadas anteriormente obtém-se a figura a seguir: 

 
Figura 173 - Integração das alternativas. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Por esta imagem, é possível verificar que a pontuação da Gestão Integrada acrescida de 
Educação Ambiental alcançou 255 pontos e a pontuação de Produção/Redução de Resíduos 
e a consequente Disposição Final alcançou 372 pontos. Esses números sugerem a montagem 
dos cenários a partir da Produção/Redução de Resíduos (224), Gestão Integrada (196), 
Disposição Final (148) e Educação Ambiental (59). 

A partir desta pontuação, é possível criar os cenários futuros para o sistema de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos, para posteriormente definir os programas, objetivos e metas 
para a melhoria contínua dos serviços para os próximos 20 anos. 

 

6.5.3.1. Produção / redução de resíduos 

Para a determinação da projeção da geração de resíduos, foram adotados os dados 
considerados no Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos. 
Foram estimados três cenários para a projeção da geração de resíduos nos próximos 20 anos, 
apresentados a seguir. 

 

 Cenário Desejado 

O Cenário desejado é aquele que utopicamente se define como “desperdício zero” ou ainda 
“produção zero de resíduos”. Cenário este que não pode ser atingido, pois sempre existirão 
resíduos a serem descartados, como os resíduos dos serviços de saúde, da podação, da 
construção civil, etc. 

Admite-se que a redução deverá ocorrer caso sejam adotadas medidas articuladas de ação, 
porém o esforço normativo, operacional, financeiro e de planejamento exercido sobre todos 
os aspectos que ligam o gerador à disposição final poderão não ser suficientes, restando no 
final, resíduos sólidos, diferentemente do que se deseja - produção zero. Pela Lei n.º 
12.305/2.010 e Decreto n.º 7.404/2.010, a logística reversa, a reciclagem energética e a coleta 
seletiva com inclusão social dos catadores deverão estar presentes na definição desse cenário 
(BRASIL, 2010a; 2010c). 

Da mesma forma, admite-se que sempre existirão áreas disponíveis que poderão ser 
licenciadas para receber os resíduos para serem dispostos utilizando-se de tecnologias 
ambientalmente satisfatórias. Também se admite que os recursos financeiros necessários 
sempre sejam disponibilizados.   

 

 Cenário Previsível 

O Cenário Previsível considera as tendências de aumento na geração per capita de resíduos, 
sem estabelecer metas para a diminuição dessas quantidades.  

A seguir cálculo para definição do per capita para população urbana: 

- População Urbana (SERENCO, estimada 2016) = 329.082 hab. 

 - Geração de resíduos em 2015 = 7.268.251,00 kg/mês = 242.275 kg/dia 



             

       Página: 541 

 

 

                        
 

𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 (𝑝𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) =
242.275 kg/dia

329.082 hab.
= 0,74

𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏
. 𝑑𝑖𝑎 

Sendo assim, através dos dados atuais da geração de resíduos e caracterização dos mesmos 
(Tabela 195) é possível prever como será o crescimento da geração dos resíduos sólidos no 
município de Blumenau. 

Tabela 195 - Composição atual dos resíduos de Blumenau/2016. 

Produção de 
resíduos 
(t/ano)¹ 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Orgânicos Recicláveis Rejeitos 

(%) (t/ano) (%) (t/ano) (%) (t/ano) 

87.219.01 0,74 44,2% 38.550,8 26,7% 23.287,48 29,1% 25.380,73 

¹Ano de referência: 2015. 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Para o Cenário Previsível, foi estimada uma taxa de crescimento da geração per capita de 
resíduos, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2011) que 
demonstra um crescimento médio de 1,3% na geração de resíduos por ano. Portanto, para os 
próximos 20 anos foi adotada uma taxa de 25% de crescimento. 

A partir destes valores, e com a projeção populacional para os próximos 20 anos, foi possível 
estabelecer o cenário previsível para a geração de resíduos domiciliares e comerciais para o 
município de Blumenau.  

Tabela 196 - Projeção de geração de resíduos sólidos - População Urbana - Cenário Previsível. 

ANO 

População 
Residente 

Urbana  
(habitantes) 

Geração de 
resíduos 
per capita 

(kg/hab.dia) 

Cenário Previsível 
Projeção 

de 
resíduos 
(t/ano) 

Composição (t/ano) 

Orgânico Reciclável Rejeito 

44,2% 26,7% 29,1% 

2017       340.865  0,759 94.369 41.711 25.197 27.461 

2018       346.766  0,768 97.174 42.951 25.945 28.278 

2019       352.672  0,777 100.020 44.209 26.705 29.106 

2020       358.587  0,786 102.908 45.485 27.476 29.946 

2021       364.509  0,796 105.838 46.780 28.259 30.799 

2022       370.442  0,805 108.811 48.095 29.053 31.664 

2023       376.383  0,814 111.827 49.428 29.858 32.542 

2024       382.335  0,823 114.886 50.780 30.675 33.432 

2025       388.298  0,833 117.989 52.151 31.503 34.335 

2026       394.272  0,842 121.136 53.542 32.343 35.250 

2027       400.256  0,851 124.326 54.952 33.195 36.179 

2028       406.254  0,860 127.560 56.382 34.059 37.120 

2029       412.263  0,870 130.839 57.831 34.934 38.074 

2030       418.286  0,879 134.163 59.300 35.821 39.041 

2031       424.321  0,888 137.531 60.789 36.721 40.021 

2032       430.370  0,897 140.945 62.297 37.632 41.015 

2033       436.432  0,907 144.403 63.826 38.556 42.021 

2034       442.509  0,916 147.908 65.375 39.491 43.041 

2035       448.599  0,925 151.458 66.945 40.439 44.074 

2036       454.705  0,934 155.055 68.534 41.400 45.121 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Logo, pelo cenário previsível para 2036, a população urbana de Blumenau terá um 
crescimento de 340.865 habitantes para 454.705, acarretando acréscimos na produção anual 
de resíduos de 94.369 toneladas para 155.055 toneladas. O crescimento na geração de 
resíduos deve-se também à projeção do aumento da geração per capita no município, 
estimado com um incremento de 25% até 2.036, chegando a 0,934 kg/hab.xdia. 

O crescimento na geração de resíduos orgânicos será de 41.711 para 68.534 t/ano; recicláveis 
de 25.197 para 41.400 t/ano; e rejeitos de 27.461 para 45.121 t/ano.  

Essas quantidades poderão sofrer pequenos acréscimos ou decréscimos, em função da 
variação do poder aquisitivo da população sempre que o PIB (IPCA) cresça ou diminua 
influenciando o poder de compra da população ou ainda diminuindo em função de programas 
bem definidos de minimização da geração de resíduos. 

 

 Cenário Normativo 

Na montagem do cenário normativo buscou-se apoio no planejamento para o desenvolvimento 
de estratégias de gestão interferindo-se diretamente sobre os parâmetros que determinam a 
produção de resíduos. Destacam-se os seguintes: 

 Educação ambiental da população geradora tendo em vista a mudança de atitudes, de 
hábitos e de costumes; 

 Incentivo à reutilização de materiais, dando nova utilidade aos materiais que são 
considerados inúteis; 

 Separação dos materiais potencialmente recicláveis (secos e orgânicos) enviando-
os/entregando-os para a coleta seletiva formal e/ou informal; 

 Adoção de um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, financeiras e de 
planejamento com base em critérios sanitários, ambientais e econômicos para coletar, 
transferir, transportar, tratar e dispor os resíduos sólidos gerados; 

 Aumento de investimento na infraestrutura de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis; 

 Apoio técnico e financeiro aos catadores de materiais recicláveis; 

 Implantação de programa de Coleta Seletiva de Materiais Orgânicos para a 
Compostagem, Vermicompostagem, Digestão Anaeróbia/ Bionenergia e/ou 
Briquetagem; 

 Ordenamento dos resíduos a serem enviados para aterramento no Aterro Sanitário. 

A Versão Preliminar do PLANARES (BRASIL, 2011e) definiu metas de redução de resíduos 
dispostos em aterros sanitários até 2031, de acordo com as características de cada região do 
país. 
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Tabela 197 - Metas do PLANARES para Região Sul. 

Metas 
Plano de Metas (Região Sul) 

2015 2019 2023 2027 2031 

Redução dos resíduos recicláveis secos 
dispostos em aterro, com base na caracterização 
nacional em 2013 

43% 50% 53% 58% 60% 

Redução dos resíduos úmidos dispostos em 
aterro, com base na caracterização nacional em 
2013 

30% 40% 50% 55% 60% 

Fonte: BRASIL, 2011e. 

 

De acordo com as metas estabelecidas, na região Sul os municípios deverão reduzir em 60% 
a quantidade de resíduos recicláveis secos dispostos em aterro, e em 60% a quantidade de 
resíduos úmidos (orgânicos) até 2031. Como o PMSB tem horizonte de 20 anos, portanto até 
2036, as metas foram extrapoladas para 65% e 65%, respectivamente. 

Na tabela a seguir, é possível observar a redução da quantidade de resíduos com as metas 
previstas no PLANARES e extrapoladas para este Plano, no período de 2017 a 2036. 

Tabela 198 - Projeção de geração de resíduos sólidos - Cenário Normativo. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

% t/ano % t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano

2017 340.865      0,759 94.369 40% 10.079 30% 12.513 22.592 15.118 29.198 27.461 71.777

2018 346.766      0,768 97.174 43% 11.157 35% 15.033 26.189 14.789 27.918 28.278 70.984

2019 352.672      0,777 100.020 50% 13.353 40% 17.683 31.036 13.353 26.525 29.106 68.983

2020 358.587      0,786 102.908 51% 14.013 41% 18.649 32.662 13.463 26.836 29.946 70.246

2021 364.509      0,796 105.838 52% 14.695 45% 21.051 35.746 13.564 25.729 30.799 70.092

2022 370.442      0,805 108.811 53% 15.398 48% 23.085 38.483 13.655 25.009 31.664 70.328

2023 376.383      0,814 111.827 53% 15.825 50% 24.714 40.538 14.033 24.714 32.542 71.289

2024 382.335      0,823 114.886 54% 16.564 51% 25.898 42.462 14.110 24.882 33.432 72.424

2025 388.298      0,833 117.989 55% 17.327 53% 27.640 44.967 14.176 24.511 34.335 73.022

2026 394.272      0,842 121.136 56% 18.112 54% 28.913 47.025 14.231 24.629 35.250 74.111

2027 400.256      0,851 124.326 58% 19.253 55% 30.224 49.477 13.942 24.728 36.179 74.849

2028 406.254      0,860 127.560 58% 19.754 56% 31.574 51.328 14.305 24.808 37.120 76.233

2029 412.263      0,870 130.839 59% 20.611 58% 33.542 54.153 14.323 24.289 38.074 76.686

2030 418.286      0,879 134.163 60% 21.493 59% 34.987 56.480 14.329 24.313 39.041 77.683

2031 424.321      0,888 137.531 60% 22.032 60% 36.473 58.506 14.688 24.315 40.021 79.025

2032 430.370      0,897 140.945 61% 22.956 61% 38.001 60.957 14.677 24.296 41.015 79.987

2033 436.432      0,907 144.403 62% 23.905 62% 39.572 63.477 14.651 24.254 42.021 80.927

2034 442.509      0,916 147.908 63% 24.880 63% 41.186 66.066 14.612 24.189 43.041 81.842

2035 448.599      0,925 151.458 64% 25.881 64% 42.845 68.726 14.558 24.100 44.074 82.733

2036 454.705      0,934 155.055 65% 26.910 65% 44.547 71.457 14.490 23.987 45.121 83.598

Cenário Normativo

Recicláveis 

destinados 

ao Aterro 

Orgânicos 

destinados 

ao Aterro 
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de 

resíduos 
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Redução de 

resíduos 

recicláveis 

dispostos em 
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Redução de 

resíduos orgânicos 

dispostos em 

aterro

Total de 

Redução de 

Residuos 

Orgânicos e 

Recicláveis 
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Residuos 

Destinados 
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Sanitário 
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A tabela anterior apresenta a projeção da população, mantendo a estimativa de acréscimo da 
geração per capita de resíduos, e com o alcance das metas do PLANARES, chegando-se a 
uma estimativa de quantidade de resíduos a ser destinada em aterro sanitário de 83.598 
toneladas no ano de 2036, número este inferior a quantidade total destinada ao Aterro 
Sanitário em 2017 (94.369 toneladas). 

