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APRESENTAÇÃO 

Este documento constitui a EMISSÃO INICIAL do Produto D - Prospectiva e 

Planejamento Estratégico, produto que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico 

do município de São Miguel do Gostoso, localizado no estado do Rio Grande do Norte, 

referente ao Contrato nº 032/2018, celebrado entre o Consórcio Público Intermunicipal 

do Rio Grande do Norte (COPIRN) e a Empresa INCIBRA - Inovação Civil Brasileira 

Projetos e Serviços Técnicos Ltda.  

De acordo com o referido contrato, são destacados a seguir os produtos a serem 

elaborados: 

 Produto A – Cópia do ato público do Poder Executivo (Decreto ou 

Portaria, por exemplo), com definição dos membros dos comitês; 

 Produto B – Plano de mobilização social; 

 Produto C – Relatório do diagnóstico técnico-participativo; 

 Produto D – Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; 

 Produto E – Relatório dos programas, projetos e ações; 

 Produto F – Plano de execução; 

 Produto G – Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

 Produto H – Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano 

Municipal de Saneamento Básico; 

 Produto I – Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão; 

 Produto J – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades 

desenvolvidas;  

 Produto K – Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

O presente Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico (Produto D) é um 

dos produtos que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), no qual são 

efetivamente elaboradas as estratégias de atuação para melhoria das condições dos 

serviços de saneamento básico, objetivando, principalmente, a universalização destes.  

 

  

 



 
PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

16  

CONTROLE DE REVISÕES 

Revisão Data Responsável Motivo 

00 17/04/2020 Djalma Medeiros 
Emissão Inicial do Produto D – Relatório da 

Prospectiva e Planejamento Estratégico 
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1. INTRODUÇÃO 

O Produto D constitui uma das bases para a elaboração de um prognóstico do 

município para o setor de saneamento, etapa esta onde serão de fato traçadas as estratégias 

de atuação para melhoria das condições dos serviços de saneamento, buscando, num 

horizonte temporal, a universalização dos serviços públicos oferecidos à população.  

Este documento foi elaborado tendo como base o diagnóstico técnico-participativo 

do município de São Miguel do Gostoso - RN, o qual apontou as diversas faces do 

saneamento básico local e levantou os dados necessários para que se tornasse possível 

uma análise técnica das estratégias a serem traçadas para o município. Logo, trata-se de 

um documento essencial na elaboração do PMSB, já que é um dos instrumentos da 

Política de Saneamento Básico do Município, política essa que deve garantir o 

atendimento essencial à saúde pública, aos direitos e deveres dos usuários dos serviços 

de saneamento, o controle social, sistemas de informação, entre outros.  

Sendo assim, este produto do PMSB será apresentado atendendo aos requisitos do 

Termo de Referência da Funasa (2012). O Plano Municipal de Saneamento Básico do 

município de São Miguel do Gostoso - RN está sendo desenvolvido seguindo as diretrizes 

estabelecidas na Lei Federal nº 11.445/07 e será apresentado para discussão e aprovação 

do Município. 

A motivação do presente trabalho decorre do contrato de número 032/2018, do 

Consórcio Público do RN – COPIRN, sendo o objeto deste contrato, a Prestação de 

Serviços Especializados que entre si celebram COPIRN e a empresa INCIBRA, tendo a 

data de assinatura de Ordem de Serviço (OS) no dia 10 de setembro de 2018. Os recursos 

financeiros são oriundos de convênio firmado entre o município e a Funasa. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do Gostoso contemplará 

um horizonte de 20 anos de planejamento, sendo a área de abrangência todo o território 

do município, envolvendo áreas rurais e urbanas e abrangendo os quatro pilares do 

Saneamento Básico.   
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2. METODOLOGIA 

O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e dos itens de 

planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma 

coletiva pelos diferentes atores sociais.  

Desta forma, a estrutura deste relatório está composta de seções que vão desde a 

reflexão e posicionamento em relação à situação do setor de saneamento no município, 

através da ferramenta de análise SWOT, a apresentação de cenários, objetivos e metas a 

partir das informações técnicas e participativas consolidadas na etapa de diagnóstico e a 

projeção de demandas e prospectivas técnica, possibilitando quantificar e compreender a 

lógica de diversos processos que se integram com os elementos do saneamento básico no 

município.  

Neste sentido, é de fundamental importância o embasamento no Produto C - 

Diagnóstico Técnico-Participativo deste PMSB, visto que nele são apresentados todos os 

problemas e anseios detectados durante os eventos setoriais de mobilização social e 

demais etapas do diagnóstico.  

O presente relatório visa atender aos requisitos do TR da Funasa (2012), 

considerando as particularidades do município e visando proporcionar melhorias a 

qualidade de vida da população.  

Vale ressaltar que o Plano Municipal de Saneamento Básico de São Miguel do 

Gostoso contemplará um horizonte de 20 anos de planejamento, e, portanto, o presente 

relatório visa sanar as demandas do município dentro do horizonte de 2020 a 2040, no 

que se refere aos quatro eixos do saneamento: infraestrutura de abastecimento de água, 

infraestrutura de esgotamento sanitário, infraestrutura de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e infraestrutura de manejo de águas pluviais, bem como o que condiz ao 

planejamento institucional que permitam a concretização das ações. É importante 

destacar que a área de abrangência do Plano é todo o território do município, envolvendo 

áreas rurais e urbanas. 

A seguir é elencada a metodologia utilizada para prospectiva e planejamento 

estratégico do saneamento básico do município de São Miguel do Gostoso/RN. 
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2.1.  ANÁLISE SWOT 

Existem várias ferramentas que servem de auxílio para o planejamento e tomada de 

decisões no que diz respeito ao presente e futuro do setor de saneamento básico. Uma 

delas é a Análise SWOT, que é utilizada durante a realização do planejamento estratégico 

para auxiliar na compreensão do cenário em que se encontra o setor.  

A palavra SWOT é uma sigla em inglês originária das palavras Forças (Strengths), 

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats) e dá nome 

a uma matriz que facilita a visualização destas quatro características, que são inerentes 

aos mais variados tipos de ações. 

Através desses dados, é possível ter uma maior noção dos pontos fracos e fortes, do 

cenário em que o sistema de saneamento está inserido, além de servir como auxílio para 

tomada de decisões.  

Basicamente devem ser consideradas as seguintes ações para elaboração de uma 

análise SWOT.  

1 – Divisão cenário do setor de saneamento em duas partes  

Com o objetivo de entender melhor o cenário em que se está inserido, é necessário 

dividi-lo em ambiente externo (variáveis que afetam o setor de fora para dentro) e 

ambiente interno (variáveis que partem do setor, de dentro para fora).  

2 – Definição do ambiente interno  

No ambiente interno, é necessário determinar as forças e fraquezas de um setor em 

comparação com outros.  

3 – Definição do ambiente externo  

As oportunidades e ameaças estão dentro do chamado ambiente externo. Elas 

variam de acordo com a esfera em que o empreendimento está inserido.  

4 – Diagramação  

Os dados devem ser inseridos em um diagrama, conforme apresenta-se abaixo: 

 Aspectos Positivos Aspectos negativos 
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OPORTUNIDADES (O) AMEAÇAS (T) 

A análise SWOT ajuda a ter clareza dos sistemas existentes, possibilitando que se 

identifiquem quais pontos fortes explorar e quais pontos a trabalhar no âmbito de toda a 

gestão de um determinado setor. Essa ferramenta ajuda a determinar a posição atual do 

município e antecipar o futuro, visando as oportunidades e precavendo as ameaças.  

2.2.  CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS 

Neste processo são consideradas as informações técnicas e participativas 

consolidadas na etapa de diagnóstico como referência de cenário atual e como 

direcionadoras dos avanços necessários para a prospectiva de cenário futuro. Foram 

considerados os objetivos abrangentes para o saneamento básico, voltados para a 

melhoria das condições de cada eixo do setor e da saúde pública, sendo priorizada a 

identificação e sistematização das principais expectativas manifestadas pela população a 

respeito dos cenários futuros a serem construídos.   

Desta forma, apresenta-se a estrutura para consolidação dos objetivos para o 

Cenário Futuro baseados no Cenário atual, insere-se a projeção temporal das metas dentro 

do horizonte de planejamento de 20 anos (curto, médio e longo prazos), sendo imediato 

ou emergenciais até 3 anos, curto prazo até 8 anos, médio prazo até 12 anos e longo 

prazo até 20 anos para execução. Além disso, estabeleceu-se também uma ordem de 

prioridade para início das ações a partir da aprovação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico: 

 Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

 Prioridade 2: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

 Prioridade 3: Início das ações em no máximo 1 ano, após a aprovação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 
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2.3.  PROJEÇÃO DE DEMANDAS E PROSPECTIVAS TÉCNICAS 

A elaboração do planejamento de políticas públicas requer uma extensa análise 

histórica que possibilite quantificar e compreender a lógica de diversos processos que se 

integram com os elementos do saneamento básico. Neste processo foram utilizadas as 

informações do diagnóstico articuladas às atuais políticas, programas e projetos de 

saneamento básico e de setores correlacionados (saúde, habitação, meio ambiente, 

recursos hídricos, educação e outros) para a projeção e prospecção de demandas futuras 

com algumas possibilidades observadas no quadro abaixo:  

Quadro 1: Planejamento de políticas públicas com base em análises de alternativas de gestão e 

técnicas 

 

Foi realizado um estudo populacional contendo as projeções demográficas somadas 

aos elementos previstos em planejamentos e políticas públicas municipais, regionais, 

estaduais e federais para qualquer setor que influencie a demanda ao saneamento.   

Adotou‐se, para a realização das estimativas descritas neste trabalho, o método que 

considera a tendência de crescimento populacional verificada na área geográfica que se 

deseja estimar as populações, tomando‐se como pontos base de determinação desta 

tendência os dados dos 2 últimos levantamentos populacionais realizados nas regiões 

envolvidas. Para a determinação da tendência de crescimento das áreas geográficas 

envolvidas no presente trabalho, foram observados os dados populacionais referentes aos 

dois últimos levantamentos censitários realizados pelo IBGE, no caso, os Censos 

Demográficos de 2000 e 2010.  

 

Análise das alternativas de gestão

• Alternativas institucionais

• Planejamento

• Prestação de Serviços

• Regulação

• Fiscalização

• Controle Social

• Cooperação Regional

Análise das Alternativas Técnicas

• Evolução Gradativa

• Viabilidade Técnica

• Viabilidade Econômica

• Sustentabilidade

• Política de acesso integralizado

• Soluções de continuidade
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2.3.1.  Projeção Populacional 

Para definição dos cenários de referência, é necessário prever a demanda de 

serviços para a área de planejamento. Dessa forma, também se faz necessário estimar a 

evolução da população no horizonte de projeto. 

Para calcular a taxa de crescimento populacional foi utilizado o Método AiBi, 

método matemático este utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para projetar as estimativas dos totais populacionais dos municípios brasileiros.  

Conforme supracitado, para a estimativa foram utilizados os dados censitários do 

IBGE correspondente aos Censos realizados nos anos de 2000 e 2010. O objetivo do 

estudo populacional é elaborar estimativas de variação da população por setor censitário 

do município de São Miguel do Gostoso/RN.  

O método de tendência de crescimento demográfico adotado, AiBi, tem como 

princípio fundamental a subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se conhece, em 

n áreas menores, de tal forma que seja assegurada ao final das estimativas das áreas 

menores a reprodução da estimativa, previamente conhecida, da área maior através da 

soma das estimativas das áreas menores. 

Considerando, então, uma área maior cuja população estimada em um momento t é 

P(t). Subdivide-se esta área maior em n áreas menores, cuja população de uma 

determinada área i, na época t, é:  

Pi (t); i = 1, 2, 3, ..., n 

 Desta forma, tem-se que: 

 

Decomponha-se, por hipótese, a população desta área i, em dois termos: ai P(t), que 

depende do crescimento da população da área maior, e bi. O coeficiente ai é denominado 

coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor i em relação 

ao incremento da população da área maior, e bi é o denominado coeficiente linear de 

correção. 

Como consequência, tem-se que: 

Pi ( t ) = a i  P ( t ) +  b i 

)()(
1

tPtP
n

i

i
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Para a determinação destes coeficientes utiliza-se o período delimitado por dois 

Censos Demográficos. Sejam t0 e t1, respectivamente, as datas dos dois Censos. Ao 

substituir-se t0 e t1 na equação acima, tem-se que:               

Pi ( t0 ) = a i  P ( t0 ) +  b i 

Pi ( t1 ) = a i  P ( t1 ) +  b i 

Por meio da resolução do sistema acima, tem-se que: 

a i  =    Pi ( t1 ) – Pi ( t0 ) 

P ( t1 ) – P ( t0 ) 

b i =  Pi ( t0 ) – ai P ( t0 ) 

Deve-se considerar nas expressões anteriores: 

Época t0: 1º censo demográfico; 

Época t1: 2º censo demográfico; 

Época t: 1º de agosto do ano t (ano estimado).  

A partir da aplicação do modelo descrito anteriormente, podem ser estimadas as 

populações de cada um dos municípios brasileiros, considerando-se como área maior as 

respectivas Unidades da Federação ou o Brasil, cujas projeções foram elaboradas pelo 

método das componentes demográficas. 

Para o cálculo da projeção populacional, se fez necessário o ajuste dos dados 

censitários do IBGE para a população nacional e para a população do estado do Rio 

Grande do Norte. O ajuste vem nas tabelas publicadas em 2013 pelo IBGE, desta maneira 

evitam-se distorções na projeção municipal calculada pelo IBGE nos censos de 2000 e 

2010. 

1. O ajuste consiste em calcular a participação do município na população total 

do Rio Grande do Norte, segundo os dados dos censos 2000 e 2010 sem 

corrigir. 

2. Esta porcentagem de participação calculada com os dados censitários sem 

corrigir, aplica-se aos dados totais da população do Rio Grande do Norte que 

foi obtida com a tabela revisada. Desta maneira, podem-se obter os dados 

referentes a população do município já ajustado.  
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Tabela 1: Valores totais para o Brasil e Rio Grande do Norte. Valores censitários e valores 

ajustados 

Censo Demográfico x 

Projeção de População 

para o Brasil e Unidades 

da Federação 

Ano 
Valores 

censitários (RN) 

Projeção de 

População para 

o RN - Revisão 

2013 /1º agosto 

Projeção de 

População para o 

Brasil - Revisão 

2013 /1º agosto 

2000 2.776.782 2.841.711 173.653.378 

2010 3.168.027 3.267.400 195.649.018 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013. 

Tabela 2: População residente - Valores censitários e valores ajustados 

Município 

Valores censitários Valores Ajustados 

2000 2010 2000 2010 

São Miguel do 

Gostoso 
7.580 8.670 7.757 8.942 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013. 

Tendo realizado os ajustes, aplica-se o método de cálculo AiBi, para obter a 

população estimada, para os anos de 2020 a 2040. As projeções populacionais são 

calculadas de acordo com as fórmulas do método: 

 

 

 POP Tot/MUN (2000) é a população residente total ajustada do censo populacional 

de 2000 (IBGE) para o município de São Miguel do Gostoso. 

 POP Tot/MUN (2010) é a população residente total ajustada do censo populacional 

de 2010 (IBGE) para o município de São Miguel do Gostoso. 

 POP Tot/UF (2000) é a população residente total ajustada do censo populacional de 

2000 (UBGE) para a Unidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 POP Tot/UF (2010) é a população residente total ajustada do censo populacional 

2010 (IBGE) para a Unidade Federal de Rio Grande do Norte. 

 

Onde: 
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 POP Tot/MUN (t) é a população total estimada no período (t) para o município. 

 POP Tot/UF (t) é a população residente total estimada no período (t) para o Estado 

do Rio Grande do Norte. 

Tabela 3: Projeção Populacional calculada para o município de São Miguel do Gostoso/RN de 2000 

a 2030 

Ano Brasil 
Rio Grande do 

Norte 

São Miguel do 

Gostoso 

2000 173.653.378 2.841.711 7.757 

2010 195.649.018 3.627.400 8.942 

2020 212.080.646 3.598.673 9.864 

2021 213.437.534 3.627.341 9.944 

2022 214.739.163 3.655.171 10.021 

2023 215.985.468 3.682.170 10.096 

2024 217.176.370 3.708.347 10.169 

2025 218.311.813 3.733.707 10.240 

2026 219.391.710 3.758.260 10.308 

2027 220.416.000 3.782.011 10.374 

2028 221.384.614 3.804.970 10.438 

2029 222.297.472 3.827.142 10.500 

2030 223.154.515 3.848.537 10.559 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013. 

O IBGE não possui dados da estimativa populacional do país e das unidades 

federativas a partir do ano 2031, por isso deve-se fazer uma estimativa dos dados a partir 

desta data. 

O ajuste é realizando calculando uma taxa de crescimento ao ano da população 

nacional e da população do estado, desde o ano do início da estimativa até o último ano 

que se tem dados, neste caso de 2020 a 2030. 

Calculada a taxa de crescimento anual acumulada para os anos de 2020 a 2030, 

selecionou-se o valor mínimo e aplicou-se como taxa anual de crescimento acumulativo 

do aumento da população nos anos compreendidos entre 2031 até 2040. 
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Taxa de crescimento anual acumulativo 

𝑟 =  ( 
𝑃𝑓

𝑃𝑜
)

1/𝑛

− 1 

Tabela 4: Taxa de crescimento anual de 2020 a 2030 no Brasil e no Rio Grande do Norte 

Ano 

Variação da população Taxa de crescimento Brasil e RN 

Brasil 
Rio Grande do 

Norte 

Taxa de 

crescimento 

(Brasil)/ano 

Taxa de 

crescimento 

(RN)/ano 

2020 -

2021 
1.356.888,00 28.668,00 0,6398 0,7966 

2021 -

2022 
1.301.629,00 27.830,00 0,6098 0,7672 

2022 -

2023 
1.246.305,00 26.999,00 0,5804 0,7387 

2023 -

2024 
1.190.902,00 26.177,00 0,5514 0,7109 

2024 -

2025 
1.135.443,00 25.360,00 0,5228 0,6839 

2025 -

2026 
1.079.897,00 24.553,00 0,4947 0,6576 

2026 -

2027 
1.024.290,00 23.751,00 0,4669 0,6320 

2027 -

2028 
968.614,00 22.959,00 0,4394 0,6071 

2028 -

2029 
912.858,00 22.172,00 0,4123 0,5827 

2029 -

2030 
857.043,00 21.395,00 0,3855 0,5590 

- 1.218.041,29 26.647,79 0,3855 0,5590 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Uma vez obtidas as estimativas de crescimento populacional nacional e estadual 

para as datas a partir de 2030, pode-se realizar o cálculo da estimativa do aumento 

populacional do município até o ano de 2040.  

Tabela 5: Projeção Populacional calculada para o município de São Miguel do Gostoso/RN de 2031 

a 2039 

Ano Brasil 
Rio Grande do 

Norte 

São Miguel do 

Gostoso 

2031 224.014.862 3.870.052 10.619 

2032 224.878.526 3.891.686 10.679 

2033 225.745.520 3.913.442 10.740 

2034 226.615.857 3.935.320 10.801 

2035 227.489.549 3.957.320 10.862 

2036 228.366.609 3.979.442 10.924 

2037 229.241.051 4.001.689 10.986 
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Ano Brasil 
Rio Grande do 

Norte 

São Miguel do 

Gostoso 

2038 230.130.888 4.024.059 11.048 

2039 231.018.132 4.046.555 11.110 

2040 231.908.796,08 4.069.176,8528 11.173 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Além dos dados relativos ao crescimento populacional total do município também 

foi possível obter a estimativa populacional da Zona Urbana e Zona Rural separadamente. 

Os dados populacionais correspondentes a cada setor, também foram ajustados para que 

a distorção dos dados seja a menor possível. O Gráfico 1 ilustra a configuração do 

crescimento populacional total entre os anos de 2000 a 2040. 

Gráfico 1: Projeção Populacional 2000-2040 para o município de São Miguel do Gostoso/RN em 

sua totalidade 

 

Fonte: Elaborado por INCIBRA (2020) com base em IBGE (CENSO 2000, 2010, PROJEÇÃO 

POPULACIONAL 2000 A 2030).  

Conforme é possível verificar no gráfico, o município de São Miguel do Gostoso 

apresentava no ano 2000 uma população (com ajuste) de 7.757 habitantes já no ano de 

2010, conforme o Censo do IBGE a população aumentou, registrando um número de 

8.942 habitantes. Realizando a projeção através da metodologia supracitada, foi possível 

verificar que no ano de 2040 a população de São Miguel do Gostoso poderá ser de 11.173 

habitantes.  
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A tabela a seguir apresenta o resultado dessa projeção populacional da Zona 

Urbana, Zona Rural e a população total do município de São Miguel do Gostoso, entre os 

anos de 2000 a 2040: 

Tabela 6: Estimativa populacional de 2000 até 2039 em São Miguel do Gostoso/RN 

POPULAÇÃO 

ANO POP. TOTAL POP. URBANA POP. RURAL 

2000 7.757 2.970 4.787 

2010 8.942 4.261 4.681 

2020 9.864 5.265 4.599 

2021 9.944 5.352 4.592 

2022 10.021 5.436 4.585 

2023 10.096 5.518 4.578 

2024 10.169 5.598 4.572 

2025 10.240 5.674 4.565 

2026 10.308 5.749 4.559 

2027 10.374 5.821 4.553 

2028 10.438 5.891 4.548 

2029 10.500 5.958 4.542 

2030 10.559 6.023 4.537 

2031 10.619 6.088 4.531 

2032 10.679 6.153 4.526 

2033 10.740 6.219 4.520 

2034 10.801 6.286 4.515 

2035 10.862 6.352 4.510 

2036 10.924 6.420 4.504 

2037 10.986 6.487 4.499 

2038 11.048 6.555 4.493 

2039 11.110 6.623 4.487 

2040 11.173 6.692 4.482 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

O Gráfico 2 ilustra a projeção populacional do município de São Miguel do 

Gostoso, contendo três projeções: uma referente à população urbana, outra à população 

da Zona Rural e a projeção populacional total (somatório das duas anteriores). 
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Gráfico 2: Projeção populacional 2000-2040 do município de São Miguel do Gostoso/RN 

 

Fonte: Elaborado por INCIBRA (2019) com base em IBGE (CENSO 2000, 2010, PROJEÇÃO 

POPULACIONAL 2000 A 2030).  

A partir dos dados apresentados no gráfico é possível verificar que a Zona Rural 

apresentava população superior à Zona Urbana no município até o ano de 2016, quando 

a população da Zona Urbana superou aquela da Zona Rural, comportamento este que se 

manteve ao longo dos anos de projeção estudados. 