Essa quantia prevista pelo cenário normativo pode também ser comparada à projeção da 
quantidade de resíduos produzida em 2036 pelo cenário previsível (sem atingir as metas do 
PLANARES), que alcança 155.055 toneladas, o que representa um aproveitamento de 54% 
dos resíduos produzidos no município. 

 
Figura 174 - Gráfico da projeção de geração de resíduos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Para atingir as metas estipuladas no cenário normativo, o município de Blumenau deverá: 

 Aprimorar e ampliar o programa de coleta seletiva porta-a-porta existente.  

 Implantar ecopontos ou PEVs espalhados pelo município para recebimento e 
separação de diferentes tipos de resíduos. Além disso, quando da implantação desses 
locais, deverão ser firmados contratos ou acordos com empresas responsáveis por 
retirar os resíduos para comercialização, reciclagem ou reaproveitamento, e, 

 Criar programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos para a compostagem, 
vermicompostagem, digestão anaeróbia, ou outras tecnologias para a transformação 
desse material. 

Outra possibilidade para a gestão dos resíduos orgânicos apresenta-se nas figuras a seguir, 
possibilitando reunir os resíduos orgânicos dos grandes geradores, os de limpeza pública, os 
lodos das ETEs e os resíduos orgânicos industriais (classe II-A), transformando-os em 
composto. 
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Figura 175 - Processo de Compostagem. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Figura 176 - Tratamento e Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Além das alternativas apresentadas, existem várias outras voltadas à digestão anaeróbia para 
produção de gás metano, seu uso como combustível e ainda sua transformação em energia 
elétrica. 

 Incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos gerados nas propriedades da zona 
rural; 

Com relação ao aproveitamento de materiais orgânicos, existem diversos exemplos de 
programas já realizados em outros municípios brasileiros, que poderão ser utilizados como 
base para a criação do programa de Blumenau. 

Em São Paulo, a partir de junho de 2014, foi implantado o programa “Composta São Paulo”, 
com o objetivo de distribuir 2.000 composteiras domésticas e acompanhar os resultados 
obtidos. Cada morador recebeu um treinamento antes de receber os equipamentos, e o 
programa pretende reduzir de 2 a 4 toneladas/dia de materiais orgânicos que antes eram 
enviados para Aterro Sanitário. A ação foi feita em parceria com empresas privadas 
responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos da cidade. 
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Outro exemplo de programa em andamento é o “Revolução dos Baldinhos”, criado em 2008 
em Florianópolis. O programa abrange 250 famílias da comunidade Chico Mendes, que 
acondicionam seus resíduos orgânicos em “baldinhos” plásticos, e levam aos PEVs instalados 
na comunidade. O material é coletado e levado a uma Escola, onde os alunos são envolvidos 
no trabalho para fazer a compostagem. São aproveitadas aproximadamente 15 toneladas 
mensais de resíduos orgânicos, diminuindo a quantidade de materiais destinadas a aterro 
sanitário, e ainda envolvendo a comunidade a participar de um programa com apelo ambiental. 

 A redução dos resíduos pode ser também em relação ao volume enviado ao aterro 
sanitário. Para isso, técnicas de compostagem dos orgânicos e otimização do processo 
de reciclagem são fundamentais. Além disso, a reciclagem é também uma forma de 
renda para aqueles que coletam, triam e revendem estes materiais, os catadores, 
conforme sua organização e capacidade operacional. Então, outra forma de redução 
dos resíduos é apoiar estas associações de catadores de forma com que estes grupos 
se organizem e se capacitem com o intuito de aumentar a triagem e venda dos materiais 
recicláveis. A Prefeitura pode atuar neste âmbito fortalecendo estas associações por 
meio da contratação dos catadores como agentes ambientais, assim como preconiza a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos em seu Art. 36 § 1ᵒ e 2ᵒ onde cita que o titular 
dos serviços priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores, bem como sua contratação que é dispensável de 
licitação, ou ainda, pelo incentivo de instalação de empresas privadas que atuem na 
reciclagem. 

 Realizar periodicamente o Estudo de Caracterização dos Resíduos Urbanos do 
município, como monitoramento do atingimento ou não das metas de redução 
estabelecidas. 

Como as metas do PLANARES se baseiam na caracterização dos resíduos destinados a 
aterros sanitários, a melhor forma de acompanhar o cumprimento ou não das metas é com a 
realização periódica do estudo de caracterização dos mesmos. Assim, o município terá 
informações sobre a diminuição da quantidade de resíduos recicláveis e orgânicos destinados 
a aterros sanitários durante os próximos anos, ou a outra destinação que for julgada mais 
conveniente. 

 

 Gestão Integrada 

A responsabilidade pela gestão do Manejo de Resíduos Sólidos do município de Blumenau 
encontra-se atualmente sob responsabilidade da Gerência de Resíduos Sólidos do SAMAE, 
também incubida de contratar e fiscalizar as empresas prestadoras de serviços de coleta, 
transporte e disposição final. Já os serviços de limpeza urbana são de responsabilidade da 
SESUR, bem como os resíduos oriundos de cemitérios, sendo o serviço realizado pela URB. 
O município também conta com a fiscalização da AGIR. 

A principal dificuldade encontrada na gestão desse sistema é a falta de integração entre todos 
os atores públicos e/ou privados responsáveis pela gestão dos serviços de limpeza urbana, 
pelo manejo de resíduos sólidos e também, de forma direta, envolvendo todos os geradores, 
sejam eles domiciliares, comerciais, prestadores de serviços, industriais, públicos e privados. 
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As proposições acerca da Gestão Integrada serão baseadas na definição ou criação de um 
órgão ou departamento que coordene todas as ações voltadas à limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, contemplando desde os programas de educação ambiental, controle dos 
contratos de terceirização da coleta, transporte, disposição final e limpeza urbana, 
gerenciamento dos dados de geração e disposição final de resíduos especiais, industriais, de 
serviços de saúde, construção civil, agrossilvopastoris, etc., gerenciamento dos programas de 
coleta seletiva de materiais recicláveis e de resíduos orgânicos, e os demais programas 
relacionados aos resíduos sólidos urbanos. 

Os programas voltados à Gestão Integrada do sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos de Blumenau deverão atender às seguintes demandas: 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva para Reciclagem; 

 Elaborar Planos de Trabalho para as empresas contratadas pelo SAMAE, 
estabelecendo controle digital dos contratos; 

 Ampliar a fiscalização do manejo de resíduos sólidos por parte do SAMAE, 
juntamente com a AGIR, assumindo a gestão da limpeza urbana; 

 Definir mecanismos para controle e fiscalização dos Planos de Gerenciamento 
de Resíduos (PGRS) de grandes geradores, Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Construção Civil (PGRCC) e PGRSS. 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva de materiais orgânicos para implantação de 
compostagem/vermicompostagem/bioenergia ou outra tecnologia 
ambientalmente adequada; 

 Elaborar Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Estabelecimento de Cadeia de Responsabilidade Ambiental a partir da definição 
e implantação de Planos Setoriais (acordos) para a Logística Reversa; 

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

 Definição de procedimentos específicos para grandes geradores de resíduos; 

 Aumentar apoio à estruturação física da COOPERRECIBLU, garantindo espaço 
físico e equipamentos adequados para a separação dos materiais recicláveis ou 
apoiando o emprego de novas tecnologias para aproveitamento energético; 

 Aumentar rede de Pontos de Entrega Voluntária e implantar Ecopontos em locais 
estratégicos no município de Blumenau; 

 Definir horários e datas para coleta seletiva e notificar a população; 

 Elaboração de um cadastro de dados referentes à coleta, transporte e disposição 
final de resíduos industriais; e, 

 Incentivar a instalação de novas empresas que trabalhem com reciclagem. 
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 Disposição Final 

Conforme apresentado no diagnóstico do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos, o aterro sanitário da RECICLE, localizado em Brusque, a 40,0 km de Blumenau, é 
operado há 18 anos, restando ainda, mais 16 anos de vida útil. Foi elaborado o levantamento 
das condições operacionais, sendo aplicado o modelo de avaliação - Índice de Qualidade de 
Aterros de Resíduos (IQR) (CETESB, 1998) sendo atribuída a nota 9,10, representando 
condições adequadas. 

Segundo a RECICLE, empresa que opera o aterro sanitário, os resíduos são pesados e 
catalogados, pela sua origem e transferidos para a triagem, onde são analisados e separados, 
de acordo com a sua composição. Parte dos materiais retornam à cadeia produtiva, através 
da triagem, sendo encaminhados às diversas empresas de transformação para sua 
reutilização. 

Os rejeitos são enviados ao Aterro Sanitário onde são depositados, compactados e então 
aterrados. Os gases da digestão anaeróbia dos resíduos orgânicos são captados em 
chaminés e queimados na superfície do aterro. 

O líquido lixiviado, chorume, é enviado inicialmente para as lagoas de estabilização para o 
tratamento. Após o tratamento, o líquido resultante, com DBO5 ≈ 60 mg/l é recirculado ao 
aterro ou lançado em córrego superficial para diluição. 

O sistema de coleta, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos convencionais 
obedece o modelo clássico, sendo operado de forma adequada, mediante a prestação de 
serviços terceirizados a preços de mercado. 

Quando forem agregadas as propostas da presente revisão do PMSB e as recomendações 
do PLANARES, percentuais da coleta seletiva dos resíduos recicláveis e a introdução de 
sistemas e tecnologias para retirada dos materiais orgânicos hoje aterrados, a disposição final 
deverá passar por transformações quantitativas e qualitativas conforme detalhamento a ser 
apresentado na sequência. 

Quanto aos resíduos industriais observa-se que as empresas geradoras, as 
coletoras/transportadoras e as que dispõem os resíduos de forma ambientalmente correta, 
obedecem normas e fiscalização por parte da FATMA (Estado de Santa Catarina) e FAEMA 
(Município de Blumenau) de forma equilibrada, obedecendo as regras de mercado já 
estabelecidas no Município, Região, Estado e País. 

Os resíduos que necessitam de uma gestão adequada, são os provenientes da construção 
civil, demolições e os volumosos. Esses resíduos requerem a elaboração de um Programa e 
de um Plano de Gerenciamento de RCC, uma legislação com sua regulamentação adequada 
por decreto e como consequência a estruturação de um sistema envolvendo as empresas 
coletoras (caçambeiros) e as de destinação final, apoiados em pontos de entrega voluntária 
(ecopontos), tendo em vista a reciclagem desses materiais como já vem atualmente 
acontecendo. 

Os resíduos de serviços de saúde, sob a supervisão da Vigilância Sanitária Municipal, 
obedecem às normas e resoluções vigentes, estando a cargo de empresas licenciadas, 
operando no Município e na Região. 
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Quanto aos resíduos da limpeza urbana: poda, capina, roçagem e varrição, hoje dispostos no 
antigo aterro sanitário (PARADA-1) operado pelo SAMAE, atendem as necessidades atuais e 
futuras, podendo sua gestão ser assumida pelo SAMAE. 

 

 Educação Ambiental e Sanitária 

Conforme definido pela Política Nacional de Educação Ambiental através da Lei n.º 9.795, de 
27 de abril de 1.999, “educação ambiental” são “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” (BRASIL, 1999). 

Acredita-se que os efeitos da educação ambiental somente apresentarão resultados positivos 
quando a gestão adequada dos resíduos sólidos associada a um forte programa de educação 
ambiental for materializada através de programas, projetos e ações que apresentem 
resultados satisfatórios e positivos. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos diagnosticou uma variabilidade de formas de atuação 
de ações de educação ambiental, conforme as tipologias apresentadas a seguir: 

 Tipo 1 - Informações orientadoras e objetivas. 

 Tipo 2 - Sensibilização/mobilização das comunidades diretamente envolvidas.  

 Tipo 3 - Informação, sensibilização ou mobilização para o tema resíduos sólidos 
desenvolvidos em ambiente escolar.  

 Tipo 4 - Campanhas e Ações Pontuais de Mobilização. 