Uma característica relevante de São Miguel do Gostoso está na variação de sua 

população em determinados períodos do ano devido a sua atratividade turística. 

Característica essa que todos anos faz com que diversas pessoas venham dos mais 

variados locais para o município. 

Tal flutuação da população impacta diretamente na prestação de serviços de 

saneamento visto que, em determinados períodos do ano a população presente no 

município é maior do que a população de ocupação normal. Portanto se faz importante 

levar em consideração essa parcela flutuante nas projeções populacionais. 

Para fazer esse cálculo partiu-se do princípio que a população flutuante do 

município de São Miguel do Gostoso apresentaria a mesma taxa de crescimento que foi 

aplicada na projeção populacional do município no mesmo período calculada pela 

seguinte fórmula: 

𝑇𝑥𝑡
𝑡−1 =

𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
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Onde:  

 𝑃𝑡 representa a população final no ano da projeção para o qual se deseja 

obter a taxa de crescimento; 

 𝑃𝑡−1 representa a população do ano anterior ao ano para o qual se deseja 

obter a taxa de crescimento; 

 𝑇𝑥𝑡
𝑡−1  representa a taxa de crescimento populacional no intervalo tempo 

[t-(t-1)]. 

A tabela a seguir apresenta, para cada ano do horizonte de projeto, qual foi a taxa 

de crescimento populacional aplicada. 

Tabela 7: Taxa de crescimento populacional aplicada ao longo do horizonte de projeto 

ANO 
Variação da 

População 

Taxa de 

Crescimento (Tx) 

2010-2020 922 0,103 

2020-2021 80 0,0081 

2021 -2022 77 0,0078 

2022 -2023 75 0,0075 

2023 -2024 73 0,0072 

2024 -2025 71 0,0069 

2025 -2026 68 0,0067 

2026 -2027 66 0,0064 

2027 -2028 64 0,0062 

2028 -2029 62 0,0059 

2029 -2030 60 0,0057 

2030 -2031 60 0,0057 

2031 -2032 60 0,0057 

2032 -2033 61 0,0057 

2033 -2034 61 0,0057 

2034 -2035 61 0,0057 

2035 -2036 62 0,0057 

2036 -2037 62 0,0057 

2037 -2038 62 0,0057 

2038 -2039 63 0,0057 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Para cálculo da população flutuante também utilizou-se como base o número de 

residências de uso ocasional existentes no município de São Miguel do Gostoso, que, no 

ano de 2010 era um total de 299 domicílios (IBGE, 2010).  
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Essas residências foram consideradas como casas de praia e veraneio, muito 

comuns na localidade que, devido ao seu uso ocasional, só são efetivamente ocupadas 

nos períodos de alta estação. Para se obter a população flutuante no município 

porvindoura da ocupação dessas residências supôs-se uma média de 5 hab./domicílio. 

Sendo assim, a população flutuante no ano de 2010 devido a ocupação dos domicílios de 

uso ocasional era de 1.495 habitantes. 

 Estimou-se uma média de moradores por domicílio maior que a média por 

domicílio de uso permanente, que em 2010 era de 3,92 hab./domicílio (IBGE, 2010) 

devido ao fato de que residências como casas de praia e veraneio, em sua grande maioria, 

são ocupadas por diversas pessoas em um curto período de tempo. Não havendo como 

obter essa taxa de ocupação específica para esses domicílios, optou-se então por majorar 

o dado já existente.  

Além da população flutuante devido a ocupação dos domicílios de uso ocasional, 

também há no município a ocupação da rede hoteleira local. Segundo dados fornecidos 

pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Gostoso, o município possui, atualmente, um 

total de 130 pousadas e 1800 leitos. Na projeção aqui apresentada considerou-se a 

situação mais crítica, que seriam todos os leitos ocupados.  

Percebe-se que a parcela da população flutuante referente a ocupação dos 

domicílios de uso ocasional foi obtida com dados do censo demográfico de 2010, já a 

parcela referente a ocupação dos leitos de pousadas foi obtida por informações cedidas 

pelo município referente ao ano de 2020. Com isso, o cálculo de projeção para o horizonte 

de projeto foi feito separadamente, conforme pode-se observar na tabela abaixo.  

Tabela 8: Projeção populacional da população flutuante 

ANO 

Parcela da 

população 

flutuante devido 

a ocupação dos 

domicílios de uso 

ocasional 

Taxa de 

crescimento 

aplicada 

Parcela da 

população 

flutuante devido 

a ocupação dos 

leitos das 

pousadas 

Taxa de 

crescimento 

aplicada 

Total 

2010 1495 - - - - 

2020 1592 0,0648 1800 - 3449 

2021 1607 0,0094 1815 0,0081 3477 

2022 1621 0,0090 1829 0,0078 3504 

2023 1635 0,0087 1842 0,0075 3530 

2024 1649 0,0084 1856 0,0072 3556 

2025 1662 0,0081 1869 0,0069 3581 

2026 1675 0,0078 1881 0,0067 3604 
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ANO 

Parcela da 

população 

flutuante devido 

a ocupação dos 

domicílios de uso 

ocasional 

Taxa de 

crescimento 

aplicada 

Parcela da 

população 

flutuante devido 

a ocupação dos 

leitos das 

pousadas 

Taxa de 

crescimento 

aplicada 

Total 

2027 1688 0,0075 1893 0,0064 3628 

2028 1700 0,0072 1905 0,0062 3650 

2029 1712 0,0069 1916 0,0059 3671 

2030 1723 0,0067 1927 0,0057 3692 

2031 1734 0,0064 1938 0,0057 3713 

2032 1745 0,0062 1949 0,0057 3734 

2033 1755 0,0059 1960 0,0057 3755 

2034 1765 0,0057 1971 0,0057 3777 

2035 1775 0,0057 1982 0,0057 3798 

2036 1785 0,0057 1993 0,0057 3820 

2037 1796 0,0057 2005 0,0057 3841 

2038 1806 0,0057 2016 0,0057 3863 

2039 1816 0,0057 2027 0,0057 3885 

2040 1826 0,0057 2039 0,0057 3907 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Para o cálculo dessa projeção foi utilizada a seguinte formulação: 

𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑙𝑢𝑡 = 𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑢𝑡𝑡−1 ∗ (𝑇𝑥𝑡
𝑡−1 + 1) 

Onde: 

 𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑙𝑢𝑡 é a população flutuante no ano t; 

 𝑃𝑜𝑝. 𝑓𝑢𝑡𝑡−1 é a população flutuante do ano anterior; 

 𝑇𝑥
𝑡 é a taxa de crescimento da população entre os anos (t-1) e (t). 

Assim, a população total do município de São Miguel do Gostoso ao longo do 

horizonte de projeto pode ser observada na tabela a seguir.  

Tabela 9: População total do município de São Miguel do Gostoso ao longo do horizonte de projeto 

POPULAÇÃO 

ANO POP. TOTAL POP. URBANA POP. RURAL 
POP. 

FLUTUANTE 

2020 13.313 5.265 4.599 3449 

2021 13.421 5.352 4.592 3477 

2022 13.525 5.436 4.585 3504 
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POPULAÇÃO 

ANO POP. TOTAL POP. URBANA POP. RURAL 
POP. 

FLUTUANTE 

2023 13.626 5.518 4.578 3530 

2024 13.726 5.598 4.572 3556 

2025 13.820 5.674 4.565 3581 

2026 13.912 5.749 4.559 3604 

2027 14.002 5.821 4.553 3628 

2028 14.089 5.891 4.548 3650 

2029 14.171 5.958 4.542 3671 

2030 14.252 6.023 4.537 3692 

2031 14.332 6.088 4.531 3713 

2032 14.413 6.153 4.526 3734 

2033 14.494 6.219 4.520 3755 

2034 14.578 6.286 4.515 3777 

2035 14.660 6.352 4.510 3798 

2036 14.744 6.420 4.504 3820 

2037 14.827 6.487 4.499 3841 

2038 14.911 6.555 4.493 3863 

2039 14.995 6.623 4.487 3885 

2040 15.081 6.692 4.482 3907 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

O gráfico a seguir apresenta as três projeções populacionais ao longo dos 20 anos 

do horizonte de projeto. 

Gráfico 3: Projeção Populacional de 2020 a 2040 

  

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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3. ESTRUTURA POLÍTICO INSTITUCIONAL DO SETOR DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

3.1  ANÁLISE SWOT – POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

Na Tabela 10 é apresentada a análise SWOT para a estrutura político-

institucional do setor de saneamento do município, estando expressas as forças, fraquezas 

(ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas. 

Tabela 10: Análise SWOT – Setor político-institucional 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Existência da Lei Orgânica Municipal, Lei 

Tributária, Plano Plurianual 

Inexistência de Política Municipal de 

Saneamento Básico, Plano Diretor, Lei 

Municipal de Saneamento Básico, Programa de 

Educação Ambiental e Sanitária, Lei de 

regulamentação de pequenos e grandes 

geradores de resíduos sólidos, Lei de 

regulamentação de logística reversa. 

 

Desconformidade do Plano Diretor, Código de 

Obras, Lei de Uso, Ocupação do Solo e 

Zoneamento, Plano de Contingência 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Elaboração das leis inexistentes do setor de 

saneamento básico municipal 

Resistência da população a cumprir a nova 

legislação 

Cobrança de taxas para investir no setor de 

saneamento básico do município 

Resistência da população a nova cobrança de 

taxa 

Adequação dos códigos em 

desconformidade 
 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

3.2  CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

No Quadro 2 é apresentada uma relação entre metas, objetivos, prazos e prioridades 

para o município. Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo 

prazo, assim as iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter 

estes resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Desta 

mesma forma para as ações a médio prazo, que neste período devem estar 100% 

completas e manter esta qualidade a longo prazo.
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Quadro 2: Cenários, Objetivos e Metas – Político Institucional 

Metas Situação Atual Localidade Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridades 
Curto Médio Longo 

Até 

2025 

Até 

2031 

Até 

2039 

Política Municipal de Saneamento Básico Não existe 
Zona Urbana e 

Zona Rural 
1. Elaborar a Lei 100% 100% 100% 1 

Plano Diretor 
Existe em 

desconformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 
2. Atualizar a Lei 100% 100% 100% 1 

Lei Orgânica Municipal 
Existe em 

conformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 

3. Manter a 

conformidade 
100% 100% 100% 1 

Lei Municipal de Saneamento Básico Não existe 
Zona Urbana e 

Zona Rural 
4. Elaborar a Lei 100% 100% 100% 1 

Código Sanitário 
Existe em 

desconformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 

5. Atualizar o 

Código 
100% 100% 100% 1 

Código de Meio Ambiente Não existe 
Zona Urbana e 

Zona Rural 
6. Elaborar o Código 100% 100% 100% 1 

Código de Obras 
Existe em 

desconformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 

7. Atualizar o 

Código 
100% 100% 100% 1 

Lei de Uso, Ocupação do Solo e Zoneamento 
Existe em 

desconformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 
8. Atualizar a Lei 100% 100% 100% 1 

Plano de contingência 
Existe em 

desconformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 
9. Atualizar a Lei 100% 100% 100% 1 

Lei Tributária 
Existe em 

conformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 

10. Manter em 

conformidade 
100% 100% 100% 1 
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Metas Situação Atual Localidade Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridades 
Curto Médio Longo 

Até 

2025 

Até 

2031 

Até 

2039 

Plano de Gestão Ambiental Não existe 
Zona Urbana e 

Zona Rural 
11. Elaborar a Lei 100% 100% 100% 1 

Programa de Educação Ambiental e Sanitária Não existe 
Zona Urbana e 

Zona Rural 

12. Elaborar o 

Programa 
100% 100% 100% 1 

Lei de regulamentação de pequenos e grandes 

geradores de resíduos sólidos 
Não existe 

Zona Urbana e 

Zona Rural 
13. Elaborar a Lei 100% 100% 100% 1 

Lei de regulamentação de logística reversa Não existe 
Zona Urbana e 

Zona Rural 
14. Elaborar a Lei 100% 100% 100% 1 

Plano Plurianual 
Existe em 

desconformidade 

Zona Urbana e 

Zona Rural 
15. Atualizar a Lei 100% 100% 100% 1 

Código de Postura Não existe 
Zona Urbana e 

Zona Rural 

16. Elaborar o 

código 
100% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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4. INFRESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A infraestrutura de abastecimento de água no município de São Miguel do Gostoso 

se dá atualmente através de sistemas independentes para cada uma de suas áreas urbana 

e rural. Neste capítulo é apresentado um planejamento estratégico ao longo dos 20 anos 

de projeto, classificados em metas de curto, médio e longo prazo. 

4.1. ANÁLISE SWOT 

Na Tabela 11 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura do abastecimento 

de água na Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso, estando expressas as 

forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) 

identificadas.  

Tabela 11: Análise SWOT – Abastecimento de água da Zona Urbana 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Existência de um projeto de um novo Sistema 

de Abastecimento de Água  

Ausência de gestão adequada dos recursos 

hídricos municipais 

A captação em todos os 11 poços em 

funcionamento tem capacidade de entregar 

79.200 m³/mês de água, quantidade acima da 

demanda da população urbana 

Ausência de proteção dos poços e de 

estruturação conforme a NBR 12.244 

  

Urbanização do entorno dos poços e 

possibilidade de contaminação elevada 

Péssimo estado de conservação das 

instalações dos poços 

09 (nove) poços com injeção direta na rede 

de abastecimento 

Ausência de plano de manutenção 

preventiva dos sistemas motor-bomba  

Número de poços públicos e particulares 

superior do que registrado nos órgãos 

competentes  

O tratamento da água bruta não é realizado 

nos poços destinados ao abastecimento 

público  

Operação de bombas sem sistema de reserva 

Funcionamento inadequado do reservatório 

e deterioração de sua infraestrutura 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

Volume de reservação insuficiente para 

atendimento da demanda 

Ausência de sistemas de macromedição 

Ausência de pressão suficiente na rede de 

distribuição para atendimento das 

residências 

Ausência de cadastro da rede 

Grande número de ligações na rede sem o 

devido planejamento, que torna o 

abastecimento de água insuficiente 

Ausência de redes de distribuição em 

algumas ruas 

Existência de ligações clandestinas, feitas 

pelos moradores e não comunicadas ao 

SAAE 

Abastecimento insuficiente também durante 

os períodos de festividades bem como de 

alta estação 

Devido à baixa pressão de água na rede, a 

população construiu reservatórios inferiores 

para recalcar para o reservatório superior  

Ausência de controle do número de 

economias, volume produzido, consumido e 

faturado 

Inexistência de monitoramento da qualidade 

da água distribuída a população  

Ausência de informações relativas ao 

volume de água produzido, consumido, 

tratada importado, volume de serviço e 

extensão da rede de água 

Presença de fossas rudimentares como 

solução individual para o tratamento de 

esgotos próximas de poços tubulares, 

podendo alterar a qualidade da água 

Inadimplência acumuladas dos 

consumidores 

Ausência de cadastro e monitoramento das 

vazões dos poços e controle automatizado 

As ligações ativas não possuem 

micromedição 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

Arrecadação inferior aos custos de operação 

e manutenção 

Manancial subterrâneo com excesso de ferro 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Obtenção de recursos federais e estaduais para 

obras de melhorias e ampliação do sistema, 

bem como a universalização dos serviços 

Degradação da qualidade das águas dos 

mananciais (superficiais e subterrâneos) 

utilizados 

Ajustamento das tarifas de forma que garanta a 

manutenção do serviço de abastecimento de 

água municipal e investimentos no sistema 

Danos à saúde da população devido ao 

consumo de água contaminada 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Para a infraestrutura de abastecimento de água foram identificadas e examinadas as 

fraquezas de maneira isolada, para que seja possível anular os problemas que as 

ocasionam, os quais podem, ou não, estarem relacionados. Isto permite apontar métodos 

para correção ou que possam minimizar seus efeitos, de modo que se tornem forças 

relevantes do sistema.  

Dentre as fraquezas apontadas estão ausência de gestão adequada dos recursos 

hídricos municipais, ausência de proteção dos poços e de estruturação conforme a NBR 

12.244, urbanização do entorno dos poços e possibilidade de contaminação elevada, o 

péssimo estado de conservação das instalações dos poços, 09 (nove) poços com injeção 

direta na rede de abastecimento, ausência de plano de manutenção preventiva das bombas 

dos poços, número de poços públicos e particulares superior do que registrado nos órgãos 

competentes, entre outras. 

É importante destacar que também foram observadas a inexistência de 

monitoramento da qualidade da água distribuída à população, o qual não é realizado desde 

agosto de 2010, onde os resultados das análises mostraram desconformidade com a 

Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde. 

Em contrapartida a esta realidade, também podem ser identificadas as forças do 

sistema, as quais representam as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela 

11, as forças encontradas foram: a existência de um projeto de um novo Sistema Adutor 

de Abastecimento de Água e Captação em todos os 11 poços em funcionamento tem 
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capacidade de entregar 79.200 m³/mês de água, quantidade acima da demanda da 

população urbana. 

Tendo em vista a forte influência que os fatores externos exercem sobre o sistema, 

foram identificadas as ameaças mais prováveis que podem comprometer o seu adequado 

funcionamento. Entre estas, destacam-se como mais relevantes e decisivas: a degradação 

da qualidade das águas dos mananciais (superficiais e subterrâneos) utilizados e danos à 

saúde da população devido ao consumo de água contaminada.  

Outros fatores externos também podem influenciar positivamente o sistema, 

caracterizando as oportunidades. Em pesquisas e planejamentos realizados durante a fase 

de diagnóstico foram identificadas duas oportunidades que provêm melhorias ao sistema 

atual, bem como fonte de recursos para construção de novas e necessárias infraestruturas. 

As oportunidades encontradas foram: obtenção de recursos federais e estaduais para obras 

de melhorias, ampliações e universalização dos serviços, e o ajustamento das tarifas de 

forma que garanta a manutenção do sistema de abastecimento de água e investimentos no 

sistema. 

Na Tabela 12 é apresentada a análise SWOT o abastecimento de água da Zona Rural 

do município, estando expressas as forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e 

ameaças (ambiente externo) identificadas. 

Tabela 12: Análise SWOT – Abastecimento de água da Zona Rural 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Algumas comunidades são atendidas por 

soluções coletivas com sistemas adutores 

(Arizona, Baixinha dos Franças, Novo 

Horizonte) 

Operação do Sistema Adutor Boqueirão não é 

automatizado 

Existência de sistemas simplificados de 

abastecimento modelo 

Na comunidade Fazendinha, o poço tubular 

apresenta água salobra 

A comunidade do Reduto possui sistema de 

abastecimento operado pelo SAAE, possuindo 

um reservatório elevado que recebe água de 

três poços. 

A comunidade Mundo Novo conta com 

apenas um ponto coletivo de água que serve a 

todos 

Na comunidade Boa Esperança, todas as 

residências possuem cisterna.  

Na comunidade Mundo Novo, o poço tubular 

apresenta água salobra para atendimento à 

população e não passa por nenhum processo 

de desinfecção 

A comunidade Boa Esperança conseguiu 

junto ao Banco Mundial parte da verba para 

integração da comunidade ao Sistema de 

Abastecimento Integrado do Boqueirão (a 

A comunidade do Reduto possui 

abastecimento de água a partir de poços 

tubulares de água salobra.  
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FORÇAS FRAQUEZAS 

outra parte será repassada pelo Governo do 

Estado) 

A comunidade Novo Horizonte possui sistema 

de abastecimento com água de boa qualidade 

e com frequência regular 

A comunidade Canto da Ilha I possui sistema 

de abastecimento realizado com água salobra 

proveniente de poço tubular 

Cerca de 90% das residências da comunidade 

Novo Horizonte possuem cisterna 

Existência de um dessalinizador desativado na 

comunidade de Canto da Ilha I 

A comunidade de Umburana possui sistema 

simplificado de dessalinização, onde a água 

passa por análise laboratorial periódica 

Operação Pipa coordenada pelo município de 

Pedra Grande abastece algumas residências da 

comunidade Canto da Ilha I, que distribuem 

para os demais moradores 

A comunidade de Umburana conta com um 

reservatório elevado que distribui água às 

residências por gravidade 

Existência de reservatório elevado com 

problemas estruturais em Canto da Ilha I 

Presença de sistema simplificado incluindo 

um sistema de dessalinização na comunidade 

de Angico de Fora 

Existência de sistema de dessalinização na 

comunidade Canto da Ilha II, porém sem 

funcionamento devido problemas na bomba 

do poço tubular 

A comunidade de Antônio Conselheiro possui 

redes de distribuição de água 

Casos de diarreia nas comunidades de Canto 

da Ilha II, atribuído pelos moradores a água 

proveniente dos poços tubulares 

Existência de reservatório elevado em 

Antônio Conselheiro 

Existência de 04 poços tubulares com água 

salobra na comunidade Morro dos Martins, 

sendo 02 para abastecer a comunidade Canto 

da Ilha II. Mas, apenas dois deles funcionam, 

um para cada localidade 

Existência de sistema de abastecimento 

incluindo um sistema de dessalinização na 

comunidade Paraíso 

Mesmo com a existência de um reservatório 

elevado na comunidade Morro dos Martins, a 

água não tem pressão suficiente para abastecer 

os reservatórios das residências na Rua 

Antônio Joncoso 

Existência de reservatório elevado na 

comunidade Santa Fé 

Em Morro dos Martins, as residências da parte 

mais baixa da Rua Antônio Joncoso não 

possuem ligação com a rede, obrigando aos 

moradores buscarem água nos assentamentos 

próximos 

A água distribuída pela rede de abastecimento 

na comunidade Santa Fé apresenta frequência 

diária e boa qualidade (porém, não é realizado 

nenhum tratamento e é utilizada para consumo 

humano) 

Em Morro dos Martins, os horários dos 

rodízios não são divulgados à população, 

fazendo com que a população ligue as bombas 

do sistema por conta própria 

  

A água distribuída em Morro dos Martins não 

é tratada. Os moradores recebem hipoclorito, 

porém não costumam utilizá-lo 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

O sistema de abastecimento na comunidade de 

Morro dos Paulos é feito a partir de poço 

tubular de água salobra. Parte dos moradores 

consomem a água, pois não possuem 

condições financeiras para comprar uma água 

de melhor qualidade 

Em Morro dos Paulos, a água é recalcada para 

reservatório de pequenas dimensões, seguindo 

por gravidade até as residências da 

comunidade. 

Na comunidade Baixinha dos Franças, quando 

há problema na adução da água, a população 

fica desassistida por longos períodos 

Algumas localidades em Baixinha dos 

Franças apresentam abastecimento deficiente 

ou inexistente, devido a topografia  

Em Baixinha dos Franças, os moradores 

utilizam cisternas como reservatório 

residencial da água da adutora 

A comunidade Baixinha dos Franças 

apresenta condições precárias do reservatório 

apoiado, que atualmente é usado para 

dessedentação animal 

Cerca de 70% das residências em Baixinha 

dos Franças não possuem cisterna 

Existência de reservatório elevado em 

Baixinha dos Franças que nunca chegou a ser 

utilizado  

A comunidade de Boa Esperança possui poços 

tubulares com água salobra 

Um dos poços tubulares que atende o sistema 

de abastecimento na comunidade Boa 

Esperança está com o funcionamento 

interrompido devido à quebra da bomba 

Não existe sistema distribuição de água em 

Boa Esperança, assim a população se dirige a 

um ponto de água coletivo para captar a água, 

com auxílio de veículos de tração animal ou 

carros de mão 

Cerca de 10% das residências na comunidade 

Novo Horizonte não possuem cisterna 

Quando há problemas no sistema adutor, a 

população de Novo Horizonte utiliza as 

cisternas como reservatórios de água da 

adutora 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

Os moradores de Novo Horizonte reclamam 

dos altos valores cobrados pelo fornecimento 

de água de responsabilidade da companhia 

que administra o sistema. Segundo relatos, 

muito ar circula pelas tubulações, o que pode 

registrar um consumo maior 

Existência de desperdício de água em Novo 

Horizonte, com constantes vazamentos no 

trecho do sistema que passa pela estrada de 

acesso à comunidade. Os vazamentos também 

ocasionam alagamentos na estrada 

A comunidade de Umburana apresenta água 

encanada salobra 

A comunidade de Angico de Fora apresenta 

água encanada salobra, usada para os usos 

gerais 

Existência de desperdício de água tratada na 

comunidade de Angico de Fora, devido à falta 

de controle da quantidade entregue aos 

moradores 

A comunidade de Angico Velho apresenta 

água encanada salobra, usada para usos gerais, 

não sendo consumidas pelos moradores. 

Existência de um reservatório elevado 

desativado em Angico Velho, por não 

apresentar condições estruturais para operação 

A comunidade de Angico Velho apresenta 

poços com injeção direta de água na rede de 

distribuição  

Pressão insuficiente de água na rede em parte 

da comunidade Angico Velho 

A rede de distribuição da comunidade de 

Antônio Conselheiro não atende a totalidade 

das residências 

Existência de um poço inativo em Antônio 

Conselheiro 

Existência de torneira como um único ponto 

de entrega nos quintais das residências em 

Antônio Conselheiro 

Gestão deficiente dos sistemas na maioria das 

comunidades rurais 

Existência de um sistema de abastecimento de 

água salobra na comunidade Paraíso 

A comunidade Paraíso apresenta poços com 

injeção direta na rede de distribuição 

Inexistência do monitoramento da qualidade 

da água na maioria das comunidades rurais 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

Ausência de proteção dos poços e de 

estruturação conforme a NBR 12.244 na 

maioria das comunidades rurais 

Operação de bombas sem sistema reserva na 

maioria das comunidades rurais 

Ausência do sistema de macromedição  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Obtenção de recursos federais e estaduais para 

obras de melhorias, ampliações e 

universalização dos serviços 

Prolongamento da estiagem causando 

escassez das águas dos mananciais 

Ajustamento das tarifas de forma que garanta 

a manutenção e investimentos para melhoria 

dos sistemas de abastecimento de água 

Degradação da qualidade das águas dos 

mananciais (superficiais e subterrâneos) 

utilizados 

  
Danos à saúde da população devido ao 

consumo de água contaminada 
Fonte: INCIBRA, 2020. 

As principais fraquezas representam percas potenciais de qualidade, cobertura e 

regularidade. As fraquezas observadas foram: operação do Sistema Adutor Boqueirão não 

automatizada; na comunidade Fazendinha o poço tubular apresenta água salobra, assim 

os moradores consomem a água armazenada nas cisternas, provenientes de água de 

chuvas ou carros pipas; a comunidade Mundo Novo conta com apenas um ponto coletivo 

de água que serve a todos, nesta mesma comunidade o poço tubular apresenta água 

salobra para atendimento à população, não passando por nenhum processo de desinfecção 

prévia a distribuição; a comunidade do Reduto possui água encanada oriunda de poços 

tubulares, sendo esta salobra; a comunidade Canto da Ilha I possui sistema de 

abastecimento realizado com água salobra proveniente de poço tubular, bem como um 

dessalinizador desativado; a Operação Pipa que atende a comunidade Canto da Ilha I é 

coordenada pelo município de Pedra Grande; existência de reservatório elevado com 

problemas estruturais em Canto da Ilha I; existência de sistema de dessalinização de água 

na comunidade Canto da Ilha II, porém inativo devido a problemas na bomba do poço 

tubular; casos de diarreia nas comunidades de Canto da Ilha II, atribuído pelos moradores 

a água proveniente dos poços tubulares; existência de 04 poços tubulares com água 

salobra na comunidade Morro dos Martins, sendo 02 para abastecer a comunidade Canto 

da Ilha II; mesmo com a existência de um reservatório elevado na comunidade Morro dos 

Martins, a água não tem pressão suficiente para abastecer os reservatórios das residências, 

ausência de redes de distribuição em algumas ruas;  dentre outras.  
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Por outro lado, podem ser identificadas as forças do sistema, as quais representam 

as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela 12, as forças encontradas 

foram: algumas comunidades são atendidas por soluções coletivas com sistemas adutores 

(Arizona, Baixinha dos Franças, Novo Horizonte); existência de sistemas simplificados 

de abastecimento modelo; a comunidade do Reduto possui sistema de abastecimento pelo 

SAAE, possuindo um reservatório elevado que recebe água de três poços. 

Tendo em vista a forte influência que os fatores externos exercem sobre o sistema, 

foram identificadas as ameaças mais prováveis que podem comprometer o seu adequado 

funcionamento. Entre estas, destacam-se como mais relevantes e decisivas: 

prolongamento da estiagem causando escassez das águas dos mananciais; degradação da 

qualidade das águas dos mananciais (superficiais e subterrâneos); e os danos à saúde da 

população devido ao consumo de água contaminada.  

Outros fatores externos também podem influenciar positivamente o sistema, 

caracterizando as oportunidades. As oportunidades encontradas foram: obtenção de 

recursos federais e estaduais para obras de melhorias; ampliações e universalização dos 

serviços; e ajustamento das tarifas de forma que garanta a manutenção de investimentos 

para melhoria dos sistemas de abastecimento de água. 

4.2 CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

No Quadro 3 é apresentado uma relação entre metas, objetivos, prazos e prioridades 

para a Zona Urbana de São Miguel do Gostoso, elaborado a partir das fraquezas presentes 

na análise SWOT apresentada na Tabela 11. Faz necessário destacar que está em fase de 

licitação, o projeto de um novo Sistema Adutor de Abastecimento de água, para 

atendimento da Sede de São Miguel do Gostoso, assim, as metas propostas levam em 

consideração este importante contexto. 

Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo prazo, assim as 

iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter estes 

resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Assim como as 

ações de médio prazo, que atingem 100% de conclusão neste prazo, mas deve manter a 

qualidade dos sistemas de atendimento a longo prazo.  
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Quadro 3: Cenários, objetivos e metas – Abastecimento de água – Zona Urbana 

Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Melhorias no sistema de 

captação e bombeamento 

Péssimo estado de 

conservação das instalações 

dos poços 

1. Melhorias, ampliação e 

modernização dos sistemas de 

captação e bombeamento com a 

finalidade de garantir o 

abastecimento à população. 

100% 100% 100% 100% 1 
Ausência de pressão suficiente 

na rede para atendimento das 

residências 

Operação de bombas sem 

sistema reserva 

2. Implantar a operação de 

bombas com sistema reserva. 
50% 100% 100% 100% 1 

Ausência de plano de 

manutenção preventiva das 

bombas dos poços 

3. Elaboração e execução de um 

plano de manutenção preventiva 

das bombas dos poços.  

100% 100% 100% 100% 1 

Readequação dos poços 

públicos 

Ausência de proteção dos 

poços e de estruturação 

conforme a NBR 12.244 

4. Instalação de proteção nos 

poços, de acordo com a NBR 

12.244. 

100% 100% 100% 100% 1 

Urbanização do entorno dos 

poços e possibilidade de 

contaminação elevada 5. Implantar e executar um plano 

de monitoramento ambiental das 

áreas entorno dos poços.  

100% 100% 100% 100% 1 Presença de fossas 

rudimentares próximas de 

poços tubulares, podendo 

alterar a qualidade da água 

Ausência de monitoramento 

das vazões e controle 

automatizado dos poços 

6. Monitorar as vazões dos poços  100% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Controle da perfuração de 

poços 

Número de poços públicos e 

particulares superior ao 

registrado nos órgãos 

competentes 

7. Fiscalização contínua para 

garantir e estimular o cadastro 

dos poços. 

100% 100% 100% 100% 1 

Melhorias no sistema de 

tratamento e análise de água 

O tratamento da água bruta 

não é realizado nos poços 

utilizados para o 

abastecimento público  
8. Instalação de sistemas 

simplificados de tratamento da 

água. 

100% 100% 100% 100% 1 
Último monitoramento 

apresentou resultados das 

análises de água em 

desconformidades com a 

Portaria de Consolidação nº 

5/2017 do Ministério da Saúde  

Inexistência de monitoramento 

da qualidade da água 

distribuída a população  

9. Realizar monitoramento 

contínuo da qualidade de água de 

acordo com a frequência 

estabelecida pela Portaria de 

Consolidação nº 5/2017. 

100% 100% 100% 100% 1 

Melhorias nos sistemas de 

reservação 

Funcionamento inadequado do 

reservatório e deterioração de 

sua infraestrutura 

10. Recuperação da estrutura do 

reservatório existente - conforme 

estudo de viabilidade técnica. 

0% 100% 100% 100% 1 

11. Manutenção das estruturas 

civis, hidráulicas e 

eletromecânicas. 

100% 100% 100% 100% 1 

Volume de reservação 

insuficiente para o 

atendimento da demanda 

12. Aumento da capacidade de 

reservação de água para a 

distribuição. 

50% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

09 (nove) poços com injeção 

direta na rede de 

abastecimento 

Baixa pressão de água na rede 

de distribuição 

13. Instalação de sistemas de 

macromedição, atuador elétrico, 

medidores de nível e controle de 

boia. 

20% 50% 100% 100% 1 

Aumento do índice de 

ligações ativas de águas 

micromedidas  

As ligações ativas não 

possuem micromedição 
14. Implantação de 

micromedição em 100% das 

ligações ativas. 

100% 100% 100% 100% 1 
Ausência de controle do 

número de economias, volume 

produzido, consumido e 

faturado 

Implantação de sistema de 

macromedição 

Ausência de sistema de 

macromedição 

15. Implantar sistema de 

macromedição 
100% 100% 100% 100% 1 

Aumento do índice de 

atendimento da população 

urbana com abastecimento 

de água 

Ausência da quantidade de 

ligações por categoria 

16. Atualização no número de 

ligações por categoria. 
100% 100% 100% 100% 1 

Ausência de redes de 

distribuição em algumas ruas 

17. Ampliação da rede com vistas 

a atender 100% da população 

urbana. 

40% 75% 100% 100% 1 

Grande número de ligações na 

rede, que torna o 

abastecimento de água 

insuficiente 

 

18. Acompanhar a demanda 

juntamente com o crescimento da 

população urbana. 

40% 75% 100% 100% 2 

19. Revisão e adequação da rede 

de abastecimento de água existe. 
100% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Garantia de abastecimento 

de água em períodos de alta 

estação e festividades 

Abastecimento insuficiente 

durante os períodos de 

festividades e de alta estação 

20. Aumentar o fornecimento de 

água, através de reservação e 

melhorias de gestão 

100% 100% 100% 100% 1 

Realização do cadastro da 

rede 
Ausência de cadastro da rede 

21. Realizar um cadastro do 

sistema para possibilitar a 

modernização do sistema, 

simulação da rede e identificação 

de perdas. 

0% 0% 100% 100% 3 

Redução das perdas de água 

Ausência de informações 

relativas ao volume de água 

produzido, consumido, tratada 

importado, volume de serviço 

e extensão da rede de água, 

que não possibilita o 

conhecimento sobre as perdas 

de água 

22. Aplicar medidas para 

obtenção das informações 

necessárias para estimar as 

perdas de água. 

0% 50% 100% 100% 3 

23. Realizar manutenção nas 

redes, trocando equipamentos 

antigos, tubulações de pequeno 

diâmetro diminuindo as perdas. 

100% 100% 100% 100% 1 

24. Investigar pontos de perdas e 

implementar sistema/programa 

de redução de perdas. 

100% 100% 100% 100% 1 

Existência de ligações 

clandestinas, feitas pelos 

moradores e não comunicadas 

ao SAAE 

25. Elaboração de um Plano de 

combate a fraudes em ligações 

ativas e inativas 

100% 100% 100% 100% 2 

Redução do índice de 

inadimplências 

Inadimplência acumuladas dos 

consumidores 

26. Elaboração e execução de um 

programa para redução do índice 

de inadimplências 

100% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Adequação tarifária 

Arrecadação inferior aos 

custos de operação e 

manutenção 

27. Atualização da política 

tarifária. 
100% 100% 100% 100% 2 

Relação coerente do Volume 

de água faturado/Volume de 

água produzido 

Índice desconhecido 

28. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água faturado/Volume de água 

produzido. 

30% 60% 100% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água consumido/Volume 

de água produzido 

Índice desconhecido 

29. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água consumido/Volume de 

água produzido. 

30% 60% 100% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água micromedido/ 

Volume de água produzido 

Índice desconhecido 

30. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água micromedido/ Volume 

de água produzido 

30% 60% 100% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água de serviço/Volume 

de água produzido 

Índice desconhecido 

31. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água de serviço/Volume de 

água produzido. 

30% 60% 100% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água 

macromedido/Volume de 

água produzido 

Índice desconhecido 

32. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água macromedido/Volume 

de água produzido 

30% 60% 100% 100% 3 

Gestão adequada dos 

recursos hídricos 

Ausência de gestão adequada 

dos recursos hídricos  

33. Elaboração e implantação de 

um de programa de proteção dos 
80% 100% 100% 100% 3 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Manancial subterrâneo com 

excesso de ferro 

mananciais superficiais e 

subterrâneos. 

Acompanhamento dos 

indicadores de Saneamento 

Básico 

Ausência de informações 

sobre indicadores de 

saneamento no Sistema 

Nacional de Informações 

sobre Saneamento Básico 

(SNIS)  

34. Alimentação dos indicadores 

de saneamento no SNIS. 
100% 100% 100% 100% 1 

Cenários, Objetivos e Metas após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado pela CAERN 

Desativação e/ou 

readequações na utilização 

dos poços após a 

implantação do novo 

Sistema de Abastecimento 

Água 

Previsão de um nosso Sistema 

de Abastecimento de Água 

1. Desativação e/ou novos usos 

dos poços públicos utilizados no 

sistema atual de abastecimento, 

após a implantação do novo 

sistema de abastecimento 

previsto. 

0% 30% 100% 100% 3 

Melhorias no Sistema de 

Abastecimento de Água, 
SAA não executado 

2. Elaboração e execução do 

Estudo de Concepção e Projetos 

referentes a ampliação do 

Sistema de Abastecimento de 

Água, conforme a demanda e 

crescimento da população 

0% 0% 50% 100% 3 

Redução das perdas de água SAA não executado 

3. Realizar manutenção nas 

redes, trocando equipamentos 

antigos e tubulações de pequeno 

diâmetro. 

0% 20% 50% 100% 3 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Índice de atendimento do 

padrão de potabilidade de 

água 

SAA não executado 

4. Garantir o índice de 

atendimento do padrão de 

potabilidade de água tratada. 

0% 100% 100% 100% 3 

Monitoramento da análise 

de água 
SAA não executado 

5. Realizar monitoramento 

contínuo da qualidade de água de 

acordo com a frequência 

estabelecida pela Portaria de 

Consolidação nº 5/2017. 

0% 100% 100% 100% 2 

Adequação de tarifas SAA não executado 
6. Implantação de tarifas de 

forma regionalizada. 
0% 100% 100% 100% 3 

Aumento do índice de 

atendimento da população 

urbana com abastecimento 

de água 

SAA não executado 
7. Atualização no número de 

ligações por categoria. 
0% 100% 100% 100% 1 

SAA não executado 

8. Ampliação da rede com vistas 

a atender 100% da população 

urbana. 

0% 100% 100% 100% 1 

SAA não executado 

9. Acompanhar a demanda 

juntamente com o crescimento da 

população urbana. 

0% 100% 100% 100% 1 

SAA não executado 
10. Revisão e adequação da rede 

de abastecimento 
0% 100% 100% 100% 3 

Garantia de abastecimento 

de água em períodos de alta 

estação e festividades 

SAA não executado 

11. Aumentar o fornecimento de 

água, através de reservação e 

melhorias de gestão 

0% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Relação coerente do Volume 

de água faturado/Volume de 

água produzido 

SAA não executado 

12. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água faturado/Volume de água 

produzido. 

0% 30% 70% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água consumido/Volume 

de água produzido 

SSA não executado 

13. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água consumido/Volume de 

água produzido. 

0% 30% 70% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água micromedido/ 

Volume de água produzido 

SSA não executado 

14. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água micromedido/ Volume 

de água produzido 

0% 30% 70% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água de serviço/Volume 

de água produzido 

SSA não executado 

15. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água de serviço/Volume de 

água produzido. 

0% 30% 70% 100% 3 

Relação coerente do Volume 

de água 

macromedido/Volume de 

água produzido 

SSA não executado 

16. Garantir uma porcentagem 

coerente da relação do Volume 

de água macromedido/Volume 

de água produzido 

0% 30% 70% 100% 3 

Manutenção preventiva dos 

sistemas integrantes 
SAA não executado 

17. Elaboração e execução de 

Planos de manutenção preventiva 

dos sistemas integrantes (poços, 

bombas, sistemas elétricos, 

reservatórios, sistemas de 

tratamento, entre outros). 

0% 50% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 
Até 2032 Até 2040 

Redução do índice de 

inadimplências 

Inadimplência acumuladas dos 

consumidores 

18. Elaboração e execução de um 

programa para redução do índice 

de inadimplências 

0% 0% 100% 100% 3 

Acompanhamento dos 

indicadores de Saneamento 

Básico 

SAA não executado 
19. Alimentação dos indicadores 

de saneamento no SNIS. 
0% 100% 100% 100% 3 

Gestão adequada dos 

recursos hídricos 

Ausência de gestão adequada 

dos recursos hídricos  

20. Elaboração e implantação de 

um de programa de proteção dos 

mananciais superficiais e 

subterrâneos. 

0% 80% 100% 100% 2 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 
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As comunidades rurais de São Miguel do Gostoso, atualmente abastecidas por 

meios emergenciais (carros-pipa), alternativos (poços, cisternas, chafarizes etc.) e 

algumas com sistema adutor, deverão ter melhorias operacionais e de infraestrutura em 

seus sistemas, visando garantir a continuidade de abastecimento dessas áreas, prevê-se 

não só a melhoria e recuperação das unidades já existentes bem como a construção de 

novos sistemas de abastecimento de água.  

Visto que muitos sistemas de abastecimento alternativos carecem de tratamento 

adequado da água, devem ser realizadas melhorias operacionais nos tratamentos de água 

na Zona Rural, com a implantação emergencial de sistema de tratamento simplificado. 

Cabe à Administração Municipal regularizar estas áreas no que se refere à prestação dos 

serviços de abastecimento de água, com vistas a universalização dos serviços de 

saneamento básico e cumprimento dos parâmetros normativos de potabilidade da Portaria 

de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde. 

Cabe destacar que a comunidade Boa Esperança conquistou, junto ao Banco 

Mundial, parte da verba para integração da comunidade ao Sistema de Adutor Integrado 

do Boqueirão, devendo a outra parcela ser repassada pelo Governo do Estado, para 

abastecer as residências. 

A execução de projetos como este serão previstas para as demais localidades 

rurais, conforme viabilidade, tendo em vista também a opção por sistemas simplificados 

de abastecimento para comunidades com uma população caracterizada por residências 

localizadas de forma mais dispersa. 

A seguir tem-se um quadro resumo (Quadro 4: Cenários, Objetivos e Metas – 

Abastecimento de água – Zona Rural) com as intervenções planejadas, bem como 

alternativas técnicas de engenharia para atendimento da demanda calculada: 
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Quadro 4: Cenários, Objetivos e Metas – Abastecimento de água – Zona Rural 

Metas Índices atuais Localidade Objetivo  

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Adequação dos 

poços públicos 

Ausência de proteção dos 

poços e de estruturação 

conforme a NBR 12.244 

na maioria das 

comunidades rurais 

Zona Rural 

1. Instalação de proteção e 

estruturação dos poços, de acordo 

com a NBR 12.244. 

40% 100% 100% 100% 1 

Ausência de cadastro, 

monitoramento das 

vazões e controle 

automatizado dos poços 

Zona Rural 

2. Realização de cadastros, 

monitoramento das vazões, além de 

automatização do controle dos 

poços. 

70% 100% 100% 100% 1 

Melhorias no 

sistema de 

captação e 

bombeamento 

Pressão insuficiente da 

água na rede de 

distribuição 
Comunidades 

Morros dos Martins, 

Angico Velho, 

Antônio 

Conselheiro e 

Baixinha dos 

Franças  

3. Melhorias, ampliação e 

modernização dos sistemas de 

captação e bombeamento com a 

finalidade de garantir o 

abastecimento a população. 

30% 70% 100% 100% 1 
Na comunidade Baixinha 

dos Franças, quando há 

problema na adutora, a 

população fica 

desassistida por longos 

períodos 

Existência de poços com 

funcionamento 

interrompido 

Comunidades 

Antônio 

Conselheiro, Boa 

Esperança e Morro 

dos Martins 

4. Estudo de viabilidade técnica dos 

poços para possível desativação e 

implantação de outros novos. 

100% 100% 100% 100% 1 

5. Reparos ou substituições de 

equipamentos integrantes (bombas, 

quadros elétricos, etc.). 

100% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Localidade Objetivo  

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Os horários dos rodízios 

não são divulgados à 

população 

Zona Rural 
6. Planejamento e divulgação dos 

horários do ligamento de bombas. 
100% 100% 100% 100% 1 

Muito ar circula pelas 

tubulações, o que pode 

registrar um consumo 

maior de água 

Comunidade Novo 

Horizonte 

7. Instalação de válvulas ventosas 

nos pontos mais altos da tubulação. 
100% 100% 100% 100% 2 

Operação de bombas sem 

sistema reversa na 

maioria das comunidades 

rurais  

Zona Rural 
8. Implantar a operação de bombas 

com sistema reserva.  
50% 100% 100% 100% 1 

Operação do Sistema 

Adutor Boqueirão não é 

automatizado 

Zona Rural 

9. Aplicar automatização do 

Sistema Adutor Boqueirão, com 

segurança contra furtos.  