As diferentes formas de atuação do município de Blumenau, tendo em vista a organização 
dos programas de educação ambiental deverão levar em consideração os aspectos definidos 
nos 04 (quatro) itens apresentados anteriormente. 

Entre os programas de educação ambiental, destaca-se o “Troque lixo por livro” que, além de 
estimular o gosto pela leitura, os incentiva a destinar corretamente os resíduos recicláveis.  
Foi elaborada também a cartilha “Nossa Amiga Natureza” para a educação das crianças. 

Outro projeto intitulado “Lacre Solidário” surge de uma proposta ambiental e social, uma vez 
que uma unidade do projeto é beneficiada com uma cadeira de rodas a cada 90 kg de lacre 
arrecadados. Há, ainda, a preocupação com o mosquito Aedes Aegypti, responsável pela 
proliferação de doenças como Dengue, Zika Virus e Chikungunya, com o programa “Dengue 
Mata”, fornecendo dicas de como evitar e eliminar os criadouros do mosquito nas residências, 
cemitérios e outros estabelecimentos. 

Blumenau também conta com o Museu de Ecologia Fritz Muller para visitação do público, em 
geral, alunos e turistas. Além disso, destacam-se áreas de preservação ambiental e de 
interesse ecológico, bem como parques naturais e municipais. 

Destaca-se também o Concurso de Redação e Desenho sobre o tema: “Se você tivesse 
superpoderes, o que você faria pela preservação do Planeta?”, lançado pelo Governo do 
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Estado - Recicla CDL na Escola/2015 para os estudantes do ensino fundamental regularmente 
matriculados nas escolas municipais de Santa Catarina. 

Isto posto, o Município de Blumenau deverá continuar apoiando e desenvolvendo seu 
programa de Educação Ambiental mais voltado à divulgação e conscientização dos cidadãos 
a respeito da importância da participação nos programas e ações a serem desenvolvidas nos 
próximos 20 anos na área de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Sugere-se maior 
divulgação sobre todos os serviços prestados pelo Município. 

Sugere-se ainda, a utilização dos caminhões de coleta seletiva, convencional e transbordo, 
atuarem como outdoors móveis, incluindo painéis de educação ambiental especificamente 
dirigida aos resíduos sólidos. 

 (a)  (b) 

  
(c) 

 

Figura 177 - Caminhões coletores com propaganda de educação ambiental. 
(a) - Petrópolis/RJ; (b) - Curitiba/PR; (c) - Paris/França: Nós podemos fazer o máximo, mas não o impossível: 

os prestadores de serviço de limpeza urbana limpam o que deixamos para trás. Evitemos jogar lixo por trás 
deles. 

Fonte: SERENCO, 2016; CURITIBA, 2016. 

 

6.5.4. Benefícios da implantação do cenário normativo  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no 
“Guia para Preparação e Gestão de Projetos de Resíduos Sólidos Residenciais”, de 2001, 
recomendam especificamente, para o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 
sólidos a introdução do conceito integral de gerenciamento do ciclo de vida, inserindo-se os 
resíduos sólidos em quatro áreas básicas (MONTEIRO, 2001): 

 Minimização da geração de resíduos; 
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 Maximização da reutilização e reciclagem ambientalmente adequada dos resíduos; 

 Promoção do tratamento e disposição ambientalmente adequada dos resíduos, e, 

 Expansão da cobertura do serviço de coleta. 

Isto posto, detalham-se a seguir os elementos anteriormente apresentados partindo-se da 
geração de resíduos sólidos em 2015. 

 
Figura 178 - Situação Atual. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tabela 199 - Geração de Resíduos Sólidos (2017/2036). 

Resíduos 

2017 2036 

Quanti- 
dade 

Planares Disposição 
Final 

Quanti- 
dade 

Planares Disposição 
Final Redução Redução 

Orgânicos (t/ano)  41.711 30% (12.513) 29.198 68.534 65% (44.547) 23.987 

Rejeitos (t/ano)     27.461 - 27.461 45.121 - 45.121 

Recicláveis (t/ano)  25.197 40% (10.079) 15.118 41.400 65% (26.910) 14.490 

Totais (t/ano)         94.369 24% (22.592) 71.777 155.055 30% (71.457) 83.598 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Preliminarmente, tem-se: 
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Figura 179 - Situação para redução de resíduos em 20 anos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Pela combinação dos percentuais de materiais recicláveis por setor de coleta, percentuais de 
material reciclável e preços de materiais recicláveis comercializáveis em SC, obtém-se a 
redução e a estimativa de receita dos materiais recicláveis conforme segue. 

 
Figura 180 - Percentuais de Materiais recicláveis (%). 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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Tabela 200 - Estimativa de Receitas para os materiais recicláveis em 2017 e 2036. 

Material 
Percentual 

(%) 
Valor de venda 

R$/ton 
ANO 2017 ANO 2036 

Papel Branco  2,78%  R$ 390,00 R$ 109.272,66 R$ 291.755,95 

Papel Misto/ Papelão  19,35% R$ 300,00 R$ 585.065,29 R$ 1.562.113,35 

Plástico Rígido  16,05% R$ 1.200,00 R$ 1.941.146,87 R$ 5.182.825,68 

Plástico Cristal  16,50% R$ 1.000,00 R$ 1.662.976,29 R$ 4.440.115,45 

Plástico Filme  18,53% R$ 1.000,00 R$ 1.867.572,76 R$ 4.986.384,20 

PET 4,95% R$ 1.000,00 R$ 498.892,89 R$ 1.332.034,64 

Alumínio 2,55% R$ 3.400,00 R$ 873.818,45 R$ 2.333.078,85 

Ferro 2,70% R$ 160,00 R$ 43.539,74 R$ 116.250,30 

Longa Vida  5,93% R$ 170,00 R$ 101.602,81 R$ 271.277,60 

Vidro  10,65% R$ 120,00 R$ 128.805,07 R$ 343.907,12 

Total  100% ------- R$ 7.812.692,84 R$ 20.859.743,13 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Na tabela e figura anteriores é possível prever um valor de venda de cada material reciclável, 
resultando em uma receita de R$ 290.066.007,11 até o ano de 2036. 
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Tabela 201 - Redução de Resíduos Orgânicos e Estimativa de Receita. 

 

¹O custo das receitas foi feito com base na redução de resíduos orgânicos pelas metas do PLANARES, e valor 
de venda do composto orgânico, estimado em R$ 80,00 em 2016, com aumento de 6% a.a. pela inflação. 

²Foi considerado um índice de 50% de geração de composto, tendo em vista 50% de perda do total de resíduos 
orgânicos. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Consequentemente, obtém-se:  

 

 

 

 

 

 

 

Total de 

composto 

gerado²

índice de perda

% t/ano 50% R$/t Receita

2017 340.865      30% 12.513 6.257 80,00R$      500.534,91R$         

2018 346.766      35% 15.033 7.516 80,06R$      601.762,47R$         

2019 352.672      40% 17.683 8.842 80,12R$      708.399,21R$         

2020 358.587      41% 18.649 9.324 80,18R$      747.636,07R$         

2021 364.509      45% 21.051 10.526 80,24R$      844.572,65R$         

2022 370.442      48% 23.085 11.543 80,30R$      926.879,18R$         

2023 376.383      50% 24.714 12.357 80,36R$      993.000,52R$         

2024 382.335      51% 25.898 12.949 80,42R$      1.041.346,30R$     

2025 388.298      53% 27.640 13.820 80,48R$      1.112.239,65R$     

2026 394.272      54% 28.913 14.456 80,54R$      1.164.312,56R$     

2027 400.256      55% 30.224 15.112 80,60R$      1.218.008,39R$     

2028 406.254      56% 31.574 15.787 80,66R$      1.273.367,36R$     

2029 412.263      58% 33.542 16.771 80,72R$      1.353.749,25R$     

2030 418.286      59% 34.987 17.493 80,78R$      1.413.122,03R$     

2031 424.321      60% 36.473 18.237 80,84R$      1.474.246,77R$     

2032 430.370      61% 38.001 19.001 80,90R$      1.537.159,57R$     

2033 436.432      62% 39.572 19.786 80,96R$      1.601.886,43R$     

2034 442.509      63% 41.186 20.593 81,02R$      1.668.464,47R$     

2035 448.599      64% 42.845 21.422 81,08R$      1.736.916,28R$     

2036 454.705      65% 44.547 22.274 81,14R$      1.807.283,71R$     

TOTAL - 588.131 - 23.724.887,78R$   

Redução de 

resíduos 

orgânicos 

dispostos em 

aterro

População 

Residente 

Urbana 

(habitantes)

ANO

Redução de Resíduos Orgânicos e Estimativa de Receitas¹ - 

Cenário Normativo

Venda do composto orgânico
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Tabela 202 - Redução do custo de Coleta, Transbordo, Disposição Final e Gerenciamento. 

 

¹A estimativa foi feita com a soma dos resíduos recicláveis e orgânicos que deixarão de ser destinados ao aterro 
sanitário, multiplicado pelo valor de Coleta, Gerenciamento e Transbordo e Disposição final dos mesmos. 

² Foi calculado um índice de reajuste pela inflação de 6% a.a. 

Fonte: SERENCO, 2016. 

 

6.5.5. Recursos necessários dos investimentos e avaliação de viabilidade 
e das alternativas para a sustentação econômica da gestão e de prestação dos 
serviços conforme objetivos do Plano. Capacidade econômico-financeira do 
Município, dos prestadores de serviço e da população  

Atualmente, o município de Blumenau possui a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo vinculada 
à conta de água e esgoto pelo SAMAE, obedecendo a Lei Complementar n.º 632/2007 - 
Código Tributário de Blumenau (BLUMENAU, 2007).  Essa arrecadação tem por objetivo 
suprir as despesas relacionadas com o manejo de resíduos sólidos urbanos do município 
como coleta, transporte, transbordo e disposição final. 

Custo do 

Gerencia-

mento ² 

% t/ano % t/ano t/ano R$/t.ano R$/t.ano R$/t.ano R$/ano

2017 340.865      40% 10.079 30% 12.513 22.592 119,35R$       15,26R$     122,25R$      5.802.985,48R$      

2018 346.766      43% 11.157 35% 15.033 26.189 119,41R$       15,32R$     122,31R$      6.731.700,65R$      

2019 352.672      50% 13.353 40% 17.683 31.036 119,47R$       15,38R$     122,37R$      7.983.096,40R$      

2020 358.587      51% 14.013 41% 18.649 32.662 119,53R$       15,44R$     122,43R$      8.407.170,32R$      

2021 364.509      52% 14.695 45% 21.051 35.746 119,59R$       15,50R$     122,49R$      9.207.377,35R$      

2022 370.442      53% 15.398 48% 23.085 38.483 119,65R$       15,56R$     122,55R$      9.919.455,09R$      

2023 376.383      53% 15.825 50% 24.714 40.538 119,71R$       15,62R$     122,61R$      10.456.490,70R$    

2024 382.335      54% 16.564 51% 25.898 42.462 119,77R$       15,68R$     122,67R$      10.960.295,90R$    

2025 388.298      55% 17.327 53% 27.640 44.967 119,83R$       15,74R$     122,73R$      11.614.941,08R$    

2026 394.272      56% 18.112 54% 28.913 47.025 119,89R$       15,80R$     122,79R$      12.154.984,28R$    

2027 400.256      58% 19.253 55% 30.224 49.477 119,95R$       15,86R$     122,85R$      12.797.612,94R$    

2028 406.254      58% 19.754 56% 31.574 51.328 120,01R$       15,92R$     122,91R$      13.285.655,08R$    

2029 412.263      59% 20.611 58% 33.542 54.153 120,07R$       15,98R$     122,97R$      14.026.684,95R$    

2030 418.286      60% 21.493 59% 34.987 56.480 120,13R$       16,04R$     123,03R$      14.639.558,94R$    

2031 424.321      60% 22.032 60% 36.473 58.506 120,19R$       16,10R$     123,09R$      15.175.196,65R$    

2032 430.370      61% 22.956 61% 38.001 60.957 120,25R$       16,16R$     123,15R$      15.822.028,31R$    

2033 436.432      62% 23.905 62% 39.572 63.477 120,31R$       16,22R$     123,21R$      16.487.470,07R$    

2034 442.509      63% 24.880 63% 41.186 66.066 120,37R$       16,28R$     123,27R$      17.171.901,27R$    

2035 448.599      64% 25.881 64% 42.845 68.726 120,43R$       16,34R$     123,33R$      17.875.551,91R$    

2036 454.705      65% 26.910 65% 44.547 71.457 120,49R$       16,40R$     123,39R$      18.598.849,95R$    

TOTAL 962.326 - - 249.119.007,31R$   

Custo da 

Coleta ²

Custo do 

Transbordo 

e disposição 

final²

Redução de custos 

com transporte e 

disposição final

ANO

População 

Residente 

Urbana  

(habitantes)

Redução Do custo de Coleta, Tranbordo, disposição final e Gerenciamento¹ - Cenário Normativo

Redução de 

resíduos 

recicláveis 

dispostos em 

aterro

Redução de 

resíduos 

orgânicos 

dispostos em 

aterro

Total de 

Redução de 

Residuos 

Orgânicos e 

Recicláveis 
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Além dessa despesa, serão estimados neste Plano, valores a serem investidos pelo município 
para ampliação, melhoria e adequação do sistema atual, visando a universalização do sistema 
e o atendimento das metas propostas. Estes recursos poderão ser alocados de diferentes 
formas, como as fontes tradicionais de financiamento: 

 Banco do Brasil; 

 Caixa Econômica Federal; 

 BNDES; 

 Governo do Estado de Santa Catarina; 

 FUNASA/MS; 

 FNDE/Ministério da Educação; 

 PAC/MinCidades, entre outros, e, 

 Superávit da receita do SAMAE proveniente da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo. 

Os investimentos necessários para cobrir as despesas operacionais dos sistemas de 
saneamento, deverão permanecer a cargo da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo (TCL).  

Já os investimentos financeiros para suprir custos de obras e equipamentos para atingir a 
universalização do sistema, serão apresentados no final dos itens de programas, projetos e 
ações.  

 

6.5.6. Formulação de modelos e estratégias de fornecimento necessárias à 
universalização  

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, art. 29º, a sustentabilidade econômica dos serviços de 
saneamento precisa ser assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços (BRASIL, 2007b). 

§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades 
que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo 
integral dos serviços. 

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

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

Conforme apresentado no Diagnóstico, as despesas com o sistema de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos para o ano de 2015 somaram R$ 24.699.760,57. Esse valor, 
dividido pela população de 309.011 habitantes (IBGE, 2010), chega a um total de 
R$ 79,93/habitante/ano. 
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De acordo com o IBGE, 2010, a média de moradores em domicílios particulares ocupados na 
região Sul é de 3,06. Portanto, admitindo-se 3,06 habitantes por domicílio, a taxa de manejo 
de resíduos a ser cobrada de cada domicílio, deveria ser de R$ 244,58/ano ou R$ 20,38/mês, 
mantidas as condições contratuais vigentes com as empresas prestadoras dos serviços. 

Tabela 203 - Média de moradores em Domicílios particulares ocupados  

Média de moradores em Domicílios Particulares Ocupados 

Período Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2010  3,31 3,97 3,54 3,17 3,06 3,22 

2000  3,76 4,53 4,15 3,55 3,45 3,63 

1996  3,94 4,73 4,39 3,71 3,62 3,85 

1991  4,19 5,05 4,69 3,93 3,85 4,13 

    Fonte: 1996 - Contagem de População 

              1991, 2000 e 2010 (Universo) - Censo Demográfico 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 = (
𝑅$ 79,93

ℎ𝑎𝑏. 𝑎𝑛𝑜
) 𝑥 3,06 = 𝑅$ 244,58 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑜. 𝑎𝑛𝑜 

Todavia, esse valor pode ser adequado às peculiaridades dos diferentes bairros da cidade, 
levando em consideração alguns fatores, tais como os sociais (buscando uma tarifação 
socialmente justa) e os operacionais, conforme vem sendo efetuado nos dias atuais. 

Os custos serão reduzidos, pois, a quantia de materiais a serem aterrados deverá diminuir 
significativamente caso sejam cumpridas as metas do PLANARES, e as receitas poderão ser 
aumentadas com a implantação de novas tecnologias para o tratamento e disposição final dos 
resíduos. 

 

6.5.7. Projeção das demandas por serviços  

Na Lei nº 11.445/2007, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, o parágrafo 
segundo do art. 52° cita a necessidade dos serviços públicos de saneamento básico terem as 
demandas estimadas, por serviço, para o horizonte de vinte anos, considerando a definição 
de metas para curto, médio e longo prazo (BRASIL, 2007b). Neste projeto foram adotados: 

 1 a 4 anos - curto prazo 

 5 a 8 anos - médio prazo 

 9 a 20 anos - longo prazo 

De acordo com os dados levantados durante a elaboração do Diagnóstico, o índice de 
atendimento do serviço de coleta de resíduos domiciliares já alcança 100% da área urbana. 

javascript:listabl(156)
javascript:listabl(156)
javascript:listabl(319)
javascript:listabl(156)
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Na área rural, ainda há locais onde a coleta é realizada quinzenalmente, trazendo alguns 
transtornos à população. 

Levando em consideração a projeção da geração de resíduos do cenário normativo (BRASIL, 
2011e), as metas para redução da quantidade de materiais recicláveis e orgânicos nos prazos 
estimados são apresentadas na Tabela 204: 

Tabela 204 - Metas de redução de resíduos - PLANARES/Região Sul. 

Metas 

Cenário Normativo 

Redução 
Orgânico 

Redução 
Reciclável 

(%) (%) 

Curto prazo (4 anos) 40 % 50% 

Médio prazo (8 anos) 50 % 53 % 

Longo prazo (20 anos) 65 %  65% 

Fonte: BRASIL, 2011e. 

 

Estas principais metas estipuladas pelo PLANARES irão aumentar a demanda pelos serviços 
de coleta seletiva de materiais recicláveis, e a implantação de um sistema de coleta seletiva 
de materiais orgânicos nos próximos anos. 

 

6.5.8. Hierarquização das áreas de intervenção  

A priorização das ações de intervenção para melhoria do sistema de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos existente no município de Blumenau, deverá seguir os programas de maior 
relevância. 

As ações definidas como prioritárias deverão ser: 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva para Reciclagem, com definição de novas 
Associações/Cooperativas/Empresas Privadas a serem implantadas no Município, 
definição do acondicionamento para entrega dos materiais recicláveis pela população, 
ampliação da área de coleta, definição da situação dos Núcleos Familiares 
remanescentes de coleta de resíduos recicláveis, apoio, incentivo e ampliação de 
indústrias recicladoras e regularização dos depósitos, aparistas e sucateiros que 
operam no Município; 

 Detalhar os Planos de Trabalhos das empresas terceirizadas contratadas pelo SAMAE; 

 Ampliar a fiscalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
por parte do SAMAE, juntamente com a AGIR; 

 Elaboração do Plano de Atendimento a Emergências e Contingências - PEC (PAE-
SAN), contendo os seguintes elementos: 

 Alerta de Riscos; 

 Manual de Equipamentos; 
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 Manual de Operação;  

 Cadastro de sistema existente; e, 

 Cadastro de fornecedores de maquinários e equipamentos. 

 Implantar sistema de rastreabilidade dos Grandes Geradores de RSU, RSS, RCC e 
Volumosos e, Resíduos Industriais; 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva de materiais orgânicos para implantação de 
compostagem, vermicompostagem, bioenergia ou outra tecnologia ambientalmente 
adequada; 

 Elaborar Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde, em conjunto 
com a Vigilância Sanitária Municipal; 

 Estabelecer uma Cadeia de Responsabilidade Ambiental a partir da definição e 
implantação dos Planos Setoriais (acordos) para a Logística Reversa; 

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

 Definir procedimentos específicos para grandes geradores de resíduos; 

 Aumentar apoio à estruturação da COOPERRECIBLU, garantindo espaço físico, 
equipamentos adequados para a separação dos materiais recicláveis e 
assessoramento técnico, administrativo e financeiro; 

 Aumentar rede de Pontos de Entrega Voluntária espalhados pelo município de 
Blumenau, implantando também Ecopontos para RCC e Volumosos; 

 Definir horários e datas para coleta seletiva e notificar a população; 

 Atualizar, junto à FAEMA, o cadastro de dados referentes à coleta, transporte e 
disposição final de resíduos industriais; e, 

 Buscar incentivos para as indústrias que trabalham na reciclagem de resíduos sólidos, 
atraindo novas indústrias. 

 

 Definição dos objetivos e metas - Forma gradual apoiados em indicadores 

O PLANARES, definiu as metas a serem atingidas pelas cinco regiões do país até o ano de 
2031 (horizonte de 20 anos a partir de 2012). Foram apresentadas nos itens anteriores, as 
principais metas a serem atingidas pelo município de Blumenau com relação à redução dos 
materiais recicláveis e orgânicos enviados atualmente ao aterro sanitário da RECICLE. Além 
dessas, são apresentadas a seguir as demais metas estabelecidas no Plano, que deverão 
servir como referência para o município (BRASIL, 2011e). 

 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Meta 1 - Eliminação Total dos Lixões até 2014 (%) 
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Tabela 205 - Meta 1. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 2 - Áreas de lixões reabilitadas (queima pontual, captação de gases para geração de 
energia mediante viabilidade técnica e econômica, coleta de chorume, drenagem pluvial, 
compactação da massa e cobertura vegetal). (%) 

Tabela 206 - Meta 2. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 10 20 50 75 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 3 - Redução dos Resíduos Recicláveis Secos dispostos em Aterros, com base na 
caracterização Nacional 2013(%)  

Tabela 207 - Meta 3. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 43 50 53 58 60 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 4 - Redução dos Resíduos Úmidos dispostos em Aterros, com base na caracterização 
Nacional de 2013 (%) 

Tabela 208 - Meta 4. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 30 40 50 55 60 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 5 - Recuperação de gases de aterro sanitário. 

Tabela 209 - Meta 5. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 50 100 150 200 250 MW/h 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 6 - Inclusão e fortalecimento da organização de catadores. 

Tabela 210 - Meta 6. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 68.602 95.550 107.800 122.500 147.000 Nº 

Fonte: BRASIL, 2012d. 
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Com relação as metas do PLANARES de Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos, 
elencamos apenas as relacionadas ao município. 

Meta 2 - Planos Municipais e Intermunicipais elaborados até 2014. 

Tabela 211 - Meta 2. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 4 - Municípios com cobrança por serviços de RSU, sem vinculação ao IPTU (%). 

Tabela 212 - Meta 4. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 48 65 75 85 95 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Metas para Resíduos de Serviços de Saúde 

Meta 1 - Tratamento implementado (RDC ANVISA 306/2004 e CONAMA 358/2005). 

Tabela 213 - Meta 1. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 2 - Disposição Final ambientalmente adequada de RSS 

Tabela 214 - Meta 2. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 3 - Lançamento de efluentes provenientes de serviços de saúde, de acordo com os 
padrões CONAMA 357/2005 - 370/2006 - 397/2008 - 410/2009 - 430/2011 e Resolução 
CONAMA 358/2005. 

Tabela 215 - Meta 3. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 4 - Inserção de informações sobre quantidade média mensal de RSS gerado por grupo 
e quantidade de RSS tratada no Cadastro Técnico Federal (CTF). 
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Tabela 216 - Meta 4. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Resíduos de Portos, Aeroportos e Passagens de Fronteiras. 

Meta 1 - Adequação do Tratamento de resíduos gerados, conforme normas vigentes. 

Tabela 217 - Meta 1. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul  100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 2 - Coleta seletiva implementada nos pontos de entrada de resíduos e aplicação de 
logística reversa, conforme legislação vigente. 

Tabela 218 - Meta 2. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 3 - Inserção das informações de quantitativo de resíduos (dados do PGRS) no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA. 