100% 100% 100% 100% 1 

Adequação do 

sistema de 

dessalinização 

Existência de um 

dessalinizador 

desativado, pela falta de 

reparos 

Comunidade Canto 

da Ilha I  

10. Adequação /reparos do sistema 

dessalinizador. 
100% 100% 100% 100% 1 

Adequação 

tarifária 

SAA ainda não 

implantado 
Zona Rural 

11. Implantação de uma política 

tarifária justa. 
25% 100% 100% 100% 2 

Melhorias no 

sistema de 

Inexistência de 

tratamento de água 
Zona Rural 

12. Instalação de sistemas 

simplificados de tratamento da 

água. 

35% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Localidade Objetivo  

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

tratamento e 

análise de água 

Inexistência de análise 

laboratorial de água nas 

das comunidades rurais, 

exceto Umburana 

13. Realizar monitoramento da 

qualidade de água. 
100% 100% 100% 100% 1 

Manutenção e 

preventiva e 

corretiva dos 

sistemas 

integrantes 

Ausência de manutenção 

preventiva das bombas 

dos poços 

Zona Rural 

14. Elaboração e execução de 

Planos de manutenção preventiva e 

corretiva contínua dos sistemas 

integrantes (bombas, 

dessalinizadores e sistemas de 

tratamento simplificado). 

40% 75% 100% 100% 1 

Dessalinizadores 

apresentam problemas ao 

longo dos anos  

Sistemas simplificados de 

tratamento com 

problemas ao longo dos 

anos  

Melhorias nos 

sistemas de 

reservação 

Existência de reservatório 

elevado não utilizado no 

sistema de abastecimento 

Zona Rural 

15. Avaliação estrutural e da 

situação dos reservatórios, para 

aplicação de medidas para garantir 

os seus funcionamentos. 

75% 100% 100% 100% 1 

Reservatórios em 

condições estruturais 

precárias 

Comunidades 

Angico Velho, 

Baixinha dos 

16. Recuperação da estrutura dos 

reservatórios existentes (conforme 

estudo de viabilidade técnica). 

60% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Localidade Objetivo  

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Injeção direta de água na 

rede de abastecimento, 

devido problemas 

estruturais na 

comunidade Angico 

Velho 

Franças e Canto da 

Ilha I 17. Instalação de sistemas de 

macromedição, atuador elétrico, 

medidores de nível e controle de 

boia. 

60% 100% 100% 100% 1 

Reservatório com volume 

insuficiente na 

comunidade Morro de 

Paulos Comunidades Morro 

dos Paulos e Paraíso 

18. Elaboração e execução de 

projeto técnico para implantação de 

um reservatório. 

50% 100% 100% 100% 1 

Injeção direta de água na 

rede de abastecimento na 

comunidade Paraíso  

Reservatórios com 

estruturas e situações 

precárias ao longo dos 

anos  

Zona Rural 

19. Implantação e execução de um 

Plano de situação das estruturas dos 

reservatórios existentes nas 

comunidades, para que sejam 

realizadas manutenção e/ou 

recuperação das estruturas civis, 

hidráulicas e eletromecânicas. 

50% 100% 100% 100% 1 

Implantação de 

sistema de 

macromedição 

Ausência do sistema de 

macromedição 
Zona Rural 

20. Implantar macromedição nos 

sistemas integrantes do 

abastecimento 

50% 100% 100% 100% 1 

Ampliação da rede 

e de ligações para 

Presença de ruas sem 

rede de abastecimento 
Zona Rural 

21. Ampliação da rede com vistas a 

atender 100% da população. 
30% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Localidade Objetivo  

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

ampliação do 

abastecimento  

22. Acompanhar a demanda 

juntamente com o crescimento da 

população 

40% 100% 100% 100% 1 

Algumas residências não 

apresentam ligações na 

rede de abastecimento 

23. Implantar ligações à rede de 

abastecimento de água (nas 

residências que não possuem 

ligações). 

100% 100% 100% 100% 1 

Redução das 

perdas de água 

Existência de desperdício 

de água, através de 

vazamentos na rede  

Zona Rural 

24. Aplicar medidas para obtenção 

das informações necessárias para 

conhecimento das perdas de água. 

50% 100% 100% 100% 1 

25. Realizar manutenção nas redes, 

trocando equipamentos antigos e 

tubulações de pequeno diâmetro. 

30% 70% 100% 100% 3 

26. Investigar pontos de perdas e 

implementar sistema/programa de 

redução de perdas. 

100% 100% 100% 100% 1 

Ampliação do 

sistema de 

abastecimento de 

água 

Existência de apenas um 

ponto coletivo de água 

para atender a população 

Comunidade Mundo 

Novo 

27. Estudo de viabilidade técnica da 

situação dos poços atuais para novo 

sistema de abastecimento. 

50% 100% 100% 100% 1 

28. Elaboração e execução de 

projeto técnico para implantação de 

reservatório e rede para 

abastecimento de água. 

50% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Localidade Objetivo  

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Existência de torneira 

como ponto de entrega 

nos quintais das 

residências  

Comunidade 

Antônio 

Conselheiro 

29. Elaboração e execução de 

projeto técnico para ampliação do 

sistema de abastecimento de água. 

50% 100% 100% 100% 1 

Eficiência na 

gestão do sistema 

de abastecimento 

de água 

Gestão deficiente dos 

sistemas na maioria das 

comunidades rurais 

Zona Rural 

30. Elaboração e implantação de 

um Plano de gestão, para solucionar 

os problemas na gestão do sistema 

de abastecimento. 

60% 100% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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4.3 PROJEÇÃO DE DEMANDAS E PROSPECTIVAS TÉCNICAS – 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

4.3.1.  Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços 

Os Sistemas de Abastecimento de Água bem como a sua gestão e prestação de 

serviços devem buscar a máxima eficácia, eficiência e sustentabilidade no que diz respeito 

à autossuficiência financeira, atendendo seus usuários. Além disso, devem considerar os 

dispostos na Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010.  

O objetivo deste capítulo é realizar uma análise das alternativas de gestão e 

prestação dos serviços e subsidiar o poder público nas possibilidades de que dispõe o 

município para a prestação dos serviços de saneamento, especificamente para o eixo de 

Abastecimento de Água, através de uma avaliação objetiva das possibilidades aqui 

dispostas. 

A legislação atual que trata da prestação dos serviços de saneamento básico no país 

estabelece a possibilidade institucional de prestação dos serviços de abastecimento de 

água através das seguintes modalidades: 

 Prestação direta, através do Poder Público Municipal ou por meio de 

Departamento, Autarquia ou Empresa Municipal dos serviços de 

abastecimento de água; 

 Prestação indireta, mediante delegação por meio de concessão, 

permissão ou autorização; 

 Gestão associada. 

A prestação do serviço de abastecimento de água no município de São Miguel do 

Gostoso se dá de forma direta através da Prefeitura Municipal por meio do Serviço 

Autônomo de Águas e Esgotos – SAAE, assim como por concessão a Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN em algumas comunidades rurais 

abastecidas pelo Sistema Adutor Integrado do Boqueirão. A seguir tem-se um quadro 

resumo com a prestação dos serviços por localidade.  
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Quadro 5: Prestação dos serviços de abastecimento de água por distrito 

Localidade 
Prestação dos 

serviços 
Manancial utilizado* 

Zona Urbana 
Prefeitura Municipal 

através do SAAE 

Manancial do tipo subterrâneo, inserido no Domínio 

Hidrogeológico Intersticial e no Domínio 

Hidrogeológico Karstico-fissural. 

Zona Rural 

Prefeitura Municipal 

através do SAAE e a 

CAERN 

Manancial do tipo subterrâneo, inserido no Domínio 

Hidrogeológico Intersticial e no Domínio 

Hidrogeológico Karstico-fissural. 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

*Em todos os distritos há também a exploração do manancial subterrâneo, conforme 

caracterização no diagnóstico técnico participativo. 

O escritório local do SAAE em São Miguel do Gostoso dispõe de um total de 05 

funcionários alocados para o atendimento das demandas municipais, sendo 04 bombeiros 

e 01 encarregado administrativo. O SAAE do município não apresenta um estatuto ou 

normalização de construção, operação e manutenção consolidado, seguindo apenas 

convenções próprias quanto a operação básica do sistema (desligamento e acionamento 

de bombas, corte de ligações, entre outros). 

Na Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso a cobrança é feita pelo 

SAAE, que a realiza conforme a classificação do imóvel nas seguintes categorias: 

Quadro 6: Estrutura Tarifária do SAAE - 2019 

CLASSE DE 

CONSUMO 

COTA 

BÁSICA 
CRITÉRIO 

VALOR DA 

TARIFA 

R1 20 m³ Até 60 m² de área construída R$ 11,14 

R2 25 m³ 
A partir de 60 m² de área 

construída 
R$ 17,50 

COMERCIAL 40 m³ - R$ 37,00 
Fonte: SAAE, 2019. 

É importante salientar que a Política de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte 

estabelece os seguintes critérios para o cálculo do custo da água: 

 A classe de uso preponderante em que for enquadrado o corpo de água 

objeto de uso; 

 A função social e econômica da água; 

 A disponibilidade hídrica local; 

 As condições socioeconômicas dos usuários; 

 O grau de regularização assegurado por obras hidráulicas; 
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 A operação e manutenção da infraestrutura hídrica e amortização do 

investimento realizado. 

Quanto a gestão atual do SAAE, tendo em vista os problemas relativos a ausência 

de gestão administrativa e financeira eficiente, a infraestrutura deficiente dos sistemas e 

corpo técnico limitado, o Município está optando por realizar a Concessão para a 

prestação dos serviços referentes ao abastecimento de água e o esgotamento sanitário.  

Avaliando-se a situação atual do município, é importante distinguir a Zona Urbana 

operada pelo SAAE, e ainda a Zona Rural, que maioria é de responsabilidade também 

SAAE e os abastecimentos nas comunidades de Arizona, Baixinha dos França e Novo 

Horizonte atendidos pela CAERN. Também foi possível identificar que há comunidades 

rurais atendidas pelo abastecimento emergencial através da Operação Pipa (exercida pelo 

Exército Brasileiro), que abastece cisternas em comunidades rurais, porém através da 

Prefeitura Municipal de Pedra Grande.  

Das gestões supracitadas, verifica-se que os sistemas atualmente sob gestão da 

CAERN possuem um melhor controle e gerenciamento da captação, tratamento e 

distribuição de água, tendo em vista que os sistemas da Zona Urbana e das demais 

comunidades rurais não possuem infraestruturas adequadas e gerenciamento sustentável, 

tratando-se na maioria dos casos de um abastecimento sem o controle adequado, 

apresentando problemas no controle de produção, tratamento e distribuição da água. 

Logo, é possível concluir que, a alternativa de gestão e prestação dos serviços de 

abastecimento de água mais adequada à Zona Urbana de São Miguel do Gostoso, no 

momento, é promover um novo sistema de abastecimento de água com responsabilidade 

da CAERN. Em vista disso, destaca-se a existência do projeto de um Sistema de 

Abastecimento de água para atendimento da Zona Urbana de São Miguel do Gostoso em 

fase de licitação, que será operado pela CAERN a partir do momento que os serviços 

sejam concedidos a esta.  

Com relação a Zona Rural, entende-se que o SAAE poderia continuar na gestão dos 

serviços de abastecimento de água na maioria das comunidades rurais, que não são 

operadas pela CAERN, exceto a comunidade Boa Esperança (que está prevista a 

implantação de um novo SSA operado pela Companhia), realizando melhorias no 

atendimento do sistema e principalmente no tratamento da água, buscando ampliar a 
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distribuição com objetivo de atendimento de 100% da população rural com uma água de 

qualidade. 

Identifica-se a necessidade de uma adequação da política tarifária vigente, buscando 

uma regionalização da mesma de modo que se adeque aos critérios previstos na Política 

Estadual de Recursos Hídricos supracitada. 

4.3.2.  Projeção da demanda anual de água  

O abastecimento de água no município de São Miguel do Gostoso se dá através de 

sistemas independentes na Zona Urbana e na Zona Rural, de tal forma que torna 

necessário o estudo das demandas futuras de forma individualizada. 

A partir das projeções populacionais calculadas no item “Projeção Populacional” 

deste relatório foi possível calcular uma projeção da demanda anual de água para a Zona 

Urbana e rural do município. 

Foram calculadas as vazões média (Qméd), máxima diária (Qmáx,d) e máxima horária 

(Qmáx,h), através das seguintes equações considerando o atendimento a 100% da 

população: 

Qméd =  

Qmáx,d =  

Qmáx,h =  

Onde: 

P = população (hab); 

q = consumo per capita (L/hab.d); 

k1 = coeficiente de máxima vazão diária (adotado em 1,2); 

k2 = coeficiente de máxima vazão horária (adotado em 1,5); 

Qméd = Vazão de distribuição média; 

Qmáx, d = Vazão de demanda máxima diária; 

400.86

qP

400.86

qP
k1




400.86

qP
kk 21
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1000

( 1/3 ) x k1 x P20 x q

Qmáx, h = Vazão de demanda máxima horária. 

O volume de reservação necessário para o atendimento da demanda populacional 

da cidade e da demanda geral de projeto foi calculado da seguinte forma: 

V =  

Onde: 

 V = Volume de reservação necessário (em m³); 

 q = Quota per capita (adotada em 160 L/hab/dia); 

 k1 = Coeficiente de máxima demanda diária (adotado em 1,2); 

 P20 = População em 20 anos. 

No Quadro 7 é apresentada a evolução das demandas de água e de reservação para 

a Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso, do período de 2020 a 2040 

(projeção de 20 anos). 

Quadro 7: Projeção da demanda de água para a Zona Urbana de São Miguel do Gostoso 

Ano 
População 

Total 

Demanda média 
Demanda máx. 

diária 

Vazão máx. 

horária 

Vol. de 

reserva 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (m³) 

2020  5.265   9,75   35,10   11,70   42,12   17,55   63,18  336,96 

2021  5.352   9,91   35,68   11,89   42,82   17,84   64,22  342,53 

2022  5.436   10,07   36,24   12,08   43,49   18,12   65,23  347,90 

2023  5.518   10,22   36,79   12,26   44,14   18,39   66,22  353,15 

2024  5.598   10,37   37,32   12,44   44,78   18,66   67,18  358,27 

2025  5.674   10,51   37,83   12,61   45,39   18,91   68,09  363,14 

2026  5.749   10,65   38,33   12,78   45,99   19,16   68,99  367,94 

2027  5.821   10,78   38,81   12,94   46,57   19,40   69,85  372,54 

2028  5.891   10,91   39,27   13,09   47,13   19,64   70,69  377,02 

2029  5.958   11,03   39,72   13,24   47,66   19,86   71,50  381,31 

2030  6.023   11,15   40,15   13,38   48,18   20,08   72,28  385,47 

2031  6.088   11,27   40,59   13,53   48,70   20,29   73,06  389,63 

2032  6.153   11,39   41,02   13,67   49,22   20,51   73,84  393,79 

2033  6.219   11,52   41,46   13,82   49,75   20,73   74,63  398,02 

2034  6.286   11,64   41,91   13,97   50,29   20,95   75,43  402,30 

2035  6.352   11,76   42,35   14,12   50,82   21,17   76,22  406,53 

2036  6.420   11,89   42,80   14,27   51,36   21,40   77,04  410,88 

2037  6.487   12,01   43,25   14,42   51,90   21,62   77,84  415,17 

2038  6.555   12,14   43,70   14,57   52,44   21,85   78,66  419,52 

2039  6.623   12,26   44,15   14,72   52,98   22,08   79,48  423,87 

2040  6.692   12,39   44,61   14,87   53,54   22,31   80,30  428,29 
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Fonte: INCIBRA, 2020. 

O Quadro 8 apresenta a projeção da demanda de água para a Zona Rural no 

sistema de distribuição. 

Quadro 8: Projeção da demanda de água para a Zona Rural de São Miguel do Gostoso 

Ano 
População 

Total 

Demanda média 
Demanda máx. 

diária 

Vazão máx. 

horária 

Vol. de 

reserva 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (m³) 

2020  4.599   8,52   30,66   10,22   36,79   15,33   55,19  294,34 

2021  4.592   8,50   30,61   10,20   36,74   15,31   55,10  293,89 

2022  4.585   8,49   30,57   10,19   36,68   15,28   55,02  293,44 

2023  4.578   8,48   30,52   10,17   36,62   15,26   54,94  292,99 

2024  4.572   8,47   30,48   10,16   36,58   15,24   54,86  292,61 

2025  4.565   8,45   30,43   10,14   36,52   15,22   54,78  292,16 

2026  4.559   8,44   30,39   10,13   36,47   15,20   54,71  291,78 

2027  4.553   8,43   30,35   10,12   36,42   15,18   54,64  291,39 

2028  4.548   8,42   30,32   10,11   36,38   15,16   54,58  291,07 

2029  4.542   8,41   30,28   10,09   36,34   15,14   54,50  290,69 

2030  4.537   8,40   30,25   10,08   36,30   15,12   54,44  290,37 

2031  4.531   8,39   30,21   10,07   36,25   15,10   54,37  289,98 

2032  4.526   8,38   30,17   10,06   36,21   15,09   54,31  289,66 

2033  4.520   8,37   30,13   10,04   36,16   15,07   54,24  289,28 

2034  4.515   8,36   30,10   10,03   36,12   15,05   54,18  288,96 

2035  4.510   8,35   30,07   10,02   36,08   15,03   54,12  288,64 

2036  4.504   8,34   30,03   10,01   36,03   15,01   54,05  288,26 

2037  4.499   8,33   29,99   10,00   35,99   15,00   53,99  287,94 

2038  4.493   8,32   29,95   9,98   35,94   14,98   53,92  287,55 

2039  4.487   8,31   29,91   9,97   35,90   14,96   53,84  287,17 

2040  4.482   8,30   29,88   9,96   35,86   14,94   53,78  286,85 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

O Quadro 9 apresenta a projeção da demanda de água para a Zona Rural no 

sistema de distribuição. 

Quadro 9: Projeção da demanda de água, incluindo a população flutuante, no município de São 

Miguel do Gostoso 

Ano 
População 

Total 

Demanda média 
Demanda máx. 

diária 

Vazão máx. 

horária 

Vol. de 

reserva 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (m³) 

2020  13.313   24,65   88,75   29,58   106,50   44,38   159,76  852,03 

2021  13.421   24,85   89,47   29,82   107,37   44,74   161,05  858,94 

2022  13.525   25,05   90,17   30,06   108,20   45,08   162,30  865,60 

2023  13.626   25,23   90,84   30,28   109,01   45,42   163,51  872,06 

2024  13.726   25,42   91,51   30,50   109,81   45,75   164,71  878,46 

2025  13.820   25,59   92,13   30,71   110,56   46,07   165,84  884,48 

2026  13.912   25,76   92,75   30,92   111,30   46,37   166,94  890,37 
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Ano 
População 

Total 

Demanda média 
Demanda máx. 

diária 

Vazão máx. 

horária 

Vol. de 

reserva 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) (m³) 

2027  14.002   25,93   93,35   31,12   112,02   46,67   168,02  896,13 

2028  14.089   26,09   93,93   31,31   112,71   46,96   169,07  901,70 

2029  14.171   26,24   94,47   31,49   113,37   47,24   170,05  906,94 

2030  14.252   26,39   95,01   31,67   114,02   47,51   171,02  912,13 

2031  14.332   26,54   95,55   31,85   114,66   47,77   171,98  917,25 

2032  14.413   26,69   96,09   32,03   115,30   48,04   172,96  922,43 

2033  14.494   26,84   96,63   32,21   115,95   48,31   173,93  927,62 

2034  14.578   27,00   97,19   32,40   116,62   48,59   174,94  932,99 

2035  14.660   27,15   97,73   32,58   117,28   48,87   175,92  938,24 

2036  14.744   27,30   98,29   32,76   117,95   49,15   176,93  943,62 

2037  14.827   27,46   98,85   32,95   118,62   49,42   177,92  948,93 

2038  14.911   27,61   99,41   33,14   119,29   49,70   178,93  954,30 

2039  14.995   27,77   99,97   33,32   119,96   49,98   179,94  959,68 

2040  15.081   27,93  100,54   33,51   120,65   50,27   180,97  965,18 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

De acordo com o Diagnóstico elaborado, não existem dados quanto ao índice de 

perdas de água em São Miguel do Gostoso. Diante disso, não foi possível projetar as 

demandas de água para posterior cálculo de reservação, levando em consideração as 

perdas de água. 

4.3.3.  Descrição dos principais mananciais passíveis de utilização para o 

abastecimento de água  

Em São Miguel do Gostoso, o abastecimento é feito através de manancial 

subterrâneo, sendo explorado por poços tubulares, ou seja, a água é captada do aquífero 

denominado artesiano ou confinado, localizado abaixo do lençol freático, entre duas 

camadas impermeáveis e sujeitas a uma pressão maior que a atmosférica. Os aquíferos 

explorados são o Dunas, Barreiras e Jandaíra. 

O Aquífero Dunas apresenta-se livre/poroso intergranular composto por areias finas 

e médias que indicam elevada condutividade hidráulica e porosidade específica, embora 

ocorram mais concentradas na faixa mais litorânea. Em função da contaminação da água 

por nitrato/bactérias (provavelmente oriundos de fossas na Zona Urbana e vizinhanças), 

os poços se tornaram inoperantes. O aquífero Dunas (que ocorre no extremo 

norte/nordeste do município) deve receber e transferir águas de chuva, que devem 

favorecer a recarga do aquífero Barreiras subjacente, destacando a estudar 
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detalhadamente os processos de drenagem e os riscos de contaminação do Aquífero 

Barreiras pelas águas já contaminadas do Aquífero Dunas (FILHO, DINIZ; MELO, 

2018). 

O Aquífero Barreiras apresenta-se confinado, semiconfinado e livre em algumas 

áreas com uma taxa de recarga elevada (superior a 10%). Os poços construídos mostram 

capacidades máximas de vazão variando entre 5 a 100 m³/h, com águas de excelente 

qualidade química, com baixos teores de sódio e podendo ser utilizada praticamente para 

todos os fins, e variam de 200 a 130 metros a sua profundidade (SEMARH, 2008). A 

salinidade das águas varia de baixa/média (Sólidos Totais Dissolvidos entre 95 e 675 

mg/L, média de 354,8 mg/L), e a Dureza varia de 25,9 a 408,4 mg/L CaCO3 (média de 

204,5 mg/L CaCO3), sendo classificadas como águas muito duras (FILHO, DINIZ; 

MELO, 2018). 