Tabela 219 - Meta 3. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Resíduos Industriais  

Meta 1 - Disposição Final ambientalmente adequada de rejeitos industriais 

Tabela 220 - Meta 1. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 2 - Redução da geração de rejeitos da indústria, com base no Inventário Nacional de 
Resíduos Industriais de 2014 
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Tabela 221 - Meta 2. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 10 20 40 60 70 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Resíduos Agrossilvopastoris  

Meta 1 -  Inventário de resíduos agrossilvopastoris 

Tabela 222 - Meta 1. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Meta Favorável  100 100 100 100 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Resíduos Sólidos da Mineração  

Meta 1 - Levantamento de dados dos resíduos gerados pela atividade mineral (%) 

Tabela 223 - Meta 1. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 80 90 100 --- --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 2 - Destinação Ambientalmente Adequada de resíduos da mineração (% peso) 

Tabela 224 - Meta 2. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 80 85 90 95 100 % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 3 - Implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Mineração - PGRMs (%) 

Tabela 225 - Meta 3. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 90 95 100 --- --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Resíduos da Construção Civil (RCC) 

Meta 1 - Eliminação de 100% de áreas de disposição irregular até 2014. (Bota Foras) 
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Tabela 226 - Meta 1. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 --- --- --- --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 2 - Destinação de RCC para Aterros Classe A licenciados em 100% dos municípios, até 
2014 

Tabela 227 - Meta 2. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 --- --- --- --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 3 - Implantação de PEVs, Áreas de Triagem e Transbordo em 100% dos municípios, até 
2014. 

Tabela 228 - Meta 3. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 --- --- --- --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 4 - Reutilização e Reciclagem de RCC em 100% dos municípios, encaminhando os RCC 
para instalações de recuperação. 

Tabela 229 - Meta 4. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 50 70 85 100 --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 
 

Meta 5 - Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção, pelos grandes 
geradores, e implantação de sistema declaratório dos geradores, transportadores e áreas de 
destinação, até 2014. 

Tabela 230 - Meta 5. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 --- --- --- --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 

 

Meta 6 -  Elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração, coleta e destinação 
dos RCC, até 2014. 

Tabela 231 - Meta 6. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sul 100 --- --- --- --- % 

Fonte: BRASIL, 2012d. 
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6.5.9. Mecanismos complementares 

 Compatibilização com as Políticas e o Plano Nacional e Estadual de Resíduos 
Sólidos / Regionalização 

A partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS através da Lei 
12.305/2010 (BRASIL, 2010) e do PLANARES (BRASIL, 2011e), foram definidas as políticas, 
programas, objetivos e metas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e gestão 
de resíduos sólidos a nível nacional. 

Entre os principais problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos no país, a disposição 
final inadequada caracteriza-se como a mais grave pois causa diversos riscos de 
contaminação ambiental e à saúde humana. Portanto, a principal meta estabelecida pelo 
PLANARES foi a extinção dos lixões até agosto de 2014.  

O município de Blumenau, atualmente está depositando seus resíduos no Aterro Sanitário 
localizado em Brusque, operado pela RECICLE, que se encontra em condições adequadas, 
apresentando IQR equivalente a 9,10. 

 

 Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa 

A logística reversa é definida pela Lei 12.305/2010 como 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 (BRASIL, 2010c). 

O Governo Federal instalou, no dia 17 de fevereiro de 2011, o Comitê Orientador para 
Implementação de Sistemas de Logística Reversa. O Comitê é formado pelos ministérios do 
Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem por finalidade definir as regras para 
devolução dos resíduos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reutilizado) 
à indústria, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. 

O Grupo Técnico de Assessoramento (GTA), que funciona como instância de assessoramento 
para instrução das matérias a serem submetidas à deliberação do Comitê Orientador, criou 
cinco Grupos Técnicos Temáticos que discutem a Logística Reversa para cinco cadeias. 

As cinco cadeias identificadas, inicialmente como prioritárias, são: descarte de medicamentos; 
embalagens em geral; embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos; lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e eletroeletrônicos. 

Esses Grupos têm por finalidade elaborar propostas de modelagem da Logística Reversa e 
subsídios para o edital de chamamento para o Acordo Setorial. 

Os sistemas de devolução dos resíduos aos geradores serão implementados principalmente 
por meio de acordos setoriais com a indústria. A lei prevê a Logística Reversa para as cadeias 
produtivas de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos 
eletroeletrônicos. 
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Portanto, o município deverá acatar as regras definidas a nível federal para poder implementar 
e ampliar as ações da logística reversa localmente, a exemplo do que já ocorre com pneus 
inservíveis, medicamentos vencidos e embalagens de óleo lubrificante. 

 

 Metas de Redução, Reutilização, Coleta Seletiva e Reciclagem 

As metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem definidas pelo PLANARES 
estão detalhadas no item 2.8.1 - Definição dos objetivos e metas - Forma gradual apoiados 
em indicadores. Para o município de Blumenau, são propostas ainda as seguintes metas: 

 Ampliação da Coleta Seletiva de materiais recicláveis e implantação de coleta seletiva 
de materiais orgânicos para a compostagem, vermicompostagem, bioenergia ou novas 
tecnologias ambientalmente adequadas; 

 Apoio à estruturação física de novas Cooperativas/Associações/Empresas Privadas no 
município, garantindo espaço físico e equipamentos adequados para a separação dos 
materiais recicláveis. 

 Elaboração de estudos tendo em vista o emprego de novas tecnologias para o 
aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos e de limpeza urbana. 

 

 Medidas Saneadoras para os Passivos Ambientais 

Atualmente não existem Passivos Ambientais em Blumenau, com exceção do Antigo Aterro 
Sanitário do município, área atualmente utilizada para sediar a Gerência de Resíduos Sólidos 
do SAMAE. Mas é de interesse do município elaborar um cadastro de eventuais passivos 
ambientais que poderão se tornar um risco aos cidadãos e ao meio ambiente, mediante apoio 
da Vigilância Sanitária Municipal - Programa VIGISOLO. 

Para que haja um monitoramento destas áreas, é necessário identificar se são áreas públicas 
ou privadas, e definir a responsabilidade pela implantação de medidas saneadoras. 

Numa segunda etapa, deverá ser exigida por parte dos órgãos responsáveis a elaboração da 
Avaliação Preliminar - diagnóstico inicial das Áreas Potencialmente Contaminadas (AP), 
através de levantamento de informações disponíveis sobre cada uma das áreas identificadas 
e reconhecimento das mesmas através de inspeções de campo. 

A partir desses resultados, quando houver indícios de contaminação, os responsáveis deverão 
elaborar a “Investigação Confirmatória”, que tem como principal objetivo confirmar ou não a 
existência de contaminação e verificar a necessidade da realização de uma investigação 
detalhada nas áreas suspeitas, identificadas na etapa de avaliação preliminar. 
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7. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

A partir da elaboração do diagnóstico indicando as principais ameaças e oportunidades do 
sistema, assim como a informações obtidas da mobilização social, foi possível construir 
cenários para atingir as metas estabelecidas. O prognóstico descreveu programas gerais, os 
quais foram subdivididos nessa etapa em projetos e ações necessários para a melhoria do 
sistema.  

No presente capítulo esses projetos e ações serão detalhados e definidos com metas de 
atendimento ao longo do horizonte do PMSB, demonstrando através de fichas todas as suas 
características, como: fundamentação, data de implementação das ações ao longo do plano, 
valores de investimento, método de monitoramento dos projetos e possíveis fonte de recurso. 

Os programas, projetos e ações devem ser compatíveis com os respectivos planos plurianuais 
e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 
financiamento e as formas de acompanhamento, de avaliação e de integração entre si e com 
outros programas e projetos de setores afins (Decreto n.º 7.271/2010, art. 24, inciso III).  

Os programas, projetos e ações necessários abrangem a sustentabilidade ambiental, social e 
econômica, dentro dos quatro componentes de saneamento, visando o aumento da eficiência 
na prestação dos serviços, à melhoria da qualidade de vida da população do município e ao 
uso racional dos recursos hídricos. 

Com o objetivo de garantir a universalização e eficácia dos serviços de saneamento prestados 
à comunidade, as ações do plano foram definidas com intuito de melhorar as condições de 
salubridade ambiental e minimizar os riscos à saúde da população de Blumenau. 

 
Figura 181 - Metodologia adotada. 

Fonte: SERENCO, 2016. 
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7.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

7.1.1. Programas das ações do PMSB 

Como já apresentado no diagnóstico, os programas gerais propostos para o sistema de 
abastecimento de água do município foram divididos em 4 principais grupos: Produção e 
Tratamento, Distribuição até o consumidor, Educação Ambiental e Sanitária e Gestão. Esses 
grupos geraram 5 programas, resumidos a seguir e descritos na sequência através das fichas 
técnicas. 

  Produção e Tratamento: Programa 1 - Sistema Produtor; 

  Distribuição até o consumidor: Programa 2 - Distribuição de água tratada; 

           Programa 3 - Reservação; 

  Educação Ambiental e Sanitária: Programa 4 - Educação Ambiental e Sanitária; 

  Gestão: Programa 5 - Gestão. 

 

Nas fichas técnicas as ações dos programas foram hierarquizadas e apresentadas em curto 
(1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo prazo (9 a 20 anos), diferenciadas por cores como 
demonstrado no Quadro 23. 

 1 a 4 anos = 2017 a 2020; 

 5 a 8 anos = 2021 a 2024; 

 9 a 20 anos = 2025 a 2037. 
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Quadro 23 - Modelo Ficha Técnica dos programas. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O Quadro 23 exemplifica um modelo de ficha técnica dos programas. Cada programa possui 
um ou mais objetivos assim como ações necessárias para o alcance desse objetivo. Os 
indicadores utilizados nas fichas técnicas servirão para o monitoramento do objetivo, sendo 
que os investimentos realizados ao longo do plano devem significar a melhoria do indicador. 

O memorial de cálculo dos investimentos utilizados nas fichas técnicas está demonstrado no 
prognóstico do sistema de abastecimento de água. 

 

7.1.1.1. Programa 1 - Sistema produtor 

As fichas desse programa referem-se às melhorias nas estações de tratamento de água 
necessárias para a garantia da qualidade da água tratada, melhoria da eficiência nas limpezas 
de suas unidades, adequações de licenciamentos ambientais, entre outros. Para a ETA II 
existe a necessidade de construção de uma nova unidade. Outra questão é sobre a 
adequação da qualidade da água ofertada aos munícipes em todas as ETAs, atendendo o 
disposto na Portaria n.º 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011c). 

  

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1

1.1.2
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MUNICÍPIO DE BLUMENAU (SC) - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA

OBJETIVO

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

METAS

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

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 232 - Ficha 1.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 50.000,00

1.1.2 36.000,00

1.1.3 70.000,00

1.1.4 42.900,00

1.1.5 1.030.000,00

1.1.6 -

1.1.7 200.000,00

1.1.8 200.000,00

1.1.9 -

1.1.10 2.100,00

Execução de ETL - ETA I (Etapa 1 de 2)

Execução de ETL - ETA I (Etapa 2 de 2)

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Licenciamento ambiental de operação da ETA I Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Projetos executivos Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Licenciamento ambiental de projeto da ETA I Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

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

DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA I

Implantação de estruturas defletoras de decantação e 

removedor contínuo de lodo - ETA I

Instalação de monitor de coagulante - ETA I Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Sistema Produtor

OBJETIVO ETA I - Projeto de adequações/melhorias nas unidades de tratamento existentes

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Gestão de medição de vazão de água tratada - ETA I Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA I

Intervenções Intervenções e Construção

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO

A ETA I possui capacidade nominal de tratamento tanto da demanda atual como da futura.                                                                                                                                                                                                     

Levando em conta que essa unidade não consegue produzir 24 horas por dia, devido necessidade de limpeza das unidades, é necessário investimento em melhorias para reduzir esse 

tempo ocioso e melhorar o processo de produção.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análises da qualidade da água tratada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Controle do atendimento a legislação vigente e Vistorias semestrais para verificação das condições da ETA.