O Aquífero Jandaíra possui caráter cárstico-fissural e aflora no setor sudoeste do 

município, e no restante da área ocorre subjacente ao Aquífero Barreiras. O único poço 

que penetra totalmente o aquífero registra espessura da ordem de 170 metros, embora não 

se hajam dados sobre as espessuras saturadas. A salinidade das águas varia de média/alta 

(Sólidos Totais Dissolvidos entre 622,56 mg/L e 2249,69 mg/L, média de 1192,44 mg/L), 

e Dureza variando de 219,51 e 1652,16 mg/L CaCO3 (média de 747,13 mg/L CaCO3), 

sendo classificadas como águas muito duras (FILHO, DINIZ; MELO, 2018). 

O sistema de abastecimento de água da Sede de São Miguel do Gostoso é explorado 

por 11 poços tubulares, localizados próximos de residências ou até mesmo no interior 

destas, bem como nos canteiros centrais das vias. 

Com uma vazão média de produção de 10 m³/h, se for considerado 24h/dia de 

captação em todos os 11 poços em funcionamento, tem-se a capacidade de entregar 

79.200 m³/mês, valor bem superior ao demandado atualmente na Zona Urbana de São 

Miguel do Gostoso que é de 18.589,50 m³/mês (considerando a população de 4.131 

habitantes relativa ao último censo do IBGE (2010)). 

4.3.4.  Definição das alternativas de manancial 

Os mananciais superficiais inseridos nos domínios da Faixa Litorânea Norte de 

Escoamento Difuso, em São Miguel do Gostoso, não possuem viabilidade quantitativa 
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(disponibilidade hídrica) para o abastecimento de água do município, dentro do horizonte 

de planejamento e vazões disponíveis regularizadas (CPRM, 2005). 

4.3.5.  Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da 

demanda calculada 

Para que seja possível suprir a demanda de água no município de São Miguel do 

Gostoso, assim como realizar as melhorias previstas frente a realidade exposta no 

Diagnóstico, serão necessárias intervenções técnicas de engenharia. Neste sentido, 

estabeleceram-se alternativas técnicas planejadas para horizontes de curto, médio e longo 

prazo, os quais têm seus prazos definidos em: curto prazo até 7 anos, médio prazo até 13 

anos e longo prazo até 20 anos, como já citado anteriormente no item 2.2. 

Partindo do abordado no Diagnóstico, visto que a cobertura do sistema não atinge 

a totalidade da Zona Urbana do município, serão propostas ações que busquem a 

universalização do sistema de abastecimento de água, aumentando assim os índices da 

cobertura das residências a serem atendidas pelo serviço de distribuição, chegando a 

100%.  

É necessário um aumento da rede de distribuição de água na Zona Urbana do 

município e nas comunidades rurais, bem como o aumento do número de ligações. Está 

prevista também estudos de viabilidade técnica, para conferir a construção ou restauração 

dos reservatórios da Zona Urbana e Zona Rural, e manutenção do reservatório já existente 

na Zona Urbana, assim como garantir as manutenções estruturais, hidráulicas e 

eletromecânicas. 

Não existem dados quanto ao índice de perdas de água no município. Mas, partindo 

do princípio da existência das perdas, principalmente por vazamentos em trechos das 

tubulações, prevê-se a implantação de um Programa de Controle Permanente de Perdas, 

objetivando a redução das perdas atuais e futuras. Para que este programa seja viabilizado 

é necessário, inicialmente, a realização de um cadastro da rede existente ou de uma nova 

rede, a partir deste cadastro será possível identificar os elementos do sistema que estão 

deteriorados, bem como substituir as tubulações antigas, equipamentos eletromecânicos, 

etc. Em continuidade é necessária uma setorização do sistema e implantação de unidades 

operativas de controle, para que se possa ter um maior controle e identificação de perdas.  
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A modernização do sistema também é necessária para atender a ampliação, 

incluindo a troca/implantação de novos dispositivos de micro e macromedição, válvulas 

reguladoras de pressão, melhorias no sistema de tratamento da água distribuída, bem 

como melhorias no monitoramento das análises de qualidade da água.  

As localidades Rurais atualmente abastecidas por meios emergenciais (carros-

pipa) e alternativos (poços, barreiros, cisternas, etc.) deverão ter melhorias operacionais 

e de infraestrutura em seus sistemas, por exemplo, a adequação dos sistemas existentes 

através da recuperação de infraestruturas, assim como a implantação de novos sistemas, 

utilizando para isso a instalação Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água  

(SSAA), existindo a possibilidade de uso das seguintes tecnologias: Poços (construção de 

novos ou manutenção dos já existentes), Barragens. Também serão incluídos a 

capacitação dos operadores do sistema de abastecimento de cada comunidade, realização 

do cadastro do sistema existente, programa de Controle Permanente de Perdas.  

Estes sistemas de melhorias serão melhor detalhados no Produto E, no qual são 

apresentados os Programas, Projetos e Ações propostas.  

Muitos dos sistemas de abastecimento alternativos carecem de tratamento 

adequado da água, assim, conforme abordado, devem ser realizadas melhorias nos 

tratamentos aplicados na Zona Rural, como a implantação emergencial do processo de 

desinfecção da água nestas áreas, podendo ser utilizado o sistema de cloração 

simplificada. Quanto as águas salobras de poços tubulares, estão previstas implantações 

de sistemas de tratamento de água, como o sistema de dessalinização. 

Vale ressaltar, que cabe à Administração Municipal regularizar estas áreas no que 

se refere à prestação dos serviços de abastecimento de água, com vistas a universalização 

dos serviços de saneamento básico e cumprimento dos parâmetros normativos da Portaria 

de Consolidação nº 5/2017. 

4.3.6.  Eventos de emergência e contingência 

As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de 

assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de abastecimento de 

água existentes. Estas ações visam também acelerar a retomada e a normalidade em caso 

de sinistros de qualquer natureza relativa aos serviços de abastecimento de água do 

município de São Miguel do Gostoso-RN. 
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No Quadro 10 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as principais 

respostas as situações críticas possíveis para o abastecimento de água, para a Zona 

Urbana. 

Quadro 10: Ações emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água – Zona Urbana 

Ocorrência Origem Plano de Contingência 

Interrupção do 

fornecimento 

de água 

-Colapso do sistema devido à estiagem 

prolongada; 

-Interrupção no fornecimento de energia 

elétrica nas instalações de produção de 

água; 

-Qualidade inadequada da água dos 

mananciais; 

-Rompimento de redes e linhas de 

adutoras de água tratada; 

-Equipamento eletromecânico/estrutura 

danificada. 

-Registro do evento; 

-Verificação e adequação de 

plano de ação às características 

da ocorrência; 

-Implantação de abastecimento 

emergencial; 

-Comunicação às autoridades e 

população; 

-Controle de água disponível 

nos reservatórios; 

-Reparo das instalações 

danificadas; 

-Implementação de rodízio de 

abastecimento ou 

abastecimento emergencial. 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

No Quadro 11 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as 

principais respostas as situações críticas possíveis para o abastecimento de água, para a 

Zona Rural: 

Quadro 11: Ações emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água – Zona Rural 

Ocorrência Origem Plano de Contingência 

Falta de água 

generalizada 

-Pouca disponibilidade hídrica devido à 

estiagem prolongada; 

-Interrupção prolongada no fornecimento 

de energia elétrica nas instalações de 

produção de água; 

-Paralisação de funcionamento em 

dessalinizadores, motivada pela 

danificação no conjunto motor-bomba, 

membranas e entre outros sistemas 

integrantes. 

-Equipamento eletromecânico/estrutura 

danificada; 

-Rompimento de redes e linhas de 

adutoras de água tratada; 

-Qualidade inadequada da água dos 

mananciais. 

-Registro do evento; 

-Verificação e correção do 

problema para reestabelecer o 

fornecimento de energia; 

- Manutenção corretiva, com 

reparo ou substituições dos 

equipamentos danificados.  

-Comunicação às autoridades e 

população; 

-Reparo das instalações 

danificadas; 

-Implantação de abastecimento 

emergencial. 

-Implementação de rodízio de 

abastecimento. 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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5. IFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A atual infraestrutura de esgotamento sanitário do município de São Miguel do 

Gostoso conta com um sistema público coletivo da Zona Urbana em funcionamento, o 

qual atende grande parcela da sua população urbana. As comunidades rurais não são 

atendidas por este sistema e, portanto, a população residente nessa região adota soluções 

individuais para o esgotamento sanitário, sendo sua maioria constituído por fossas 

rudimentares. 

5.1. ANÁLISE SOWT – ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Na Tabela 13 é apresentada a análise SWOT para o esgotamento sanitário da Zona 

Urbana do município, estando expressas as forças e fraquezas (ambiente interno), 

oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas. 

Tabela 13: Análise SWOT – Esgotamento Sanitário na Zona Urbana 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Apresenta rede coletora. 
O município não possui Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário. 

Atendimento de 97% da população urbana. 
Falta de tarifação sobre a prestação de serviço do 

SES de São Miguel do Gostoso. 

Existência da Estação de Tratamento de 

Esgotos. 
Existência de ligações clandestinas. 

Existência de Projeto da rede da Bacia D. Ausência de análises do efluente tratado. 

O município possui Plano Diretor 

Participativo. 

Não há indicadores operacionais, econômicos, 

financeiros, administrativos e de qualidade. 

  Existência de pontos de extravasamento. 

  
Falta de dispositivo para remoção de areia nas 

EEE. 

  
Cadastro das residências aptas a receber ligação 

social desatualizado. 

  
População não atendida faz destinação 

inadequada do esgoto e águas cinzas. 

 
Interferência entre os sistemas de drenagem e 

esgotamento sanitário. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Criar política tarifária sob o serviço de 

esgotamento sanitário. 

Contaminação do solo, águas subterrâneas e 

corpos hídricos. 
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Fonte: INCIBRA, 2020. 

As fraquezas foram identificadas e examinadas de maneira isolada para que seja 

possível anular os problemas que as ocasionam, os quais podem, ou não, estarem 

relacionados. Dessa forma podem ser apontados métodos para correção ou que possam 

minimizar seus efeitos, de modo que se tornem forças relevantes do sistema.  

Entre as fraquezas apontadas estão a falta de tarifação sobre a prestação de serviço, 

o que implica em carências operacionais. Outra fraqueza que pode ser apontada é a 

existência de ligações clandestinas na rede, o que, segundo foi relatado durante o evento 

setorial, ocasionou a ocorrência de pontos de extravasamento de esgoto nas ruas. Esse 

extravasamento pode causar a deterioração do solo e da água, contribuindo com a 

proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas, acarretando riscos potenciais 

à saúde da população e proteção do meio ambiente.  

Outra fraqueza identificada durante a elaboração do Diagnóstico foi a ausência de 

indicadores operacionais, econômicos, financeiros, administrativos e de qualidade devido 

ao pouco tempo de operação, o que dificulta organização do sistema de coleta, 

manutenção ou mesmo o auxílio na elaboração de outros projetos de melhorias ao 

sistema. 

Também se identificou como uma fraqueza do município a ausência de dispositivo 

para remoção de areia nas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE). A ausência ou 

ineficiência desta etapa pode favorecer ao acúmulo destes sólidos grosseiros, bem como 

de material inerte e abrasivo nas tubulações e demais unidades da EEE, o que aumenta a 

demanda por manutenção do sistema, ou, dependendo do tipo de manutenção que é feita, 

reduz a vida útil do sistema. 

Expansão da rede para a Bacia D. Aumento dos casos de doenças por vias hídricas. 

Obtenção de recursos federais e estaduais 

para obras de melhorias. 
Proliferação de vetores de doenças. 

Elaboração do Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário. 
  

Adequação das EEE.   

Atualização do Cadastro das residências 

aptas a receber ligação social. 
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Além das fraquezas já supracitadas também foram levantadas durante o 

Diagnóstico as seguintes problemáticas: inexistência de um plano diretor de esgotamento 

sanitário, ausência de análises do efluente tratado, cadastro das residências aptas a receber 

ligação social desatualizado, população não atendida pelo sistema faz destinação 

inadequada do esgoto e águas cinzas e interferência entre os sistemas de drenagem e 

esgotamento sanitário. Tais fraquezas podem causar as mais diversas consequências, 

desde contaminação do solo e água da região, trazer dificuldades operacionais ao sistema, 

fomentar a proliferação de doenças, até reduzir a eficiência do sistema. 

Em contrapartida a esta realidade, também podem ser identificadas as forças do 

sistema, as quais representam as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela 

13, as forças encontradas no sistema de esgotamento sanitário do município consistem na 

presença da rede coletora, o atendimento de 97% da população urbana, a existência do 

Projeto da rede da Bacia D, existência da Estação de Tratamento de Esgotos e a existência 

de um Plano Diretor Participativo. Estes são fatores positivos que, mediante a correção 

das fraquezas, podem garantir uma boa qualidade de funcionamento do sistema.  

Os fatores externos exercem uma forte influência sobre o sistema de esgotamento 

sanitário, assim foram identificadas as ameaças mais prováveis que podem comprometer 

o seu adequado funcionamento. As principais ameaças identificadas, tendo como base 

informações do Diagnóstico, foram: a contaminação do solo, águas subterrâneas 

superficiais, o aumento dos casos de doenças por vias hídricas e a proliferação de vetores 

de doenças 

Em contrapartida, outros fatores externos também podem influenciar 

positivamente o sistema, caracterizando assim, as oportunidades. Em pesquisas e 

planejamentos realizados durante a fase de diagnóstico foram identificadas seis 

oportunidades que provêm melhorias ao sistema atual, bem como fonte de recursos para 

construção de novas e necessárias infraestruturas, sendo estas a possibilidade de se criar 

política tarifária sob o serviço de esgotamento sanitário, as possibilidades de expansão da 

rede para a Bacia D, obtenção de recursos federais e estaduais para obras de melhorias, 

elaboração do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, adequação das EEE e de 

atualização do Cadastro das residências aptas a receber ligação social. 
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Na Tabela 14 é apresentada a análise SWOT para o sistema de esgotamento 

sanitário da Zona Rural do município, para o qual foram identificados fatores externos e 

internos, que influenciam positivamente ou negativamente o sistema. A maioria dos 

pontos abordados não são os mesmo da Zona Urbana, visto que se tratam de realidades 

distintas.  

Tabela 14: Análise SWOT – Esgotamento Sanitário na Zona Rural 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Ausência de rede coletora de esgoto 

 
Ausência de tratamento dos esgotos 

gerados 

 
Destinação inadequada do esgoto em 

fossas rudimentares  

 
Lançamento de esgoto diretamente no 

solo e em corpos d’água 

 
Destinação inadequada das águas 

cinzas 

 
Inexistência do serviço de esgotamento 

das fossas 

 
Ausência de controle e fiscalização na 

implantação de soluções individuais  

 
Ausência de banheiros em parte dos 

domicílios 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Obtenção de recursos federais e estaduais para obras 

de implantação e universalização dos serviços 

Contaminação do solo, águas 

subterrâneas e águas superficiais 

Criar política tarifária sob o serviço de esgotamento 

sanitário 

Aumento dos casos de doenças por 

vias hídricas 

Captação de recursos para construção de banheiros 

sanitariamente adequados 
Proliferação de vetores de doenças 

Implementar esgotamento das fossas com 

periodicidade adequada 
  

Criar faturamento com a implantação da rede   

Fonte: INCIBRA, 2020. 

As principais fraquezas identificadas foram: ausência de rede coletora de esgoto, 

ausência de tratamento, destinação inadequada do esgoto em fossas rudimentares, 

lançamento de esgoto diretamente no solo e em corpos d’água, destinação inadequada das 

águas cinzas, inexistência do serviço de esgotamento das fossas, ausência de controle e 
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fiscalização na implantação de soluções individuais e ausência de banheiros em parte dos 

domicílios. Estes fatores integram condições inadequadas identificadas na Zona Rural do 

município para com o manejo dos efluentes.    

Não foram identificadas forças do sistema existente na Zona Rural, sendo este 

totalmente inadequado, não apresentando conformidades básicas com as exigências 

técnicas e sanitárias.   

No que tange os parâmetros externos que influenciam o sistema de esgotamento 

sanitário foram apontadas ameaças e oportunidades. Entre as ameaças ao sistema foram 

identificados pontos semelhantes ao da Zona Urbana, sendo estes a contaminação do solo, 

das águas subterrâneas e dos corpos hídricos, o aumento dos casos de doenças por vias 

hídricas e a proliferação de vetores causadores de doenças.  

Por outro lado, para esta situação, podem ser encontradas oportunidades, as quais 

foram destacadas: possibilidade de obtenção de recursos federais e estaduais para obras 

de implantação e universalização dos serviços, criar política tarifária sob o serviço de 

esgotamento sanitário, captação de recursos para construção de banheiros sanitariamente 

adequados, implementar esgotamento das fossas com periodicidade adequada e criar 

faturamento com a implantação da rede. 

5.2.  CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

No Quadro 12 e Quadro 13 são apresentadas uma relação entre metas, objetivos, 

prazos e prioridades para a Zona Urbana e Zona Rural. 

Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo prazo, assim as 

iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter estes 

resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Assim como as 

ações de médio prazo, que atingem 100% de conclusão neste prazo, mas deve manter a 

qualidade dos sistemas de atendimento a longo prazo.  
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Quadro 12: Cenários, objetivos e metas – Esgotamento Sanitário – Zona Urbana 

Metas Índices Atuais Objetivo 

 Prazos de atendimento 

Prioridades Imediato Curto Médio Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Aumento do índice de 

cobertura do sistema 

de esgotamento 

sanitário na Zona 

Urbana 

96% 

1. Melhoria e ampliação do sistema de 

esgotamento sanitário da Zona Urbana, com 

estações elevatórias de esgoto e Estação de 

Tratamento de Esgoto 

100% 100% 100% 100% 1 

Tarifação sobre os 

serviços do SES de 

São Miguel do 

Gostoso Sede 

0% 
2. Implantar sistema de regulação e tarifação 

sob os serviços prestados 
0% 100% 100% 100% 1 

Aumento do índice de 

tratamento do esgoto 

coletado 

100% 

3. Manutenção da Operação e melhoria 

constante da Estação de Tratamento de 

Esgoto 

100% 100% 100% 100% 1 

Aumento do 

percentual de ligações 

ativas 

- 4. Ampliação das ligações ativas de esgoto 100% 100% 100% 100% 1 

Redução do 

percentual da 

população urbana 

com solução 

individual inadequada 

4% 
5. Diminuição da porcentagem, com aumento 

das residências com solução adequada 
0% 0% 0% 0% 1 

Implantação de 

dispositivo de 

remoção de areia para 

Estação Elevatória de 

Esgoto 

0% 
6.Implantação de unidades para remoção de 

areia nas 4 EEE já executadas 
25% 50% 100% 100% 3 

Adequação Estação 

Elevatória de Esgoto 
- 

7. Adequar as EEE de modo a atender às 

demandas das populações que ocupam seu 
100% 100% 100% 100% 3 
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Metas Índices Atuais Objetivo 

 Prazos de atendimento 

Prioridades Imediato Curto Médio Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

entorno quanto ao odor e proliferação de 

insetos 

Monitoramento do 

efluente tratado pela 

ETE 

0% 

8. Implementar rotina de análises para 

controle da qualidade do efluente tratado na 

ETE 

100% 100% 100% 100% 1 

Implantar o serviço 

público de 

esgotamento das 

fossas 

0% 

9. Implantar programa público de coleta e 

disposição final adequada para esgotamento 

das fossas no município 

100% 100% 100% 100% 1 

Extinguir as ligações 

Clandestinas 

Existência de 

ligações 

clandestinas 

10. Extinguir a presença de ligações 

clandestinas na rede de esgoto através da 

fiscalização e medidas para inibir a 

realização dessas ligações. 

20% 50% 80% 100% 2 

Atualização de 

cadastro das 

residências aptas a 

receber a ligação 

social  

Cadastros 

desatualizado 

11. Atualizar cadastro das residências aptas a 

receber ligações sociais 
100% 100% 100% 100% 3 

Avaliação de 

Indicadores 

operacionais, 

econômicos, 

financeiros, 

administrativos e de 

qualidade 

Inexistentes 
12.Obter indicadores a partir da estruturação 

das informações e dados acerca do SES. 
100% 100% 100% 100% 1 

Implantação de 

sistema de Reuso do 

Efluente Tratado  

0% 
13. Implementar o reuso do efluente tratado 

na ETE da sede municipal. 
0% 40% 80% 100% 3 
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Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfic
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Quadro 13 - Cenários, objetivos e metas – Esgotamento Sanitário – Zona Rural 

Metas Índices Atuais Objetivo 

 Prazos de atendimento 

Prioridades Imediato Curto Médio Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Aumento do 

percentual da 

população com 

soluções individuais 

(fossa séptica) na 

Zona Rural 

Existência de fossas 

rudimentares 

1. Construção de sistemas de tratamento 

simplificados adequados a Zona Rural 
50% 80% 100% 100% 1 

Aumento do 

percentual de 

Residências com 

banheiros 

Existência de 

residências sem 

banheiros 

3.Construção de banheiros em todos os 

domicílios que não dispõe dessa infraestrutura 

básica 

50% 100% 100% 100% 2 

Implantação de 

Sistema Coletivo de 

esgotamento na 

Zona Rural 

0% 

4. Analisar viabilidade e implantação de 

sistemas coletivos nas comunidades mais 

adensadas 

20% 50% 80% 100% 1 

Implantação de 

Serviço público de 

esgotamento das 

fossas 

0% 

5. Implantar programa público de coleta e 

disposição final adequada para esgotamento das 

fossas no município 

100% 100% 100% 100% 1 

Controle e 

fiscalização na 

implantação de 

soluções individuais 

Inexistente 
6. Fiscalizar a construção dos sistemas para que 

atendam as condições de projeto 
100% 100% 100% 100% 1 

Implantação de 

Sistema de Reuso 

das Águas Cinzas 

0% 
7. Implementar o reuso das águas cinzas nas 

comunidades rurais 
25% 50% 75% 100% 3 
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Metas Índices Atuais Objetivo 

 Prazos de atendimento 

Prioridades Imediato Curto Médio Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Tarifação sobre os 

serviços de 

esgotamento 

sanitário  

0% 
8. Implantar sistema de regulação e tarifação sob 

os serviços prestados 
0% 100% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico.
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5.3.  PROJEÇÃO DE DEMANDAS E PROSPECTIVAS TÉCNICAS – 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

5.3.1.  Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços 

Os Sistemas de Esgotamento Sanitário e a gestão e prestação de serviços dos 

mesmos devem buscar o atendimento universal de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários. Além disso, devem considerar e 

respeitar os dispostos na Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010. O intuito deste 

capítulo é realizar uma análise das alternativas de gestão e prestação dos serviços e 

subsidiar o poder público, nas possibilidades de que dispõe o município, para a prestação 

dos serviços de saneamento, especificamente o Esgotamento Sanitário, através de uma 

avaliação objetiva das possibilidades aqui dispostas. 

A legislação atual que trata da prestação dos serviços de saneamento básico no 

país estabelece a possibilidade institucional de prestação dos serviços de esgotamento 

sanitário através das seguintes modalidades: 

• Prestação direta, através do Poder Público Municipal ou por meio de 

Departamento, Autarquia ou Empresa Municipal dos serviços de esgotamento 

sanitário – conforme aborda Peixoto (1994), a personalidade jurídica desses órgãos se 

confunde com a da esfera de poder público que os acolhe, mantendo as prerrogativas 

próprias do poder público, abrigando tanto o exercício da titularidade como da prestação 

de serviço. Neste tipo de serviço não há autonomia financeira ou patrimonial, assim, 

consoante com o levantado por Heller, Coutinho e Mingot (2006), os serviços participam 

do sistema de “caixa único” e os orçamentos não vinculam as receitas tarifárias 

exclusivamente aos serviços.  

• Prestação indireta, mediante delegação por meio de concessão, permissão ou 

autorização – conforme abordado por Mello (1968) a administração indireta (serviços 

descentralizados) confere maior eficiência técnica, atribui maior celeridade aos serviços, 

promove a atuação racional e menos onerosa, gestão superior e democrática, atribuindo a 

gestão aos destinatários da ação administrativa, em qualquer hipótese, o que a 

Administração Pública realiza através dela é o efetivo descongestionamento de funções 

que lhes cabem, na suposição de que este é um procedimento hábil para colimar os fins 

acenados. 
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 Gestão associada – consiste em uma cooperação federativa para o planejamento, 

regulação, fiscalização ou prestação de serviços que demandam ou recomendem o 

envolvimento de mais de um ente federativo. Este tipo de prestação de serviços ocorre 

por meio de convênios de cooperação e consórcios públicos os quais são definidos por 

um contrato de programa. A redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998 

prevê que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio 

de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos. Machado (2014) relata que quando ocorre por meio de consórcios públicos, 

em geral, apresenta as seguintes vantagens: estabilidade, contrato verdadeiro entre as 

partes, admissão de cláusula de permanência obrigatória e de sanções por inadimplência, 

maior enquadramento legal, possibilidade de gestão integrada, existência de lei 

específica. Este mesmo autor cita como desvantagens: necessidade de intervenção 

legislativa, maior formalidade, novo instrumento (falta de tradição). No que tange o 

convênio de cooperação, Machado (2014) relata que as suas principais características 

consistem em: comunhão de objetivos institucionais comuns, competências institucionais 

comuns aos conveniados, convergência de objetivos e resultados, mútua colaboração, 

vontades não-antagônicas, natureza precária, inadmissibilidade de cláusula de 

permanência obrigatória e de sanções por inadimplência. 

Atualmente, a responsabilidade pela prestação do serviço de esgotamento 

sanitário do município é incerta, pois existe interesse, por parte do Município, em 

conceder a prestação desses serviços à Companhia Estadual de Águas e Esgotos, e o 

Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) do município não possui corpo técnico 

especializado para tal prestação de serviços. Com isso, segundo informações prestadas 

pelo município, atualmente atuam nessa prestação de serviço dois funcionários cedidos 

pela CAERN, quatro funcionários contratados pela A GASPAR e todas as secretarias 

estão ajudando com suas expertises a operar o sistema, realizar os serviços de manutenção 

e controle da rede coletora existente.  

De acordo com informações levantadas no Diagnóstico Técnico-Participativo, 

aproximadamente 96% da população da Zona Urbana é atendida com os Sistemas de 

Esgotamento Sanitário. Foram projetadas 1.560 ligações, calculadas com base em 

28.392,96 metros da rede coletora e a relação entre a extensão total de rede de distribuição 
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e o nº de ligações de esgoto, que é de 19,47m/ligação (CAERN, 2014) e foram estimados 

um volume de 40.072,32 m³/mês para a população de final de plano do projeto, levando 

em conta as infiltrações na rede. 

O sistema conta com coleta, tratamento e disposição final do tipo infiltração no 

solo, conforme descrito no Diagnóstico Técnico-Participativo deste Plano. 

A parcela da população da Zona Urbana que não é atendida pelo sistema bem 

como a população da Zona Rural, utiliza soluções individuais, caracterizadas em sua 

maioria por fossas rudimentares. A Prefeitura Municipal é a responsável pelo 

esgotamento das fossas, porém, conforme levantado no Diagnóstico, tal serviço não está 

sendo prestado atualmente.  

Avaliando-se o sistema atual do município, sob gestão da Prefeitura Municipal, e 

sabendo-se que existe interesse por parte deste em conceder a prestação de serviços à 

CAERN, verifica-se que a mesma possui um melhor controle e gerenciamento da coleta, 

transporte, tratamento e destino final dos esgotos sanitários bem como uma estrutura 

organizacional e operacional voltada para tal serviço nos municípios. O sistema atual 

existente na Zona Urbana não possui gerenciamento sustentável e na Zona Rural não 

possui infraestrutura nem gerenciamento sustentável, bem como não é ambientalmente 

adequado. 

A CAERN é uma empresa de economia mista, integrante da administração 

indireta do Estado do Rio Grande no Norte, característica que confere, conforme 

abordado anteriormente, maior eficiência técnica, celeridade aos serviços, atuação 

racional, democracia de acesso etc.  

Avaliando as características dos sistemas praticados em outros municípios é 

possível afirmar que os sistemas atualmente sob gestão da CAERN possuem um melhor 

controle e gerenciamento da coleta, transporte, tratamento dos efluentes sanitários em 

comparação com o sistema atualmente praticado em São Miguel do Gostoso. Assim, 

sugere-se que haja contrato de concessão de prestação de serviço com a CAERN para 

atender adequadamente esta demanda.  

Logo, conclui-se que, a alternativa de gestão e prestação dos serviços de 

esgotamento sanitário mais adequada para a Zona Urbana, no momento, em São Miguel 

do Gostoso, é que estes serviços sejam prestados pela CAERN, através prestação indireta 

por meio de concessão, permissão ou autorização. Com relação a Zona Rural sugere-se 
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que o município deve assumir a gestão dos serviços de esgotamento sanitário através da 

implantação de um sistema viável e sustentável economicamente e ambientalmente, 

buscando o atendimento de 100% da população rural. 

5.3.2.  Projeção da vazão anual de esgoto 

A partir da projeção populacional calculada no item 2.3.1 deste relatório foi 

possível calcular uma projeção da demanda anual de água para o município bem como a 

produção e demanda de esgoto. Utilizou-se um coeficiente de retorno água/esgoto de 

C=0,8 previsto em norma para o cálculo da demanda de esgoto. Nas tabelas a seguir têm-

se a projeção da vazão de esgoto para os próximos 20 anos para a Zona Urbana, para a 

Zona Rural, para a população flutuante e para a população total. 

Tabela 15: Projeção da demanda de esgoto para a Zona Urbana 

Ano 
População 

Urbana  

Demanda média - Esgoto Demanda máx. diária - Esgoto 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) 

2020 5.265  7,80   28,08   9,36   33,70  

2021 5.352  7,93   28,54   9,51   34,25  

2022 5.436  8,05   28,99   9,66   34,79  

2023 5.518  8,17   29,43   9,81   35,32  

2024 5.598  8,29   29,86   9,95   35,83  

2025 5.674  8,41   30,26   10,09   36,31  

2026 5.749  8,52   30,66   10,22   36,79  

2027 5.821  8,62   31,05   10,35   37,25  

2028 5.891  8,73   31,42   10,47   37,70  

2029 5.958  8,83   31,78   10,59   38,13  

2030 6.023  8,92   32,12   10,71   38,55  

2031 6.088  9,02   32,47   10,82   38,96  

2032 6.153  9,12   32,82   10,94   39,38  

2033 6.219  9,21   33,17   11,06   39,80  

2034 6.286  9,31   33,53   11,18   40,23  

2035 6.352  9,41   33,88   11,29   40,65  

2036 6.420  9,51   34,24   11,41   41,09  

2037 6.487  9,61   34,60   11,53   41,52  

2038 6.555  9,71   34,96   11,65   41,95  

2039 6.623  9,81   35,32   11,77   42,39  
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Ano 
População 

Urbana  

Demanda média - Esgoto Demanda máx. diária - Esgoto 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) 

2040 6.692  9,91   35,69   11,90   42,83  

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Tabela 16: Projeção da demanda de esgoto para a Zona Rural 

Ano 
População 

Rural 

Demanda média - Esgoto Demanda máx. diária - Esgoto 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) 

2020 4.599  6,81   24,53   8,18   29,43  

2021 4.592  6,80   24,49   8,16   29,39  

2022 4.585  6,79   24,45   8,15   29,34  

2023 4.578  6,78   24,42   8,14   29,30  

2024 4.572  6,77   24,38   8,13   29,26  

2025 4.565  6,76   24,35   8,12   29,22  

2026 4.559  6,75   24,31   8,10   29,18  

2027 4.553  6,75   24,28   8,09   29,14  

2028 4.548  6,74   24,26   8,09   29,11  

2029 4.542  6,73   24,22   8,07   29,07  

2030 4.537  6,72   24,20   8,07   29,04  

2031 4.531  6,71   24,17   8,06   29,00  

2032 4.526  6,71   24,14   8,05   28,97  

2033 4.520  6,70   24,11   8,04   28,93  

2034 4.515  6,69   24,08   8,03   28,90  

2035 4.510  6,68   24,05   8,02   28,86  

2036 4.504  6,67   24,02   8,01   28,83  

2037 4.499  6,67   23,99   8,00   28,79  

2038 4.493  6,66   23,96   7,99   28,76  

2039 4.487  6,65   23,93   7,98   28,72  

2040 4.482  6,64   23,90   7,97   28,68  

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Tabela 17: Projeção da demanda de esgoto para a População Flutuante 

Ano 
População 

Flutuante 

Demanda média - Esgoto Demanda máx. diária - Esgoto 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) 

2020 3.449  5,11   18,39   6,13   22,07  

2021 3.477  5,15   18,54   6,18   22,25  

2022 3.504  5,19   18,69   6,23   22,43  



 
PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

88 

Ano 
População 

Flutuante 

Demanda média - Esgoto Demanda máx. diária - Esgoto 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) 

2023 3.530  5,23   18,83   6,28   22,59  

2024 3.556  5,27   18,97   6,32   22,76  

2025 3.581  5,31   19,10   6,37   22,92  

2026 3.604  5,34   19,22   6,41   23,07  

2027 3.628  5,37   19,35   6,45   23,22  

2028 3.650  5,41   19,47   6,49   23,36  

2029 3.671  5,44   19,58   6,53   23,49  

2030 3.692  5,47   19,69   6,56   23,63  

2031 3.713  5,50   19,80   6,60   23,76  

2032 3.734  5,53   19,91   6,64   23,90  

2033 3.755  5,56   20,03   6,68   24,03  

2034 3.777  5,60   20,14   6,71   24,17  

2035 3.798  5,63   20,26   6,75   24,31  

2036 3.820  5,66   20,37   6,79   24,45  

2037 3.841  5,69   20,49   6,83   24,58  

2038 3.863  5,72   20,60   6,87   24,72  

2039 3.885  5,76   20,72   6,91   24,86  

2040 3.907  5,79   20,84   6,95   25,00  

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Tabela 18: Projeção da demanda de esgoto para a População Total 

Ano 
População 

Total 

Demanda média - Esgoto Demanda máx. diária - Esgoto 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) 

2020 13.313 14,49 52,17 17,39 62,60 

2021 13.421 14,61 52,61 17,54 63,13 

2022 13.525 14,73 53,03 17,68 63,64 

2023 13.626  19,72   71,00   23,67   85,20  

2024 13.726  19,88   71,58   23,86   85,89  

2025 13.820  20,04   72,13   24,04   86,56  

2026 13.912  20,19   72,67   24,22   87,21  

2027 14.002  20,33   73,21   24,40   87,85  

2028 14.089  20,47   73,71   24,57   88,45  

2029 14.171  20,61   74,20   24,73   89,04  

2030 14.252  20,74   74,68   24,89   89,61  
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Ano 
População 

Total 

Demanda média - Esgoto Demanda máx. diária - Esgoto 

(L/s) (m³/h) (L/s) (m³/h) 

2031 14.332  20,87   75,14   25,05   90,17  

2032 14.413  20,99   75,58   25,19   90,69  

2033 14.494  21,11   76,01   25,34   91,21  

2034 14.578  21,23   76,44   25,48   91,72  

2035 14.660  21,35   76,87   25,62   92,24  

2036 14.744  21,47   77,30   25,77   92,76  

2037 14.827  21,60   77,75   25,92   93,30  

2038 14.911  21,72   78,19   26,06   93,82  

2039 14.995  21,84   78,63   26,21   94,36  

2040 15.081  21,97   79,08   26,36   94,89  

Fonte: INCIBRA, 2020. 

5.3.3. Previsão de estimativas de carga e concentração de DBO e coliformes fecais 

(termotolerantes) 

Realizou-se uma estimativa da carga e concentração de DBO e coliformes fecais 

(termotolerantes) para um cenário futuro de 20 anos, decorrentes dos esgotos sanitários 

gerados, além disso, comparou-se a estimativa desta carga gerada considerando as 

alternativas com e sem tratamento dos esgotos.  

Para a estimativa da carga de DBO, adotou-se como parâmetro a taxa de 54,0 g 

DBO/hab.dia, de acordo com a NBR 12.209:2.011 – Elaboração de projetos hidráulico-

sanitários de estações de tratamento de esgotos sanitários. Para os coliformes 

termotolerantes, Jordão e Pessoa (2009), afirmam que o esgoto doméstico contém cerca 

de 106 a 109 NMP/100ml de coliformes termotolerantes, sendo adotado, portanto, o valor 

de 106 NMP/100ml para a estimativa da carga dos esgotos, visto que no mínimo será 

encontrada esta concentração. 

Segundo Von Sperling (1996), as eficiências típicas de remoção de acordo com o 

tipo de tratamento adotado estão apresentadas na tabela abaixo: 

Tabela 19: Eficiências típicas de remoção de acordo com o tipo de tratamento 

Tipo de Tratamento Eficiência de remoção Típica 
Eficiência de remoção 

Adotada 
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DBO 
Coliformes fecais 

(termotolerantes) 
DBO 

Coliformes fecais 

(termotolerantes) 

Tratamento preliminar 0 – 5 % 0% 2,5% 0% 

Tratamento primário 35 – 40 % 30 – 40% 37,5% 35% 

Lagoas de estabilização 75 – 85% 90 – 99 % 80% 94,5% 

Lodo Ativado 85 – 93 % 60 – 90 %  89% 75% 

Reator Biológico 85 – 93 % 60 – 90 % 89% 75% 

UASB 60 – 80 % 60 – 90% 70% 75% 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1996. 

Para fins de cálculo de carga e concentração de DBO e coliformes termotolerantes 

serão consideradas as eficiências médias típica de cada sistema. 

A Tabela 21 apresenta as estimativas de concentração de DBO e coliformes fecais 

(termotolerantes), bem como a eficiência global de tratamento de cada sistema de 

tratamento ao longo dos anos, decorrente dos esgotos sanitários gerados, observando cada 

tipo de tratamento e sem tratamento para um horizonte de 20 anos. 

A concentração de DBO e Coliformes propícia em cada unidade de tratamento 

apresentado na Tabela 20, para este cálculo foram utilizadas as eficiências típicas de 

remoção sugeridas por Von Sperling (1996). Estes valores estão expressos em kg/dia 

(DBO) e NMP/dia (Coliformes) e foram obtidos a partir da relação entre o efluente sem 

ou com tratamento preliminar ou primário, com a eficiência do tratamento de cada 

unidade de forma individualizada. Considerando que antes de chegar ao tratamento 

secundário o efluente passa por um tratamento preliminar e primário, será utilizado este 

valor como base. Apenas no tratamento preliminar o efluente vem sem tratamento. 

A Eficiência Global da remoção de DBO e de Coliformes foi obtida a partir da 

combinação de eficiências entre as seguintes unidades:  

• Combinação 1: Tratamento Preliminar; 

• Combinação 2: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário; 
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• Combinação 3: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário + Lagoas de 

Estabilização; 

• Combinação 4: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário + Sistema de Lodo 

ativado – (Processo de Lodos Ativados Convencional);  

• Combinação 5: Tratamento preliminar + Tratamento Primário + Reator Biológico; 

• Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário + Reator UASB.  

Para o Cálculo da Eficiência Global da combinação de sistemas supracitados foi 

utilizada a forma multiplicativa, com base nas frações remanescentes:  

E = 1 - [(1-E1) x (1-E2) x (1-E3) x ... x (1-En)] 

E = Eficiência de remoção global 

E1 = Eficiência na etapa 1 

E2 = Eficiência na etapa 2 

E3 = Eficiência na etapa 3 

... 

En = Eficiência na etapa n 

Tabela 20: Eficiência de Remoção adotada para as combinações de tratamento 

Combinações de 

Tratamento 

Eficiência de remoção Adotada da 

Combinação 

DBO 
Coliformes fecais 

(termotolerantes) 

Combinação 1: 2,5% 0% 

Combinação 2: 39,1% 35% 

Combinação 3: 87,8% 96,4% 

Combinação 4: 93,3% 83,75% 

Combinação 5: 93,3% 83,75% 

Combinação 6: 81,7% 83,75% 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Ressalta-se que essa análise foi feita considerando a situação mais crítica que o 

município poderia apresentar, ou seja, uma situação em que a população flutuante 

também é considerada demandando os sistemas de tratamento. Por tanto, as tabelas 
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apresentadas a seguir consideram a população urbana e população flutuante 

conjuntamente.  
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Tabela 21: Estimativa de carga e concentração de DBO e Coliformes fecais (termotolerantes) - Urbano 

Ano 

  

Populaç

ão 

Urbana 

+ 

Flutuan

te 

 

Volume médio 

de esgoto 

(L/dia) 

Sem tratamento Combinação 1: Tratamento Preliminar 
Combinação 2: Tratamento Preliminar + Tratamento 

Primário 

(L/dia) 
DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global 

DBO (%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

2020 8.714 1.115.392,00 470,56 1,12E+13 458,79 1,12E+13 2,50% 0,00% 286,57 7,25E+12 39,10% 35,0% 

2021 8.829 1.130.112,00 476,77 1,13E+13 464,85 1,13E+13 2,50% 0,00% 290,35 7,35E+12 39,10% 35,0% 

2022 8.940 1.144.320,00 482,76 1,14E+13 470,69 1,14E+13 2,50% 0,00% 294,00 7,44E+12 39,10% 35,0% 

2023 9.048 1.158.144,00 488,59 1,16E+13 476,38 1,16E+13 2,50% 0,00% 297,55 7,53E+12 39,10% 35,0% 

2024 9.154 1.171.712,00 494,32 1,17E+13 481,96 1,17E+13 2,50% 0,00% 301,04 7,62E+12 39,10% 35,0% 

2025 9.255 1.184.640,00 499,77 1,18E+13 487,28 1,18E+13 2,50% 0,00% 304,36 7,70E+12 39,10% 35,0% 

2026 9.353 1.197.184,00 505,06 1,20E+13 492,44 1,20E+13 2,50% 0,00% 307,58 7,78E+12 39,10% 35,0% 

2027 9.449 1.209.472,00 510,25 1,21E+13 497,49 1,21E+13 2,50% 0,00% 310,74 7,86E+12 39,10% 35,0% 

2028 9.541 1.221.248,00 515,21 1,22E+13 502,33 1,22E+13 2,50% 0,00% 313,77 7,94E+12 39,10% 35,0% 

2029 9.629 1.232.512,00 519,97 1,23E+13 506,97 1,23E+13 2,50% 0,00% 316,66 8,01E+12 39,10% 35,0% 

2030 9.715 1.243.520,00 524,61 1,24E+13 511,49 1,24E+13 2,50% 0,00% 319,49 8,08E+12 39,10% 35,0% 

2031 9.801 1.254.528,00 529,25 1,25E+13 516,02 1,25E+13 2,50% 0,00% 322,32 8,15E+12 39,10% 35,0% 

2032 9.887 1.265.536,00 533,90 1,27E+13 520,55 1,27E+13 2,50% 0,00% 325,14 8,23E+12 39,10% 35,0% 

2033 9.974 1.276.672,00 538,60 1,28E+13 525,13 1,28E+13 2,50% 0,00% 328,00 8,30E+12 39,10% 35,0% 

2034 10.063 1.288.064,00 543,40 1,29E+13 529,82 1,29E+13 2,50% 0,00% 330,93 8,37E+12 39,10% 35,0% 

2035 10.150 1.299.200,00 548,10 1,30E+13 534,40 1,30E+13 2,50% 0,00% 333,79 8,44E+12 39,10% 35,0% 

2036 10.240 1.310.720,00 552,96 1,31E+13 539,14 1,31E+13 2,50% 0,00% 336,75 8,52E+12 39,10% 35,0% 

2037 10.328 1.321.984,00 557,71 1,32E+13 543,77 1,32E+13 2,50% 0,00% 339,65 8,59E+12 39,10% 35,0% 

2038 10.418 1.333.504,00 562,57 1,33E+13 548,51 1,33E+13 2,50% 0,00% 342,61 8,67E+12 39,10% 35,0% 
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Ano 

  

Populaç

ão 

Urbana 

+ 

Flutuan

te 

 

Volume médio 

de esgoto 

(L/dia) 

Sem tratamento Combinação 1: Tratamento Preliminar 
Combinação 2: Tratamento Preliminar + Tratamento 

Primário 

(L/dia) 
DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global 

DBO (%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

2039 10.508 1.345.024,00 567,43 1,35E+13 553,25 1,35E+13 2,50% 0,00% 345,57 8,74E+12 39,10% 35,0% 

2040 10.599 1.356.672,00 572,35 1,36E+13 558,04 1,36E+13 2,50% 0,00% 348,56 8,82E+12 39,10% 35,0% 

Fonte: INCIBRA, 2020 

 

Ano 
Populaç

ão Total 

Volume médio de 

esgoto (L/dia) 

Combinação 3: Tratamento Preliminar + Tratamento 

Primário + Lagoa de Estabilização 

Combinação 4: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário 

+ Lodo Ativado 

(L/dia) 
DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência Global 

Coliformes (%) 