METAS
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Tabela 233 - Ficha 1.2. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

1

1.2

CURTO MÉDIO LONGO

1.2.1 72.000,00

1.2.2 322.428,00

1.2.3 (*)

1.2.4 70.000,00

1.2.5 50.044,00

1.2.6 1.931.794,47

1.2.7 25.149,00

1.2.8 150.000,00

1.2.9 -

1.2.10 29.484.000,00

1.2.11 29.484.000,00

1.2.12 5.250.000,00

1.2.13 -

1.2.14 3.601,32

Execução de nova ETA com capacidade de 1200 l/s (ETA II) - 

Etapa 2 de 2

Reservatório de sucção das elevatórias na ETA II

Licenciamento ambiental de operação da ETA II

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

Projetos executivos Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Instalação de barreiras (chicanas) nos floculadores da ala sul - 

ETA II

Execução de nova ETA com capacidade de 1200 l/s (ETA II) - 

Etapa 1 de 2
Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA II

Reforma do tanque de contato - ETA II

Melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos - 

ETA II

Licenciamento ambiental de projeto da ETA II

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Intervenções e Construção Intervenções

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Sistema Produtor

OBJETIVO ETA II - Projeto de adequações/melhorias nas unidades de tratamento existentes e Construção de nova ETA

A ETA II possui capacidade nominal de tratamento tanto da demanda atual como da futura.                                                                                                                                                                                                                         

Devido a patologias encontradas na ETA II, foi feito um diagnóstico em 2015 da sua estrutura demonstrando a sua não confiabiliadade estrutural devido a heteregionidade do concreto, concluindo 

que não existe viabilidade financeira e técnica para uma reforma estrutural, sendo recomendável a construção de uma nova ETA, prevista para 2022 e 2023.

FU
N

D
A

M
E

N
TA

Ç
Ã

O

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Intervenções

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análises da qualidade da água tratada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Controle do atendimento a legislação vigente e Vistorias semestrais para verificação das condições da ETA

METAS

Nivelamento das calhas vertedoras dos decantadores da ala sul - 

ETA II

Instalação de monitor de coagulante - ETA II

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA II Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Segurança laboral - ETA II Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 234 - Ficha 1.3. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

1

1.3

CURTO MÉDIO LONGO

1.3.1 36.000,00

1.3.2 70.000,00

1.3.3 35.223,00

1.3.4 247.813,00

1.3.5 150.000,00

1.3.6 127.807,68

1.3.7 1.484.000,00

1.3.8 51.356,00

1.3.9 84.900,00

1.3.10 -

1.3.11 1.320.000,00

1.3.12 1.320.000,00

1.3.13 -

1.3.14 15.091,08

Execução de ETL - ETA III (Etapa 1 de 2)

Execução de ETL - ETA III (Etapa 2 de 2)

Licenciamento ambiental de operação da ETA III

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Projetos executivos Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos - 

ETA III

Licenciamento ambiental de projeto da ETA III Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA III

Implantação de estruturas defletoras de decantação e removedor 

contínuo de lodo - ETA III

Impermeabilização interna no floculador e decantador - ETA III

Subsituição das chicanas do floculador - ETA III

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Substituição do material filtrante - ETA III

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA III Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Instalação de monitor de coagulante - ETA III Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Segurança laboral - ETA III

CÓDIGO DESCRIÇÃO

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Sistema Produtor

OBJETIVO ETA III - Projeto de adequações/melhorias nas unidades de tratamento existentes
FU

N
D

A
M

E
N

TA
Ç

Ã
O

PRAZOS
POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análises da qualidade da água tratada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Controle do atendimento a legislação vigente e Vistorias semestrais para verificação das condições da ETA.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

A ETA III possui capacidade nominal de tratamento tanto da demanda atual como da futura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Levando em conta que essa unidade não consegue produzir 24 horas por dia, devido necessidade de limpeza das unidades, é necessário investimento em melhorias para reduzir esse tempo 

ocioso e melhorar o processo de produção.

Intervenções Intervenções e Construção

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
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Tabela 235 - Ficha 1.4. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

1

1.4

CURTO MÉDIO LONGO

1.4.1 10.000,00

1.4.2 12.355,00

1.4.3 12.750,00

1.4.4 -

1.4.5 225.000,00

1.4.6 80.000,00

1.4.7 120.000,00

1.4.8 -

Execução de ETL - ETA IV

Licenciamento ambiental de operação da ETA IV

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.Mecanismo para lavagem dos filtros com água tratada - ETA IV

Adequação do tratamento - ETA IV 

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Sistema Produtor

OBJETIVO ETA IV - Projeto de adequações/melhorias nas unidades de tratamento existentes

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análises da qualidade da água tratada;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Controle do atendimento a legislação vigente e Vistorias semestrais para verificação das condições da ETA.

METAS

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

A ETA IV possui capacidade nominal de tratamento tanto da demanda atual como da futura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O processo atual de tratamento não está adequado de acordo com a qualidade da água bruta, necessitando de adequadação e melhorias caso essa alternativa seja escolhida dentre a sua 

desativação.

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA IV

Licenciamento ambiental de projeto da ETA IV

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA IV Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Melhorias na captação - ETA IV Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Intervenções Intervenções e Construção

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 236 - Ficha 1.5. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

1

1.5

CURTO MÉDIO LONGO

1.5.1 3.000.000,00

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Inexistência de geradores de energia elétrica impedindo o funcionamento dos equipamentos em ocasiões de falta nas principais unidades do sistema.

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Sistema Produtor

OBJETIVO Energia Elétrica

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Implantação dos geradores

METAS

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

Instalação de geradores de energia elétrica

Implantação

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 237 - Ficha 1.6. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 

 

1

1.6

CURTO MÉDIO LONGO

1.6.1 - - -Realizar análises e monitorar a qualidade da água SAMAE e Vigilância Sanitária Municipal

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

Monitoramento Monitoramento Monitoramento

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análises da qualidade da água após tratamento e na rede de distribuição, conforme a Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde;                                                                                                                                                                                                                                                       

Controle do atendimento a legislação vigente;

METAS

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Sistema Produtor

OBJETIVO Qualidade da Água - Projeto de monitoramento da qualidade e dos padrões de potabilidade da água 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Deve-se garantir que a água distribuída pelo sistema público do município atenda à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Desta forma, é necessário que sejam feitas todas as 

análises conforme determina a referida portaria e considerar que se tratam de diversos parâmetros cada qual com a sua periodicidade definida, a fim de atender à legislação e potabilizar a 

água, evitando riscos ao seu consumo pela população.
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7.1.1.2. Programa 2 - Distribuição de água tratada 

As fichas desse programa referem-se às obras de redes de distribuição de água, ligações, 
hidrômetros necessários devido ao crescimento vegetativo ao longo dos anos. Estão previstos 
substituição dos hidrômetros, redes, simulação hidráulica do sistema e obras nas adutoras 
principais. 
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Tabela 238 - Ficha 2.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 5.608.650,00 5.639.700,00 18.639.000,00

2.1.2 3.627.531,44 3.647.633,34 12.055.396,60

2.1.3 - 9.600.000,00 22.400.000,00

2.1.4 9.989.820,00 13.683.420,00 50.153.540,00

2.1.5 4.050.000,00 2.700.000,00 -

2.1.6 400.000,00

2.1.7 - - -

2.1.8 126.274,50 457.191,00 1.231.170,00Projetos executivos Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Manter o cadastro de georreferenciamento do sistema de 

abastecimento de água atualizado
Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Para universalização dos serviços de abastecimento de água, o município de Blumenau, deve ter estrutura física necessária para garantir seu bom funcionamento 

operacional e administrativo. 

Serão necessárias intervenções a fim de conseguir atender adequadamente as demandas previstas com qualidade e regularidade.

Substituição de rede Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Atualização da simulação hidráulica existente Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Execução de anéis de distribuição Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Substituição de hidrômetros Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Execução de rede de distribuição de água Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Execução de ligações domiciliares Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Distribuição de água tratada

OBJETIVO Projeto de adequações/melhorias contínuas na rede de distribuição de água tratada de acordo com a demanda da projeção populacional

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento da população

 Indicador: Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023).

Indicador: Extensão da Rede de Água por Ligação (IN020).

Indicador: Densidade de Economias de Água por Ligação (IN001).

 Indicador: Consumo Médio de Água por Economia (IN053).

Intervenções Intervenções Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
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Tabela 239 - Ficha 2.2. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

2

2.2

CURTO MÉDIO LONGO

2.2.1 4.606.000,00

2.2.2 7.938.000,00

2.2.3 1.914.000,00

2.2.4 1.508.000,00

2.2.5 478.980,00Projetos executivos Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Distribuição de água tratada

OBJETIVO Adução de Água Tratada

Ampliação da capacidade de transporte das adutoras principais, desde as unidades de tratamento até os centros de reservação, para as RAs cujo aumento da demanda futura necessita 

aumento de seção na tubulação. reduzindo a velocidade de transporte da água e consequentemente redução de consumo energético.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento da demanda futura pela população;                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Implantação das novas adutoras.                                                              

METAS

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

Implantação

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

Nova adutora para RA-09 - 500 mm

Nova adutora para RA-09 - 400 mm

Nova adutora para RA-03 - 350 mm Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Nova adutora para RA-04 - 500 mm

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.
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7.1.1.3. Programa 3 - Reservação 

As fichas desse programa referem-se às obras de reforma no reservatório R2 e ampliações 
futuras do sistema. 
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Tabela 240 - Ficha 3.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 (**)

3.1.2 1.875.000,00

3.1.3 1.875.000,00

3.1.4 1.300.000,00

3.1.5 151.500,00

Implantação de reservatório na RA-04 Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

Projetos executivos Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento de 1/3 de reservação do consumo diário para a população;                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vistorias semestrais para verificação das condições dos reservatórios

METAS

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

Intervenções

Implantação de reservatório na RA-09 Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Reservação de água tratada

OBJETIVO Adequação na reservação existente e Projeto de ampliação da capacidade de reservação de água tratada

Deverão ser adequados/reformados os reservatórios de água tratada existentes.                                                                                                                                                                                                                                                 

Deverão ser implantados reservatórios de água tratada para atendimento da premissa de 1/3 de reservação do consumo diário.                                                                                                                  

Obviamente, no ano de execução do reservatório será analisado se o volume calculado corresponde ao necessário e também a possibilidade de aumento de capacidade por vantagens 

econômicas ou dificuldade de terreno para implantação de nova unidade.

Implantação

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Implantação de reservatório na RA-03 Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

Reforma do Reservatório R2 Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.
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7.1.1.4. Programa 4 - Educação sanitária e ambiental 

Para implantar os programas, serão necessários investimentos com impressão de cartilhas, 
fóruns, palestrante, etc. Vários programas já existem como as visitas técnicas nas unidades 
de tratamento, cartilhas técnicas e educacionais. O intuito das fichas é a melhoria na 
unificação (integração) desses programas, assim como suprir as dúvidas na comunicação com 
a população quando a mesma não sabe a qual prestadora de serviço recorrer no surgimento 
de problemas. 
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Tabela 241 - Ficha 4.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016.

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 -

4.1.2 -

4.1.3 -

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

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

habilidades, atitudes e competências voltadas à conservação do ambiente, bem de uso comum, essencial à saudável qualidade de vida e sua sustentabilidade". A educação ambiental e 

sanitária deverão ser encaradas como componentes essenciais e permanentes da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo. Contudo, há a necessidade de ampliar o acesso da população aos princípios básicos da preservação do ambiente e manutenção da saúde pública, através do 

saneamento básico,  tarefa permanente da municipalidade. Desenvolver o debate comunitário sobre os quatro setores do saneamento, promover o esclarecimento da população sobre seus 

direitos e obrigações em relação à utilização sustentável dos recursos naturais, com a integração dos programas educacionais ambientais e sanitários entre os órgãos municipais. 

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

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

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

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Educação Ambiental e Sanitária

OBJETIVO Adequação/Melhorias no Programa de Educação Ambiental 

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

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

Monitoramento da qualidade dos corpos d' água.

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

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

METAS

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

Criar e implantar sistemas municipais para 

Educação Ambiental e Sanitária 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

Suprir as dúvidas da população quando a mesma não sabe a qual 

prestadora de serviço ou órgão ambiental recorrer no surgimento 

de problemas. Avaliar o principal meio de comunicação entre 

população e prefeitura, havendo a necessidade de treinar a pessoa 

atendente para qual prestadora de serviço de saneamento deve ser 

buscado para determinado tipo de problema.

SAMAE e demais prestadores de serviço

Maior unificação (integração) nos programas de educação  

ambiental e sanitária existentes, com ações específicas voltadas 

para o saneamento. 