2020 8.714 1.115.392,00 57,41 4,02E+11 87,8% 96,4% 31,53 1,81E+12 93,3% 83,8% 

2021 8.829 1.130.112,00 58,17 4,07E+11 87,8% 96,4% 31,94 1,84E+12 93,3% 83,8% 

2022 8.940 1.144.320,00 58,90 4,12E+11 87,8% 96,4% 32,34 1,86E+12 93,3% 83,8% 

2023 9.048 1.158.144,00 59,61 4,17E+11 87,8% 96,4% 32,74 1,88E+12 93,3% 83,8% 

2024 9.154 1.171.712,00 60,31 4,22E+11 87,8% 96,4% 33,12 1,90E+12 93,3% 83,8% 

2025 9.255 1.184.640,00 60,97 4,26E+11 87,8% 96,4% 33,48 1,93E+12 93,3% 83,8% 

2026 9.353 1.197.184,00 61,62 4,31E+11 87,8% 96,4% 33,84 1,95E+12 93,3% 83,8% 

2027 9.449 1.209.472,00 62,25 4,35E+11 87,8% 96,4% 34,19 1,97E+12 93,3% 83,8% 

2028 9.541 1.221.248,00 62,86 4,40E+11 87,8% 96,4% 34,52 1,98E+12 93,3% 83,8% 
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Ano 
Populaç

ão Total 

Volume médio de 

esgoto (L/dia) 

Combinação 3: Tratamento Preliminar + Tratamento 

Primário + Lagoa de Estabilização 

Combinação 4: Tratamento Preliminar + Tratamento Primário 

+ Lodo Ativado 

(L/dia) 
DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência Global 

Coliformes (%) 

2029 9.629 1.232.512,00 63,44 4,44E+11 87,8% 96,4% 34,84 2,00E+12 93,3% 83,8% 

2030 9.715 1.243.520,00 64,00 4,48E+11 87,8% 96,4% 35,15 2,02E+12 93,3% 83,8% 

2031 9.801 1.254.528,00 64,57 4,52E+11 87,8% 96,4% 35,46 2,04E+12 93,3% 83,8% 

2032 9.887 1.265.536,00 65,14 4,56E+11 87,8% 96,4% 35,77 2,06E+12 93,3% 83,8% 

2033 9.974 1.276.672,00 65,71 4,60E+11 87,8% 96,4% 36,09 2,07E+12 93,3% 83,8% 

2034 10.063 1.288.064,00 66,30 4,64E+11 87,8% 96,4% 36,41 2,09E+12 93,3% 83,8% 

2035 10.150 1.299.200,00 66,87 4,68E+11 87,8% 96,4% 36,72 2,11E+12 93,3% 83,8% 

2036 10.240 1.310.720,00 67,46 4,72E+11 87,8% 96,4% 37,05 2,13E+12 93,3% 83,8% 

2037 10.328 1.321.984,00 68,04 4,76E+11 87,8% 96,4% 37,37 2,15E+12 93,3% 83,8% 

2038 10.418 1.333.504,00 68,63 4,80E+11 87,8% 96,4% 37,69 2,17E+12 93,3% 83,8% 

2039 10.508 1.345.024,00 69,23 4,84E+11 87,8% 96,4% 38,02 2,19E+12 93,3% 83,8% 

2040 10.599 1.356.672,00 69,83 4,88E+11 87,8% 96,4% 38,35 2,20E+12 93,3% 83,8% 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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Ano 
População 

Total 

Volume médio 

de esgoto 

(L/dia) 

Combinação 5: Tratamento Preliminar + 

Tratamento Primário + Reator Biológico 

Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento 

Primário + UASB 

(L/dia) 

DBO 

(kg/di

a) 

Coliforme

s 

(NMP/dia

) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global 

DBO 

Eficiência 

Global 

Coliformes (%) 

2020 8.714 1.115.392,00 31,53 1,81E+12 93,3% 83,8% 86,11 1,81E+12 81,7% 83,8% 

2021 8.829 1.130.112,00 31,94 1,84E+12 93,3% 83,8% 87,25 1,84E+12 81,7% 83,8% 

2022 8.940 1.144.320,00 32,34 1,86E+12 93,3% 83,8% 88,35 1,86E+12 81,7% 83,8% 

2023 9.048 1.158.144,00 32,74 1,88E+12 93,3% 83,8% 89,41 1,88E+12 81,7% 83,8% 

2024 9.154 1.171.712,00 33,12 1,90E+12 93,3% 83,8% 90,46 1,90E+12 81,7% 83,8% 

2025 9.255 1.184.640,00 33,48 1,93E+12 93,3% 83,8% 91,46 1,93E+12 81,7% 83,8% 

2026 9.353 1.197.184,00 33,84 1,95E+12 93,3% 83,8% 92,43 1,95E+12 81,7% 83,8% 

2027 9.449 1.209.472,00 34,19 1,97E+12 93,3% 83,8% 93,38 1,97E+12 81,7% 83,8% 

2028 9.541 1.221.248,00 34,52 1,98E+12 93,3% 83,8% 94,28 1,98E+12 81,7% 83,8% 

2029 9.629 1.232.512,00 34,84 2,00E+12 93,3% 83,8% 95,15 2,00E+12 81,7% 83,8% 
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Ano 
População 

Total 

Volume médio 

de esgoto 

(L/dia) 

Combinação 5: Tratamento Preliminar + 

Tratamento Primário + Reator Biológico 

Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento 

Primário + UASB 

(L/dia) 

DBO 

(kg/di

a) 

Coliforme

s 

(NMP/dia

) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global 

DBO 

Eficiência 

Global 

Coliformes (%) 

2030 9.715 1.243.520,00 35,15 2,02E+12 93,3% 83,8% 96,00 2,02E+12 81,7% 83,8% 

2031 9.801 1.254.528,00 35,46 2,04E+12 93,3% 83,8% 96,85 2,04E+12 81,7% 83,8% 

2032 9.887 1.265.536,00 35,77 2,06E+12 93,3% 83,8% 97,70 2,06E+12 81,7% 83,8% 

2033 9.974 1.276.672,00 36,09 2,07E+12 93,3% 83,8% 98,56 2,07E+12 81,7% 83,8% 

2034 10.063 1.288.064,00 36,41 2,09E+12 93,3% 83,8% 99,44 2,09E+12 81,7% 83,8% 

2035 10.150 1.299.200,00 36,72 2,11E+12 93,3% 83,8% 100,30 2,11E+12 81,7% 83,8% 

2036 10.240 1.310.720,00 37,05 2,13E+12 93,3% 83,8% 101,19 2,13E+12 81,7% 83,8% 

2037 10.328 1.321.984,00 37,37 2,15E+12 93,3% 83,8% 102,06 2,15E+12 81,7% 83,8% 

2038 10.418 1.333.504,00 37,69 2,17E+12 93,3% 83,8% 102,95 2,17E+12 81,7% 83,8% 

2039 10.508 1.345.024,00 38,02 2,19E+12 93,3% 83,8% 103,84 2,19E+12 81,7% 83,8% 



 
                                                                                                                                                                                        PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 

98 

Ano 
População 

Total 

Volume médio 

de esgoto 

(L/dia) 

Combinação 5: Tratamento Preliminar + 

Tratamento Primário + Reator Biológico 

Combinação 6: Tratamento Preliminar + Tratamento 

Primário + UASB 

(L/dia) 

DBO 

(kg/di

a) 

Coliforme

s 

(NMP/dia

) 

Eficiência 

Global DBO 

(%) 

Eficiência 

Global 

Coliformes 

(%) 

DBO 

(kg/dia) 

Coliformes 

(NMP/dia) 

Eficiência 

Global 

DBO 

Eficiência 

Global 

Coliformes (%) 

2040 10.599 1.356.672,00 38,35 2,20E+12 93,3% 83,8% 104,74 2,20E+12 81,7% 83,8% 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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As melhores eficiências globais obtidas foram referentes aos sistemas de 

tratamento preliminar, seguido de tratamento primário com Lagoa de Estabilização 

(Combinação 3), que apresentou uma eficiência de 87,8% de remoção de DBO e 96,4% 

de remoção de Coliformes, e aos sistemas de Tratamento Preliminar com Tratamento 

Primário e Sistema de Lodo ativado – (Processo de Lodos Ativados Convencional – 

Combinação 4), bem como o sistema de Tratamento Preliminar com Tratamento Primário 

e Reator biológico (Combinação 5), que apresentaram a mesma eficiência de 93,3% de 

remoção de DBO e 83,75% de remoção de Coliformes. 

Se faz importante ressaltar que, conforme indicado no Diagnóstico Técnico-

Participativo, não havia dados suficientes para uma análise da eficiência real do processo 

de tratamento empregado no município, sistema compacto. No entanto, a eficiência 

teórica desse sistema é de 95%. Conforme o projeto SES de São Miguel do Gostoso 

(CAERN, 2014) a ETE do município, do tipo ETE Compacta (Sistema Natural de 

Tratamento de Efluentes - SISNATE), apresenta as eficiências para os parâmetros abaixo 

apresentados: 

Tabela 22: Eficiência de Remoção dos parâmetros 

Combinações de Tratamento Eficiência de remoção 

DBO (5,200C) 80– 100% 

DQO 80– 100% 

Nitrogênio TK 80– 100% 

Nitrogênio NH3 80– 100% 

Nitrogênio NO3 60 - 80% 

Fosforo Total 85-100% 

Ferro Total 85 – 100% 

Sólidos sedimentáveis 90 – 100% 

Sólidos Suspensos 90 – 100% 

Coliformes Termotolerantes Ausente* 

Coliformes Totais Ausente* 

Fonte: CAERN, 2014. 
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Para fins de análise, optou-se por utilizar uma eficiência média dos intervalos 

apresentados anteriormente. Com isso, pode-se observar na Tabela 22 que para o 

parâmetro de DBO, têm-se uma eficiência de remoção de 90%, sendo esta muito 

semelhante às das combinações com as melhores eficiências analisadas anteriormente. Já 

para o parâmetro de coliformes, pode-se observar que, tanto para coliformes totais, quanto 

para coliformes termotolerantes, identificou-se a ausência desse após o tratamento. 

Além da elevada eficiência, o sistema adotado apresenta, segundo o projeto 

elaborado pela CAERN (2014), algumas vantagens, como o baixo tempo de detenção 

hidráulica, baixo impacto visual em ambientes urbanos, baixa geração de lodo, não 

necessidade de adição de produtos químicos, inexistência de custos com energia elétrica, 

entre outros. Mediante a essas vantagens e as eficiências apresentadas, pode-se justificar 

a adoção desse sistema compacto. Abaixo apresenta-se a estimativa de carga e 

concentração de DBO e Coliformes fecais (termotolerantes) para o sistema compacto ao 

longo dos próximos 20 anos. 
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Tabela 23: Estimativa de carga e concentração de DBO e Coliformes fecais (termotolerantes) – ETE Compacta 

Ano População Total 

Volume médio de esgoto (L/dia) ETE COMPACTA (SISNATE) 

(L/dia) DBO (kg/dia) Coliformes (NMP/dia) 
Eficiência Global 

DBO (%) 

Eficiência Global Coliformes 

(%) 

2020 8.714 1.115.392,00 47,06 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2021 8.829 1.130.112,00 47,68 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2022 8.940 1.144.320,00 48,28 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2023 9.048 1.158.144,00 48,86 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2024 9.154 1.171.712,00 49,43 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2025 9.255 1.184.640,00 49,98 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2026 9.353 1.197.184,00 50,51 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2027 9.449 1.209.472,00 51,02 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2028 9.541 1.221.248,00 51,52 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2029 9.629 1.232.512,00 52,00 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2030 9.715 1.243.520,00 52,46 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2031 9.801 1.254.528,00 52,93 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2032 9.887 1.265.536,00 53,39 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2033 9.974 1.276.672,00 53,86 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2034 10.063 1.288.064,00 54,34 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2035 10.150 1.299.200,00 54,81 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2036 10.240 1.310.720,00 55,30 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2037 10.328 1.321.984,00 55,77 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2038 10.418 1.333.504,00 56,26 0,00E+00 90,0% 100,0% 
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Ano População Total 

Volume médio de esgoto (L/dia) ETE COMPACTA (SISNATE) 

(L/dia) DBO (kg/dia) Coliformes (NMP/dia) 
Eficiência Global 

DBO (%) 

Eficiência Global Coliformes 

(%) 

2039 10.508 1.345.024,00 56,74 0,00E+00 90,0% 100,0% 

2040 10.599 1.356.672,00 57,23 0,00E+00 90,0% 100,0% 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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Conforme constatado no diagnóstico, a principal forma de destinação final dos 

esgotos produzidos em São Miguel do Gostoso é disposição deste em 04 (quatro) lagoas 

de infiltração na ETE, com uma taxa de infiltração de 90 l/dia/m². Se faz importante 

ressaltar que no projeto do SES de São Miguel do Gostoso, foi considerada a possibilidade 

de destinação final do efluente tratado ser a utilização na irrigação.  

Vale ressaltar que a NBR 13969:1997 da ABNT estabelece que para o uso de 

esgoto tratado para reuso de Classe 4 (reuso nos pomares, cereais, forragens, pastagens 

para gados e outros cultivos através do escoamento superficial ou por sistema de irrigação 

pontual), o mesmo deve atender aos seguintes parâmetros: 

i) Coliforme fecal inferior a 5.000 NPM/100 mL; 

ii) Oxigênio dissolvido acima de 2,0 mg/L. 

5.3.4.  Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da 

demanda calculada 

Para que seja possível suprir a demanda do sistema de esgotamento no município 

de São Miguel do Gostoso, assim como realizar as melhorias previstas, serão necessárias 

intervenções técnicas de engenharia. Neste sentido, estabeleceram-se alternativas técnicas 

planejadas para horizontes de curto, médio e longo prazo, os quais têm seus prazos em 

curto prazo até 7 anos, médio prazo até 13 anos e longo prazo até 20 anos, como já citado 

anteriormente no item 2.2. 

Visando a universalização do sistema de esgotamento sanitário, com finalidade de 

aumentar os índices da cobertura das residências da Zona Urbana a serem atendidas pelo 

serviço, chegando a 100%, bem como atendimento aos padrões legais de lançamento de 

efluentes provenientes de sistemas de esgotamento sanitário, prevê-se a implantação do 

sistema já projetado para a Bacia D que, conforme indicado no Diagnóstico Técnico-

Participativo, foi a única bacia das cinco estabelecidas em projeto a não ser implantada.  

Conforme também foi indicado no Diagnóstico, durante a o evento setorial foi 

coletada a informação de que a infraestrutura existente atualmente já se encontra defasada 

perante o crescimento demográfico da Zona Urbana, visto que tal infraestrutura provém 

de um projeto que teve início em 2014 e revisado em 2016. Com isso, se faz necessária a 

revisão deste projeto e adequação ao cenário atual, para posterior execução das regiões 

ainda não atendidas pelo sistema. 
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O projeto existente para a Bacia D contém uma rede coletora, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas nas normas NBR 9649, NBR 7367 e NBR 14.486. A rede é 

composta por tubulações de diâmetro de 150 mm. É prevista apenas uma estação 

elevatória de esgoto para essa bacia, EE-04D. 

O município de São Miguel do Gostoso, conforme abordado no Diagnóstico, 

possui estação de tratamento de esgoto constituída por ETE Compacta (Sistema Natural 

de Tratamento de Efluentes - SISNATE), constituída por reatores biológicos, seguido de 

filtro e sistema de desinfecção. Na Tabela 24 são apresentadas alternativas de tratamento, 

permitindo a comparação da eficiência de remoção de DBO e Coliformes 

Termotolerantes, custos de implantação, operação e manutenção, área necessária, 

requisitos de potência e geração de lodo.  

Os cálculos foram feitos com base na população ao final do horizonte de alcance 

do projeto, ou seja, no ano de 2040, no qual, conforme a projeção realizada, o município 

estará 6.692 habitantes na Zona Urbana, 4.482 habitantes na Zona Rural e ainda contará 

com um acréscimo de 3.907 pessoas provindas da flutuação da população, totalizando 

15.081 habitantes na situação mais crítica, contando com toda população flutuante e 

11.174 quando esta não é contabilizada.  

Tabela 24: Comparativo de alternativas de tratamento de esgoto 

Tratamento 
Eficiênci

a DBO 

Eficiência C. 

Termotolerantes 

Custos 

Implantação 

(R$) 

Custos 

Operação e 

Manutenção 

(R$) 

Requisito

s de Área 

(m²) 

Requisito

s Potência 

(W) 

Geração 

do lodo 

(L/ano) 

Lagoa 

anaeróbia 
70 – 90% 60 – 99,9% 

335.880 - 

839.700 

22.392 - 

44.784 

13.435,2 - 

33.588 
0 

223.920 - 

671.760 

Lagoa  

Facultativa 

75 – 85% 60 – 99,9% 
447.840 - 

2.007.640 

22.392 - 

44.784 

22.392 - 

44.784 
0 

335.880-

895.680 

Lodo 

ativado 
85 – 93% 60 – 90% 

1.119.600 - 

1.791.360 

111.960  - 

223.920 

1.343,52 - 

2.799 

27.990-

50.382 

391.860 - 

1.007.64

0 

Filtro 

biológico 
85 – 93% 60 – 90% 

1.343.520 - 

1.679.400 

111.960 - 

167.940 

1.679,4 - 

3.358,8 
0 

391.860 - 

895.680 
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Tratamento 
Eficiênci

a DBO 

Eficiência C. 

Termotolerantes 

Custos 

Implantação 

(R$) 

Custos 

Operação e 

Manutenção 

(R$) 

Requisito

s de Área 

(m²) 

Requisito

s Potência 

(W) 

Geração 

do lodo 

(L/ano) 

UASB 60 – 80% 60 – 90% 
335.880 - 

559.800 

27.990 - 

39.186 

335,88 - 

1.119,6 
0 

111.960 - 

391.860 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1996-2005. 

Analisando a tabela pode-se observar que o sistema de tratamento baseado no 

Reator UASB apresenta menor custo para o município frente as outras alternativas. Porém 

uma desvantagem do sistema UASB é a baixa eficiência na remoção de patógenos e 

nutrientes, fato que pode ser explicado devido ao baixo tempo de detenção hidráulica. O 

reator pode ser utilizado também combinado com um sistema de lagoas de estabilização 

o que reduziria a necessidade de área de um sistema de lagoas convencionais. 

Apesar das alternativas apresentadas, o município de São Miguel do Gostoso 

possui, conforme já explanado anteriormente, uma ETE Compacta (Sistema Natural de 

Tratamento de Efluentes - SISNATE), que é modelo no cenário nacional. Esta foi 

projetada para atender a população final de 10.102 habitantes e uma vazão média de 25,51 

l/s, numa área de aproximadamente 50.696 m² (CAERN, 2014). Tal ETE possui 

tratamento preliminar composto por grade, caixa de areia e calha Parshall, tratamento 

biológico composto por reatores biológicos, filtros anaeróbicos e, por fim, um sistema de 

desinfecção por adição de cloro.  

No Quadro 14 são apresentadas as intervenções planejadas para a Zona Urbana 

do município que compreende: 

 Revisão do projeto de sistema de esgotamento existente – visto que o sistema 

foi executado anos após seu projeto, de modo que o mesmo se encontra defasado 

em relação a atual realidade do município. Se faz necessária uma revisão antes de 

que a nova bacia seja implementada para que 100% da população urbana possa 

ser atendida; 

 Implantação de rede coletora e Estação Elevatória EE-04D – conforme 

abordado no diagnóstico, a Bacia D ainda não foi executada devido à baixa 

densidade populacional da área. Assim uma das intervenções propostas é a 

implantação da rede adequada, incluindo a estação elevatória projetada para Bacia 

D; 
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 Realização de Programas de Educacionais – para funcionamento adequado de 

todos os sistemas propostos deve ser realizado um trabalho de educação ambiental 

com toda a população da Zona Urbana, para que sejam conscientes do seu papel 

na preservação dos recursos e na utilização das tecnologias e infraestruturas 

disponíveis que contribuem com a sua qualidade de vida.  

No Quadro 14 estão as intervenções planejadas como alternativas técnicas de 

engenharia para atendimento da demanda calculada na Zona Urbana. 

Quadro 14: Intervenções propostas para alcance da demanda calculada- Esgotamento Sanitário da 

Zona Urbana 

INTERVENÇÃO 

PLANEJADA 
OBJETIVO PRAZO 

Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário nas 

regiões não atendidas 

-Revisão do projeto de sistema de esgotamento existente; 

-Implantação de rede coletora da bacia D e Estação 

Elevatória (EE-04D); 

Curto 

Prazo 

Realização de Programas de 

Educacionais 

-Realização de programas de educação ambiental e 

sanitária com a população urbana. 

Curto 

Prazo 

Fonte: Incibra, 2020. 

No Quadro 15 são apresentadas as intervenções propostas para a Zona Rural do 

município que compreende: 

 Adequação dos sistemas existentes na Zona Rural – visto que, conforme 

abordado no diagnóstico, os sistemas existentes na Zona Rural do município são, 

basicamente, fossas rudimentares, as quais foram construídas em desacordo com 

os padrões técnicos de engenharia e segurança ambiental e necessitam, portanto, 

de adequações; 

 Implantação dos sistemas individuais de esgotamento sanitário – visto que 

na Zona Rural ainda há casos em que as residências não possuem nenhum tipo 

de sistema individual se faz necessário a implantação destas infraestruturas de 

forma adequada, respeitando os padrões técnicos e ambientais;  

 Implantação banheiros sanitariamente adequados para as residências que 

não possuem – visto que na Zona Rural ainda há casos de residências que não 

possuem banheiros adequados se faz necessária a captação de recursos para tais 
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projetos e a implantação destas infraestruturas de forma adequada, respeitando 

os padrões técnicos e ambientais;  

  Elaboração de cronograma para esgotamento dos sistemas individuais, por 

comunidade – uma grande dificuldade da população identificada foi o 

esgotamento das fossas das comunidades rurais onde, devido a ausência do 

serviço, os moradores de tais localidades fecham e desativam as fossas cheias e 

constroem novas fossas por conta própria. Assim é proposto a elaboração de um 

cronograma que deve ser repassado a toda população; 

 Implantação de programa de reuso de águas servidas para irrigação – 

Tendo em vista que a água é um recurso natural limitado e imprescindível à vida, 

a conservação e a preservação dos recursos hídricos deve ser o foco na busca de 

alternativas que proporcionem uma melhor utilização dos recursos naturais. 

Assim as tecnologias de aproveitamento de efluentes são soluções sustentáveis 

e contribuem a preservação das fontes potáveis existentes. Propõem-se a reuso 

das águas servidas para a irrigação, de forma controlada, obedecendo os padrões 

de qualidade mínimos para esta finalidade; 

 Realização de programas de educação ambiental e sanitária com a 

população rural – para funcionamento adequado de todos os sistemas propostos 

deve ser realizado um trabalho de educação ambiental com toda a população da 

Zona Rural, para que sejam conscientes do seu papel na preservação dos recursos 

e na utilização das tecnologias e infraestruturas disponíveis que contribuem com 

a sua qualidade de vida.  

No Quadro 15 estão com as intervenções planejadas como alternativas técnicas de 

engenharia para atendimento da demanda calculada para Zona Rural.  