Integrando esse programa com as ações municipais de saúde, 

torna-se o principal aliado para a redução do número de casos de 

doenças relacionadas à falta de saneamento.

Fundo Municipal do Meio Ambiente

Deve ser feito investimento para a manutenção e melhoria dos 

programas de educação ambiental e  sanitária , sejam nas 

escolas, em estabelecimentos públicos ou em eventos específicos 

sobre o tema, incentivando a adoção de posturas adequadas com 

vista a correta utilização dos serviços disponíveis de saneamento.

Fundo Municipal do Meio Ambiente
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7.1.1.5. Programa 5 - Gestão 

As fichas desse programa referem-se à serviços de gestão do sistema de abastecimento de 
água, geralmente sem custos, mas importantes para efetividade das metas propostas, como 
ações em telemetria para criação do Centro de Controle Operacional, compatibilidade com 
planos existentes e legislações, controle das perdas, aumento da eficiência energética, 
sustentabilidade econômico-financeira, entre outras. 
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Tabela 242 - Ficha 5.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

5

5.1

CURTO MÉDIO LONGO

5.1.1 - - -

5.1.2 1.080.000,00 1.440.000,00 4.680.000,00

METAS

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

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

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Preenchimento do SNIS,  Telemetria/procedimentos operacionais e Projetos executivos

SAMAE.Preenchimento do SNIS

Tarifa do SAMAE, Governos Municipal, Estadual e Federal / Parceiros Privados.Telemetria / procedimentos operacionais

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Devem ser implementadas medidas para melhoria da gestão do sistema. 

Além dos procedimentos operacionais, é necessário que a telemetria existente seja ampliada para que contemple mais unidades, facilitando o gerenciamento da operação. 

A telemetria será responsável pela geração dos dados operacionais. No entanto, estes dados necessitam ser avaliados e utilizados para a gestão e planejamento do sistema 

como um todo. Para que se faça este gerenciamento, deverá haver um setor específico com esta responsabilidade, setor este que está sendo considerado na atual revisão 

em andamento do Plano de Cargos e Salários que alterará a estrutura administrativa vigente.  

Intervenções Intervenções Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Monitoramento da melhoria da qualidade do atendimento à população (continuidade e regularidade).                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Tabela 243 - Ficha 5.2. 

 
Fonte: SERENCO, 2016.  

5

5.2

CURTO MÉDIO LONGO

5.2.1 - - -

5.2.2 - - -

5.2.3 - - -

5.2.4 - - -

Fontes alternativas de abastecimento de água SAMAE, AGIR e Vigilância Sanitária

Legislação 

Compatibilidade com o Plano da Bacia SAMAE e Comitê do Itajaí

Informações sobre a qualidade da água SAMAE

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Monitoramento da melhoria da qualidade do atendimento à população (continuidade e regularidade)                                                                                                                                                                                                                                                              

METAS

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

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Devem ser implementadas medidas para melhoria da gestão do sistema. 

As propostas do Plano de Bacia do Rio Itajaí poderão servir de subsídio para o município de Blumenau, assim como devem estar alinhadas com o Plano de Segurança da Água do 

município. Uma das propostas que merece destaque é a outorga. Atualmente, ainda não foram emitidas outorgas e licenças ambientais para as unidades do SAMAE.

Conforme o Decreto n.º 5.440/2005 que estabelece definições e procedimentos sobre o controle da qualidade da água e, observando o padrão de conta de água e esgoto distribuída à 

população, percebe-se que nem todos os itens do referido decreto vêm sendo atualmente atendidos. Melhorias deverão ser feitas nas contas entregues, tais como a inserção do resumo 

mensal dos resultados das análises referentes aos parâmetros básicos de qualidade da água, inexistente atualmente.

Fiscalização de fontes alternativas. Controle e monitoramento da qualidade das águas subterrâneas e superficiais utilizada em soluções individuais.

O Município de Blumenau conta com uma legislação vigente que aborda temas importantes ao abastecimento de água (aproveitamento da água de chuva, medição individualizada, proteção 

de mananciais, etc.), porém recomenda-se que o município estude a adoção de incentivos para que os munícipes atendam a estas obrigações legais, fazendo com que não somente os 

novos empreendimentos estejam adequados, mas também os já existentes, desde que haja conscientização e incentivos, que podem ser de diversas formas, entre eles fiscais.

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

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Compatibilidade com o Plano da Bacia, Legislação vigente, Informações sobre a qualidade da água e Fontes alternativas de abastecimento de água
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Tabela 244 - Ficha 5.3. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

5

5.3

CURTO MÉDIO LONGO

5.3.1 -

5.3.2 - -

Estruturar o programa de prevenção, controle e redução de perdas, 

com a meta de reduzir o índice de perdas no abastecimento de 

água

SAMAE

SAMAE
Manter o programa de redução do índice de perdas e uso racional 

da água

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

METAS

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

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Projeto de melhorias no sistema para redução do índice de perdas

Uma das metas para o atendimento adequado da população quanto ao sistema de água é a redução do atual índice de perdas. Visando a otimização do sistema, 

deve-se reduzir as perdas de água e adequar a capacidade de produção e reservação de água, a fim de minimizar os riscos de interrupções no abastecimento, durante período de manutenção, 

e solucionar problemas atípicos em horários de maior consumo.

Desenvolver ações de controle de perdas, como: incremento da micromedição, redução e controle de vazamentos, utilização de macromedição, diagnóstico operacional 

e comercial das perdas físicas e não físicas e elaboração de normas de combate à fraude.

A redução do índice de perdas trará um ganho de eficiência, aumentando o consumo medido e diminuindo o consumo perdido, reduzindo gastos de produção e energético, além de ser pré-

requisito para o atendimento pleno e adequado da população com a preservação dos recursos hídricos.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Monitoramento do Índice de Perdas 

Indicador: Índice de Perdas na Distribuição (IN049).

Indicador: Índice de Hidrometração (IN009).

Indicador: Índice de Macromedição (IN011).
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Tabela 245 - Ficha 5.4. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

5

5.4

CURTO MÉDIO LONGO

5.4.1 -

5.4.2 - -
Aprimorar os procedimentos de controle, operação e manutenção 

com vistas a eficiência energética

Estabelecer diretrizes para aprimoramento dos procedimentos de 

controle, operação e manutenção com vistas a eficiência 

energética

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

·         Indicador: Índice de Despesa por Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos (IN060).

METAS

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

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Projeto de melhorias operacionais para aumento da eficiência energética

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

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Programa de eficiência energética
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Tabela 246 - Ficha 5.5. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

  

5

5.5

CURTO MÉDIO LONGO

5.5.1 - - -

Atingir equilíbrio econômico-financeiro adequando as tarifas, taxas 

e custos dos serviços, considerando as necessidades de 

investimentos para melhoria da qualidade, universalização dos 

serviços.

SAMAE e AGIR

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

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

Indicador: Tarifa Média Praticada (IN004).

Indicador: Índice de Evasão de Receitas (IN029).

METAS

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

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

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

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Gestão

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

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

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

e o volume de esgoto gerado, a fim de atingir o balanço entre receitas, despesas e investimentos indispensáveis à manutenção da qualidade e da universalização dos serviços. Há 

necessidade de criar subsídios tarifários à população de baixa renda, tento em vista a equidade social.
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Tabela 247 - Ficha 5.6. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

 

5

5.6

CURTO MÉDIO LONGO

5.6.1 - - -

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

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

estudo de viabilidade técnica. Essa ação, por exemplo, faz com que grandes construções não sejam instaladas onde existe demanda reprimida da população ou faz com que a prestadora 

de serviço tenha ocnhecimento sobre um investimento necessário ao sistema. No caso de Blumenau, o Art. 21 do Decreto nº 10.809/2015, determina que “em loteamentos, agrupamento de 

edificações, conjuntos habitacionais verticais ou horizontais, centros comerciais, industriais e outros empreendimentos similares, os serviços de abastecimento de água serão 

disponibilizados observados as disposições regulamentares, desde que atenda a viabilidade técnica certificada pelo SAMAE”.

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

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Inexistência de consulta de Viabilidade Técnica do SAMAE para os Condomínios Verticais, anteriormente à sua construção

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Cumprimento do Art. 21 do Decreto nº 10.809/2015.

METAS

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

Fazer com que o Decreto nº 10.809/2015 seja cumprido, quanto a 

aprovação de construção de novos empreendimentos apenas após 

passar pela Viabilidade Técnica realizada pela concessionária, 

antes da liberação para a construção.

Secretaria do Planejamento Urbano e SAMAE

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL



             

       Página: 591 

 

                        

7.1.2. Cronograma Físico-Financeiro 

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

Tabela 248 - Investimentos para programas de Abastecimento de Água. 

 
 
 
 
 

CURTO MÉDIO LONGO

Gestão de medição de vazão de água tratada - ETA I 1.1.1 50.000,00

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA I 1.1.2 36.000,00

Instalação de monitor de coagulante - ETA I 1.1.3 70.000,00

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA I 1.1.4 42.900,00

Implantação de estruturas defletoras de decantação e removedor contínuo de lodo - ETA I 1.1.5 1.030.000,00

Licenciamento ambiental de projeto da ETA I 1.1.6 -

Execução de ETL - ETA I (Etapa 1 de 2) 1.1.7 200.000,00

Execução de ETL - ETA I (Etapa 2 de 2) 1.1.8 200.000,00

Licenciamento ambiental de operação da ETA I 1.1.9 -

Projetos executivos 1.1.10 2.100,00

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA II 1.2.1 72.000,00

Segurança laboral - ETA II 1.2.2 322.428,00

Nivelamento das calhas vertedoras dos decantadores da ala sul - ETA II 1.2.3 (*)

Instalação de monitor de coagulante - ETA II 1.2.4 70.000,00

Instalação de barreiras (chicanas) nos floculadores da ala sul - ETA II 1.2.5 50.044,00

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA II 1.2.6 1.931.794,47

Reforma do tanque de contato - ETA II 1.2.7 25.149,00

Melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos - ETA II 1.2.8 150.000,00

Licenciamento ambiental de projeto da ETA II 1.2.9 -

Execução de nova ETA com capacidade de 1200 l/s (ETA II) - Etapa 1 de 2 1.2.10 29.484.000,00

Execução de nova ETA com capacidade de 1200 l/s (ETA II) - Etapa 2 de 2 1.2.11 29.484.000,00

Reservatório de sucção das elevatórias na ETA II 1.2.12 5.250.000,00

Licenciamento ambiental de operação da ETA II 1.2.13 -

Projetos executivos 1.2.14 3.601,32

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA III 1.3.1 36.000,00

Instalação de monitor de coagulante - ETA III 1.3.2 70.000,00

Segurança laboral - ETA III 1.3.3 35.223,00

Substituição do material filtrante - ETA III 1.3.4 247.813,00

Melhorias na casa de química e dosagem de produtos químicos - ETA III 1.3.5 150.000,00

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA III 1.3.6 127.807,68

Implantação de estruturas defletoras de decantação e removedor contínuo de lodo - ETA III 1.3.7 1.484.000,00

Impermeabilização interna no floculador e decantador - ETA III 1.3.8 51.356,00

Subsituição das chicanas do floculador - ETA III 1.3.9 84.900,00

Licenciamento ambiental de projeto da ETA III 1.3.10 -

Execução de ETL - ETA III (Etapa 1 de 2) 1.3.11 1.320.000,00

Execução de ETL - ETA III (Etapa 2 de 2) 1.3.12 1.320.000,00

Licenciamento ambiental de operação da ETA III 1.3.13 -

Projetos executivos 1.3.14 15.091,08

Ações para diminuição das perdas no tratamento - ETA IV 1.4.1 10.000,00

Melhorias na captação - ETA IV 1.4.2 12.355,00

Elaboração de projeto executivo de melhorias da ETA IV 1.4.3 12.750,00

Licenciamento ambiental de projeto da ETA IV 1.4.4 -

Adequação do tratamento - ETA IV 1.4.5 225.000,00

Mecanismo para lavagem dos filtros com água tratada - ETA IV 1.4.6 80.000,00

Execução de ETL - ETA IV 1.4.7 120.000,00

Licenciamento ambiental de operação da ETA IV 1.4.8 -

Instalação de geradores de energia elétrica 1.5.1 3.000.000,00

Realizar análises e monitorar a qualidade da água 1.6.1 - - -

6.193.312,55 70.683.000,00 0,00

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

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

Sistema produtor

Sistema produtor
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Fonte: SERENCO, 2016. 

 

Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de abastecimento de água, 
obtém-se um total de R$ 269.732.119,43 de investimentos para os próximos 20 anos, divididos 
em curto, médio e longo prazo. 

 

 

Execução de rede de distribuição de água 2.1.1 5.608.650,00 5.639.700,00 18.639.000,00

Execução de ligações domiciliares 2.1.2 3.627.531,44 3.647.633,34 12.055.396,60

Execução de anéis de distribuição 2.1.3 - 9.600.000,00 22.400.000,00

Substituição de hidrômetros 2.1.4 9.989.820,00 13.683.420,00 50.153.540,00

Substituição de rede 2.1.5 4.050.000,00 2.700.000,00 -

Atualização da simulação hidráulica existente 2.1.6 400.000,00

Manter o cadastro de georreferenciamento do sistema de abastecimento de água atualizado 2.1.7 - - -

Projetos executivos 2.1.8 126.274,50 457.191,00 1.231.170,00

Nova adutora para RA-04 - 500 mm 2.2.1 4.606.000,00

Nova adutora para RA-09 - 500 mm 2.2.2 7.938.000,00

Nova adutora para RA-09 - 400 mm 2.2.3 1.914.000,00

Nova adutora para RA-03 - 350 mm 2.2.4 1.508.000,00

Projetos executivos 2.2.5 478.980,00

23.802.275,94 52.172.924,34 104.479.106,60

Reforma do Reservatório R2 3.1.1 (**)

Implantação de reservatório na RA-03 3.1.2 1.875.000,00

Implantação de reservatório na RA-09 3.1.3 1.875.000,00

Implantação de reservatório na RA-04 3.1.4 1.300.000,00

Projetos executivos 3.1.5 151.500,00

0,00 0,00 5.201.500,00

Maior unificação (integração) nos programas de educação  ambiental e sanitária existentes, 

com ações específicas voltadas para o saneamento. 

Integrando esse programa com as ações municipais de saúde, torna-se o principal aliado para 

a redução do número de casos de doenças relacionadas à falta de saneamento.

4.1.1 - - -

Deve ser feito investimento para a manutenção e melhoria dos programas de educação 

ambiental e  sanitária, sejam nas escolas, em estabelecimentos públicos ou em eventos 

específicos sobre o tema, incentivando a adoção de posturas adequadas com vista a correta 

utilização dos serviços disponíveis de saneamento.

4.1.2 - - -

Suprir as dúvidas da população quando a mesma não sabe a qual prestadora de serviço ou 

órgão ambiental recorrer no surgimento de problemas. Avaliar o principal meio de comunicação 

entre população e prefeitura, havendo a necessidade de treinar a pessoa atendente para qual 

prestadora de serviço de saneamento deve ser buscado para determinado tipo de problema.

4.1.3 - - -

0,00 0,00 0,00

Preenchimento do SNIS 5.1.1 - - -

Telemetria / procedimentos operacionais 5.1.2 1.080.000,00 1.440.000,00 4.680.000,00

Compatibilidade com o Plano da Bacia 5.2.1 - - -

Informações sobre a qualidade da água 5.2.2 - - -

Fontes alternativas de abastecimento de água 5.2.3 - - -

Legislação 5.2.4 - - -

Estruturar o programa de prevenção, controle e redução de perdas, com a meta de reduzir o 

índice de perdas no abastecimento de água
5.3.1 -

Manter o programa de redução do índice de perdas e uso racional da água 5.3.2 - -

Estabelecer diretrizes para aprimoramento dos procedimentos de controle, operação e 

manutenção com vistas a eficiência energética
5.4.1 -

Aprimorar os procedimentos de controle, operação e manutenção com vistas a eficiência 

energética
5.4.2 - -

Atingir equilíbrio econômico-financeiro adequando as tarifas, taxas e custos dos serviços, 

considerando as necessidades de investimentos para melhoria da qualidade, universalização 

dos serviços.

5.5.1 - - -

Fazer com que o Decreto nº 10.809/2015 seja cumprido, quanto a aprovação de construção de 

novos empreendimentos apenas após passar pela Viabilidade Técnica realizada pela 

concessionária, antes da liberação para a construção.

5.6.1 - - -

1.080.000,00 1.440.000,00 4.680.000,00

31.075.588,49 124.295.924,34 114.360.606,60

Valor Total de investimentos necessários 269.732.119,43

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

Distribuição de água tratada

Reservação

Educação 

ambiental e 

sanitária

Educação ambiental e sanitária

Gestão

Reservação

Gestão

Distribuição de 

água tratada
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7.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

7.2.1. Programas das ações do PMSB 

Os programas gerais propostos para o sistema de esgotamento sanitário do município foram 
divididos em 4 principais grupos: Coleta, Tratamento, Educação Ambiental e Sanitária e 
Gestão. Esses grupos geraram 4 programas, resumidos a seguir e descritos na sequência 
através das fichas técnicas. 

  Coleta: Programa 1 - Coleta de esgoto e Estações elevatórias; 

  Tratamento: Programa 2 - Tratamento; 

  Educação Ambiental e Sanitária: Programa 3 - Educação Ambiental e Sanitária; 

  Gestão: Programa 4 - Gestão. 

 

Nas fichas técnicas as ações dos programas foram hierarquizadas e apresentadas em curto 
(1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo prazo (9 a 20 anos), diferenciadas por cores como 
demonstrado no Quadro 24. 

 1 a 4 anos = 2017 a 2020; 

 5 a 8 anos = 2021 a 2024; 

 9 a 20 anos = 2025 a 2037. 

Quadro 24 - Modelo Ficha Técnica dos programas. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

O Quadro 24 exemplifica um modelo de ficha técnica dos programas. Cada programa possui 
um ou mais objetivos assim como ações necessárias para o alcance desse objetivo. Os 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1

1.1.2

METAS

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

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

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

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA

OBJETIVO

F
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indicadores utilizados nas fichas técnicas servirão para o monitoramento do objetivo, sendo 
que os investimentos realizados ao longo do plano devem significar a melhoria do indicador. 

Foi utilizado como base para os investimentos das fichas técnicas os valores descritos no 
quarto termo aditivo do contrato de concessão. 

 

7.2.1.1. Programa 1 - Coleta 

As fichas desse programa referem-se à execução das obras de redes coletora, ligações 
prediais e estações elevatórias necessários devido ao crescimento vegetativo ao longo dos 
anos. Além disso, outros investimentos como equipamentos, veículos e sistemas estão 
inseridos nesse programa. 
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Tabela 249 - Ficha 1.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

R$ R$

R$

R$

R$ R$ R$

R$

R$ R$ R$

1.1.1 24.019.000,00 38.666.000,00 22.708.000,00

1.1.2 4.250.000,00 9.041.000,00 5.569.000,00

1.1.3 1.577.000,00 757.000,00 3.057.000,00

* Os valores de investimentos descritos no 4º Termo Aditivo do Contrato de Concessão são os totais, para a execução da rede coletora, não separados por bacia. Com isso, foi colocado

o R$ apenas para indicar o prazo de execução dessas obras em cada bacia. Os valores constantes nesta planilha são apenas os referentes ao período do PMSB (até 2037).

Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Outros investimentos (equipamentos, veículos, 

sistemas, entre outros)

Total da execução de rede coletora 

Execução de rede coletora (Fortaleza)
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Execução de rede coletora (Centro)

Execução de rede coletora (Itoupava)

Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Execução de ligações prediais

Execução de rede coletora (Garcia)
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Execução de rede coletora (Velha)
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Execução de rede coletora (Escola Agrícola)
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Conforme prognóstico apresentado, o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Blumenau atende 33% de cobertura da área com rede coletora separadora de esgoto e tratamento. Diante da 

premissa de atingir a universalização dos serviços de esgotamento sanitário para atendimento da população urbana com o sistema público coletivo prevista para o ano de 2027, faz-se necessária a 

execução de rede coletora e ligações prediais. Em paralelo existirão investimentos para acompanhar o crescimento vegetativo da cidade com adensamento de ligações domiciliares e ampliação das 

ETEs quando necessário.

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

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Coleta de esgoto e Estações Elevatórias

OBJETIVO Execução de rede coletora e ligações domiciliares 

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Porcentagem de atendimento com o sistema de esgotamento = (População atendida / população da sede urbana) / 100

METAS

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

Intervenções  Intervenções  Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 250 - Ficha 1.2. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 
 
 
 
 

  

1

1.2

CURTO MÉDIO LONGO

1.2.1 6.115.000,00 4.429.000,00 6.297.000,00

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL

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

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Coleta de esgoto e Estações Elevatórias

OBJETIVO Implantação de estações elevatórias de esgoto

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Para transportar o esgoto coletado existe a necessidade de execução bombeamentos (estações elevatórias de esgoto) em regiões onde naturalmente, por gravidade, torna-se inviável 

a construção de rede coletora por motivos físicos, topográficos ou inviáveis quanto a execução com grandes profundidades.

Execução de Estações Elevatórias de Esgoto
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Porcentagem de atendimento com o sistema de esgotamento = (População atendida / população da sede urbana) / 100

METAS

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

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Implantação Implantação Implantação

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS
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7.2.1.2. Programa 2 - Tratamento 

As fichas desse programa referem-se à ampliação/execução das estações de tratamento de 
esgoto. Outra questão é continuar mantendo os padrões de lançamentos de efluentes de 
todas as ETEs, em conformidade com o CONAMA 357/05; CONAMA 430/11 e Lei n.º 
14.675/2009 (BRASIL 2005a; 2011a; SANTA CATARINA, 2009). 
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Tabela 251 - Ficha 2.1. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

R$ R$ R$

R$

R$ R$ R$

2.1.1 15.888.000,00 8.962.000,00 12.221.000,00

* Os valores de investimentos descritos no 4º Termo Aditivo do Contrato de Concessão são os totais, para a ampliação ou execução das estações de tratamento, não separados por estação.

 Com isso, foi colocado o R$ apenas para indicar o prazo de execução dessas obras em cada bacia. Os valores constantes nesta planilha são apenas os referentes ao período do PMSB (até 2037).

Ampliação de ETE Garcia
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Ampliação de ETE Fortaleza
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Total da execução de ETEs
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.
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Com o crescimento populacional e a ampliação da rede coletora, é necessária a execução ou ampliação das unidades de tratamento existentes para o correto tratamento do esgoto, até o final de 

plano. Esta unidade deverá possuir tratamento adequado ao corpo receptor.

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

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Tratamento

OBJETIVO Ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Vazão de tratamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Qualidade do efluente;

Indicador: Índice de Tratamento de Esgoto (IN016).

METAS

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

Execução de ETE Itoupava
Tarifa da Concessionária, Governos Municipal, Estadual e Federal / 

Parceiros Privados.

Execução e Ampliação Ampliação

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 252 - Ficha 2.2. 

 
Fonte: SERENCO, 2016. 

 

  

2

2.2

CURTO MÉDIO LONGO

2.2.1 - - -

2.2.2 - - -

METAS

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

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

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA Tratamento 

OBJETIVO Projeto de monitoramento do esgoto bruto, tratado e corpo receptor

F
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Monitoramento e controle da eficiência da estação de tratamento de efluentes. 

Deve-se garantir que o atendimento dos padrões de lançamentos de efluentes estejam em conformidade com o CONAMA 357/05, CONAMA 430/11 e Lei n.º 14.675/2009. Deve 

manter o monitoramento dos pontos onde são medidos o IQA dos corpos receptores, e ampliar quando entrar em operação a ETE Itoupava.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análises da qualidade da água e controle do atendimento a legislação vigente; 

Indicador: Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (IN084).

Monitorar os pontos onde são medidos o IQA e ampliar 

o monitoramento após a entrada da ETE Itoupava
Concessionária e FAEMA

Monitorar o efluente de saída com a finalidade de 

atendimento a legislação do setor
Concessionária e Vigilância Sanitária Municipal

Monitoramento Monitoramento Monitoramento

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / RESPONSÁVEL