Quadro 15: Intervenções propostas para alcance da demanda calculada- Esgotamento Sanitário da 

Zona Rural 

INTERVENÇÃO 

PLANEJADA 
OBJETIVO PRAZO 

Implantação dos Sistemas 

Individuais  

-Adequação dos sistemas existentes na Zona Rural; 

-Implantação dos sistemas individuais de 

esgotamento sanitário; 

- Implantação banheiros sanitariamente adequados 

para as residências que não possuem; 

Curto 

Prazo 
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INTERVENÇÃO 

PLANEJADA 
OBJETIVO PRAZO 

-Elaboração de cronograma para esgotamento dos 

sistemas individuais, por comunidade. 

-Implantação de programa de reuso de águas 

servidas para irrigação. 

Longo 

Prazo 

Realização de Programas de 

Educacionais 

-Realização de programas de educação ambiental e 

sanitária com a população rural. 

Curto 

Prazo 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

5.3.5.  Comparação das alternativas de tratamento  

As alternativas técnicas de tratamento de esgoto devem ser analisadas e adotadas 

seguindo diversos critérios, dentre os quais se destacam a eficiência do tratamento 

adotado, para que este seja capaz de atingir os parâmetros estabelecidos por lei, a área 

disponível para implantação da ETE, dependendo do tratamento selecionado, a demanda 

de energia, os custos de implantação e os custos de operação do sistema, a quantidade de 

lodo gerado no processo de tratamento e as facilidades de operação e manutenção. 

Conforme já explanado, a Zona Urbana município de São Miguel do Gostoso 

atualmente possui ETE Compacta (Sistema Natural de Tratamento de Efluentes - 

SISNATE) e a Zona Rural não apresenta nenhum tratamento para os esgotos gerados pela 

população.  

Durante os levantamentos do Diagnóstico Técnico-Participativo constatou-se que 

o atual sistema de tratamento não estava em operação tempo suficiente para se haver 

indicadores operacionais, econômicos, financeiros, administrativos e de qualidade dos 

serviços prestados. Diante deste cenário, faz-se uma análise das diferentes alternativas de 

tratamento, incluindo a alternativa existente para o município, Sistema Natural de 

Tratamento de Efluentes. 

Tabela 25: Comparativo de alternativas de tratamento de esgoto 

Tratamento 
Eficiência 

DBO 

Eficiência 

Coliformes 

Termotolerantes 

Custos 

Implantação 

(R$/hab) 

Custos 

Operação e 

Manutenção 

(R$/hab) 

Requisitos 

de Área 

(m²/hab) 

Requisitos 

Potência 

(W/hab) 

Geração do 

lodo 

(L/hab.ano) 

Lagoa 

anaeróbia 
70 – 90% 60 – 99,9% 30-75 2-4 1,2-3 0 20-60 
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Tratamento 
Eficiência 

DBO 

Eficiência 

Coliformes 

Termotolerantes 

Custos 

Implantação 

(R$/hab) 

Custos 

Operação e 

Manutenção 

(R$/hab) 

Requisitos 

de Área 

(m²/hab) 

Requisitos 

Potência 

(W/hab) 

Geração do 

lodo 

(L/hab.ano) 

Lagoa  

facultativa 
75 – 85% 60 – 99,9% 40 - 90 2-4  2-4 0 30-80 

Lodo 

ativado 
85 – 93% 60 – 90% 100-160 10-20 0,12-0,25 2,5-4,5 35-90 

Filtro 

biológico 
85 – 93% 60 – 90% 120-150 10-15 0,15-0,3 0 35-80 

UASB 60 – 80% 60 – 90% 30-50 2,5-3,5 0,03-0,1 0 10-35 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1996-2005. 

As principais vantagens da utilização destes sistemas no Brasil são a simplicidade 

operacional, a necessidade de pouco ou nenhum equipamento, as condições climáticas 

favoráveis, a relativa disponibilidade de área em um grande número de localidades e os 

reduzidos custos de investimento e operação. A configuração existente no município é 

composta por tratamento preliminar por grades, caixa de areia e calha Parshall; tratamento 

biológico por reatores biológicos; filtros anaeróbicos; e, por fim, um sistema de 

desinfecção por adição de cloro. 

A eficiência deste sistema atende aos parâmetros estabelecidos nas resoluções do 

Conama nº 375/2005 e nº 430/2011, além disso, este sistema se destaca pela sua 

simplicidade e baixo custo operacional em relação aos demais sistemas de tratamento, 

sendo, dentro da realidade do município, considerado mais adequado. 

Realizou-se uma comparação das projeções da carga poluidora de DBO e da 

concentração de coliformes termotolerantes a partir dos dados calculados no item 4.3.3, 

a seguir têm-se os gráficos com as projeções dos dois parâmetros considerando um 

horizonte de 20 anos e os diferentes tipos de tratamento, bem como uma projeção 

considerando nenhum tipo de tratamento. 
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Gráfico 4: Comparação da carga poluidora de DBO a ser lançada anualmente para a projeção 

populacional dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos 

 

Fonte: Incibra, 2020. 

Gráfico 5: Comparação da concentração de Coliformes termotolerantes a ser lançada anualmente 

para a projeção populacional dos próximos 20 anos, com diferentes tratamentos 

 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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Observa-se no Gráfico 4, que o tratamento da ETE compacta proporcionará a 

emissão de efluentes com uma menor concentração de DBO ao longo dos 20 anos, 

seguido pelo sistema com lodos ativados, com valores praticamente iguais. Com relação 

aos coliformes termotolerantes, a concentração mais baixa ficou atrelada ao tratamento 

com a ETE Compacta, visto que se identifica ausência desse após o processo de 

tratamento, seguido pelas alternativas de lagoas de estabilização e após este, o sistema de 

lodos ativados e UASB, que apresentaram as mesmas concentrações (Gráfico 5).   

Porém, não se pode afirmar apenas baseando-se nestes dados qual a melhor 

alternativa a ser implantada, visto que outros fatores são extremamente relevantes para 

concepção da alternativa, devem ser avaliados os fatores externos que possam influenciar, 

outros parâmetros que também deve ter acompanhamento, custos, emissão de odor, 

localização estratégica, infraestrutura necessária, ou seja, deve ser avaliada a viabilidade 

técnica, econômica e ambiental. 

Diante do cenário atual, o sistema centralizado, com o tratamento fora da bacia, 

em ET, como a construída atualmente, é o mais adequado para atender a demanda urbana 

do município, visto que se evita a necessidade de se disponibilizar várias áreas para a 

locação da Estação de Tratamento de Esgoto, o que se constitui um fator limitante no 

núcleo urbano. Assim, evita-se também dispersar o tratamento em mais de uma unidade, 

ou seja, centraliza-se o tratamento, oferecendo maior controle. 

No que diz respeito a Zona Rural do município, composta principalmente por 

diversos núcleos habitacionais separados geograficamente, sugere-se a adoção de 

soluções individuais de tratamento de esgoto, e também que seja feita uma análise da 

viabilidade de implantação de sistemas coletivos nessas comunidades.  

Os sistemas individuais de tratamento de esgoto caracterizam-se usualmente pela 

utilização de tanques sépticos seguidos de tratamento complementar. Tais sistemas se 

destacam por funcionar de forma satisfatória a nível de eficiência de tratamento e em 

custo ao serem implantados em áreas do meio rural. As edificações que já possuírem 

sistemas individuais deverão sofrer uma adequação de suas unidades, caso necessário e 

as que não possuem deverão ser dotadas de tais sistemas. 

Para subsidiar a escolha do tratamento das soluções individuais, faz-se um 

comparativo entre as combinações de utilização com Tanques Sépticos com outros 
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sistemas de acordo a norma NBR 13969/97: Tanques sépticos - Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

Tabela 26: Faixas prováveis de remoção dos poluentes, conforme o tipo de tratamento, 

consideradas em conjunto com o tanque séptico (em %)* 

Parâmetro 

Processo (tanque séptico Parâmetro em conjunto com): 

Filtro 

anaeróbio 

submerso 

Filtro de 

areia 

Filtro 

aeróbio 

Vala de 

filtração 

Lodo 

ativado 

por 

batelada 

Lagoa 

com 

plantas 

 

DBO5,20 40 a 75 60 a 95 50 a 85 50 a 80 70 a 95 70 a 90 

DQO 40 a 70 50 a 80 40 a 75 40 a 75 60 a 90 70 a 85 

Sólidos não 

filtráveis 
60 a 90 80 a 95 70 a 95 70 a 95 80 a 95 70 a 95 

Sólidos 

sedimentáveis 
70 ou mais 

99 ou 

mais 
100 100 90 a 100 100 

Nitrogênio 

Amoniacal 
- 30 a 80 50 a 80 50 a 80 60 a 90 70 a 90 

Nitrato - 30 a 70 30 a 70 30 a 70 30 a 70 50 a 80 

Fosfato 20 a 50 30 a 70 30 a 70 30 a 70 50 a 90 70 a 90 

Coliformes 

fecais 
- - 

99 ou 

mais 

99,5 ou 

mais 
- - 

Fonte: NBR 13969/1997. 

*-Para obtenção de melhores resultados, deve haver combinações complementares. 

-Os valores limites inferiores são referentes a temperaturas abaixo de 15°C; os valores limites 

superiores são para temperaturas acima de 25°C, sendo também influenciados pelas condições 

operacionais e grau de manutenção. 

-As taxas de remoção dos coliformes não devem ser consideradas como valores de aceitação, mas 

apenas de referência, uma vez que 0,5% residual de coliformes do esgoto representa centenas de 

milhares destes. 

Têm-se ainda algumas características dos processos de tratamento (excluindo-se 

tanque séptico): 

Tabela 27: Características dos processos de tratamento (excluindo-se tanque séptico) 

Característica 

Processo (tanque séptico Parâmetro em conjunto com): 

Filtro 

anaeróbio 

Filtro de 

areia 

Filtro 

aeróbio 

submerso 

Vala de 

filtração 

Lodo ativado 

por batelada 

Lagoa 

com 

plantas 

Área necessária Reduzida Média Reduzida Média Média Média 

Operação Simples Simples Simples Simples Simples Simples 

Custo 

operacional 
Baixo Médio Alto Baixo Alto Baixo 
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Característica 

Processo (tanque séptico Parâmetro em conjunto com): 

Filtro 

anaeróbio 

Filtro de 

areia 

Filtro 

aeróbio 

submerso 

Vala de 

filtração 

Lodo ativado 

por batelada 

Lagoa 

com 

plantas 

Manutenção Simples Simples Simples Simples 
Mediana 

complexidade 
Simples 

Odor/cor no 

efluente 
Sim Não Não Não Não Não 

Fonte: NBR 13969/1997 

Conclui-se que o sistema mais adequado para a Zona Rural é a utilização de 

Tanque séptico em conjunto com Filtro anaeróbio ou vala de infiltração. Também deve-

se verificar a possibilidade de instalação de sistemas de reuso, utilizando o efluente 

tratado para irrigação, desde que sejam obedecidas as normas técnicas aplicáveis e as 

características pedológicas locais. 

Conforme abordado por Andrade Neto (1997), os tanques sépticos reúnem os 

objetivos dos decantadores e digestores em uma mesma unidade, onde se realizam, 

simultaneamente, várias funções. Como exemplos dessas funções realizadas pelos 

tanques sépticos podem ser citadas: decantação, flotação, desagregação e digestão dos 

sólidos sedimentados e da crosta constituída pelo material flotante. Essa estrutura também 

propicia um tratamento anaeróbio da fase líquida e acumulam por longos períodos o lodo 

digerido.  

Os efluentes advindos do tanque séptico necessitam, na maioria das vezes, passar 

por um tratamento complementar antes de serem destinados a disposição final 

ambientalmente adequada. Um dos tratamentos complementares para esse sistema 

individual são os filtros anaeróbios. Para Eraldo H. de Carvalho e Jurandyr Povinelli 

(1996 apud ANDRADE NETO, 1997) os filtros são reatores biológicos preenchidos com 

meio suporte, onde em sua superfície ocorre a fixação e desenvolvimento de 

microorganismos formando biofilmes, nesses reatores o meio suporte permanece imóvel 

e submerso, podendo apresentar sentido do fluxo em seu interior ascendente ou 

descendente.  

A combinação dos sistemas de tanques sépticos com filtros anaeróbios permitirá 

a obtenção de um resultado eficiente no tratamento dos efluentes residenciais do 

município, permitindo a obtenção da elevação da qualidade deste material para que não 

acarretem risco ao ambiente e a saúde pública. Porém, deve ser realizado um estudo de 
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alternativas, avaliando a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social, a fim de 

verificar qual a solução mais vantajosa e compatível com o perfil do município e dos 

usuários do sistema. 

O perfil do solo em São Miguel do Gostoso é composto por: Latossolo Vermelho-

Amarelo que ocorre em ambientes bem drenados, sendo muito profundo e uniforme em 

características de cor, textura e estrutura em profundidade; Neossolo ou areia quartzosa 

que é solo pouco desenvolvido, raso ou muito raso, comumente encontrado afloramentos 

das rochas e possui uma drenagem que vai de moderada a acentuada; Luvissolo que é 

constituído de material mineral pouco profundo ou raso; Neossolo flúvico que é um solo 

desenvolvimento recente, geralmente de origem fluvial; e Gleissolos hidromórficos que 

encontram-se permanente ou periodicamente saturados por água, exceto se forem 

drenados artificialmente. 

Já o perfil hidrogeológico está inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial 

e Domínio Hidrogeológico Kartisco-Fissural. O Domínio Intersticial é composto de 

rochas sedimentares do Grupo Barreiras, e de Depósitos Litorâneos (CPRM, 2005), O 

Domínio Hidrogeológico Kartisco-Fissural é constituído por calcários da Formação 

Jandaíra. Enquanto que os usuários do sistema são em sua maioria pessoas sem instrução 

e ensino fundamental incompleto. 

Deverá ser estabelecido um programa contínuo por parte de Gestão Municipal 

para estreitar a comunicação entre população e prefeitura para os serviços de esgotamento 

dos sistemas individuais, deverá ainda ser estabelecido um cronograma de esgotamento 

dos sistemas, bem como transporte e destinação adequada do lodo estabilizado gerado. 

Sugere-se a adoção de Leitos de Secagem como opção para o desaguamento do lodo, de 

acordo com os parâmetros estabelecidos na NBR 12209/2011. 

5.3.6.  Eventos de emergência e contingência 

As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de 

assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de esgotamento 

sanitário existentes, de modo a não expor a comunidade a impactos relacionados ao meio 

ambiente e, principalmente, à saúde pública. Estas ações visam também acelerar a 

retomada e a normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza relativa aos serviços 

de esgotamento sanitário do município de São Miguel do Gostoso-RN. 
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No Quadro 16 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as 

principais respostas a situações críticas possíveis para o esgotamento sanitário: 

Quadro 16: Ações emergenciais do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Ocorrência Origem Plano de Contingência 

Paralisação da ETE 

-Interrupção prolongada no 

fornecimento de energia 

elétrica nas estações 

elevatórias de esgoto; 

-Danificação de equipamentos 

eletromecânicos ou estruturas; 

-Registro do evento; 

-Comunicação às 

autoridades e órgãos de 

controle ambiental e 

reguladores; 

-Instalação de 

equipamentos reserva; 

-Reparo das instalações 

danificadas; 

- Instalação de geradores 

junto à ETE. 

Extravasamento em estações 

elevatórias 

-Interrupção prolongada no 

fornecimento de energia 

elétrica; 

-Danificação de equipamentos 

eletromecânicos ou estruturas; 

-Registro do evento; 

-Comunicação às 

autoridades e órgãos de 

controle ambiental e 

reguladores; 

-Instalação de 

equipamentos reserva; 

-Reparo das instalações 

danificadas; 

- Instalação de geradores 

junto à ETE. 

Rompimento de tubulações 

(linhas de recalque, 

coletores tronco, 

interceptores e emissários) 

-Rompimento de travessias; 

-Desmoronamento de taludes; 

-Erosões de fundo de vale; 

-Registro do evento; 

-Comunicação às 

autoridades e órgãos de 

controle ambiental e 

reguladores; 

-Reparo das instalações 

danificadas. 

Retorno de esgoto em 

imóveis 

-Obstruções da rede coletora; 

-Rede sobrecarregada devido 

ao lançamento indevido de 

águas pluviais; 

-Registro do evento; 

-Comunicação às 

autoridades, órgãos de 

controle ambiental e 

reguladores e vigilância 

sanitária; 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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6. INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

6.1.  ANÁLISE SWOT – INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Na Tabela 28 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos da Zona Urbana do município de São Miguel do Gostoso, 

estando expressas as forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças 

(ambiente externo) identificadas. 

Tabela 28: Análise SWOT – Resíduos Sólidos da Zona Urbana 

Forças Fraquezas 

Sistema de coleta de resíduos domiciliares 

atinge 87,85% dos domicílios 

Ausência de Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 

Uso de lixeiras coletivas dispostas em 

pontos estratégicos nas ruas 

Parte dos resíduos domésticos é acondicionada, 

pelos munícipes, em sacos e sacolas plásticas, 

embalagem de papel ou papelão 

Existência de caminhão compactador 

adequado para realizar a coleta de 

resíduos domiciliares 

Existência de animais soltos, que reviram as 

lixeiras 

Os profissionais do serviço de varrição 

utilizam fardamento completo e EPI's 

Veículo (caminhão com carroceria) utilizado na 

coleta de resíduos domiciliares apresenta 

inconformidades 

Os profissionais do serviço de podação 

utilizam fardamento completo e EPI's 

Taxa de veículos disponível para realização do 

serviço de coleta de resíduos domiciliares é 

inadequada 

Aterro Sanitário da Região Metropolitana 

de Natal disposição final dos resíduos 

domiciliares e comerciais  

Não há triagem, tratamento e destinação final 

adequada dos resíduos domiciliares 

Empresa terceirizada especializada na 

coleta, transporte, tratamento e disposição 

final dos materiais perfurocortantes 

gerados nas Unidades de Saúde  

Ausência de compostagem de resíduos 

orgânicos 

RSS do Grupo D são destinados ao Aterro 

Sanitário da Região Metropolitana de 

Natal 

Presença de resíduos de podação junto aos 

resíduos domiciliares 

RCC coletados são reutilizados nas 

melhorias de estradas e aterros de terrenos 

Resíduos de podas descartados em lotes, 

terrenos baldios e margens de vias 

Existência de coleta de resíduos 

volumosos 

Resíduos de poda, capina e roçagem são 

destinados ao lixão municipal 

Existência de catadores associados na 

Associação Cooperativa Gostoso Recicla 

Presença de acúmulo de resíduos em sarjetas  

Associação Cooperativa Gostoso Recicla 

conta com quatro coletores de 

recebimento de resíduos passíveis de 

reciclagem 

Acondicionamento dos RSS do Grupo D sem 

identificação nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), em desconformidade com o Anexo II da 

RDC nº 222/2018 da Anvisa  

Existência do Plano de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos Estadual 

Acondicionamento dos RSS do Grupo D com 

sacos de cor branco leite, ao invés de cor preta, 
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Forças Fraquezas 

podendo causar o descarte inadequado dos 

materiais infectantes 

Existência de Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Regionalização do Mato Grande 

Armazenamento das bombonas inadequado em 

UBS, de acordo com a Resolução RDC Nº 306, 

de 7 de dezembro de 2004 

 Formação de Consórcio Municipal da 

Regionalização Mato Grande 

Inexistência do sistema de coleta, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos provenientes dos serviços de 

saneamento básico 

 Necessidade de ampliar o serviço de coleta de 

resíduos sólidos, devido ao aumento de 

população flutuante, nos períodos de alta 

estação 

 Não há gerenciamento adequado dos Resíduos 

de Construção Civil e Demolição 

 Descarte irregular dos RCC 

 Presença de resíduos volumosos em vias 

públicas 

 Ausência do Sistema de Coleta Seletiva 

 Ausência da identificação e classificação dos 

geradores dos resíduos comerciais 

 Inexistência de programas de coleta de resíduos 

passíveis a logística reversa obrigatória 

 Descarte irregular de pneus em terrenos baldios 

 Resíduos especiais são dispostos no lixão 

municipal 

 Inexistência de área para armazenamento 

temporário dos resíduos cemiteriais, 

internamente no cemitério 

  Resíduos cemiteriais provenientes do processo 

de exumação dos corpos são recolocados nas 

covas não impermeabilizadas 

  Lixão municipal como disposição final dos 

resíduos de limpeza urbana, da construção civil, 

volumosos, especiais, cemiteriais e volumosos 

  Ausência da identificação, controle e 

fiscalização dos geradores de resíduos 

agrosilvopastoris 

 Existência de abates de animais de forma 

clandestina 

  Resíduos oriundos dos abates de animais são 

descartados no lixão municipal 

  Inexistência de programas de coleta de resíduos 

passíveis de logística reversa obrigatória 

  Ausência da identificação, controle e 

fiscalização dos geradores de resíduos 

industriais 

  Falta de programas de educação ambiental e 

sanitária  

  Atuação de catadores informais de resíduos 

recicláveis em ambientes insalubres  

Oportunidades Ameaças 
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Forças Fraquezas 

Previsão para gestão integrada 

regionalizada dos resíduos 

Local inadequado para disposição dos resíduos 

sólidos 

Obtenção de recursos federais para 

solucionar problemas municipais 

Contaminação do solo, de águas subterrâneas e 

corpos hídricos 

Possibilidade de ações consorciadas com 

outros municípios 

 Proliferação de vetores transmissores de 

doenças 

Geração de renda a partir da coleta 

seletiva 

  

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Assim como para os demais eixos, para a infraestrutura de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos foram identificadas e examinadas as fraquezas de maneira 

isolada para que seja possível anular os problemas que as ocasionam, os quais podem, ou 

não, estarem relacionados. Isto permite apontar métodos para correção ou que possam 

minimizar seus efeitos, de modo que se tornem forças relevantes do sistema.  

Entre as fraquezas apontadas estão o lixão municipal utilizado como disposição 

final dos resíduos de limpeza urbana, da construção civil, volumosos, especiais e 

cemiteriais. Esse sistema de disposição causa a deterioração do solo, dos corpos hídricos, 

do ar, contribuindo com a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas, 

acarretando riscos potenciais à saúde da população e a proteção do meio ambiente. Além 

disso, consiste em uma prática irregular, que vai de encontro com o preconizado na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010, a qual 

determinou o encerramento de todos os lixões até o ano de 2014.  

As fraquezas identificadas durante a elaboração do Diagnóstico, entre outras,  

foram a Ausência de coleta seletiva, Inexistência de programas de coleta de resíduos 

passíveis de logística reversa, Veículo (caminhão com  carroceria) utilizado na coleta de 

resíduos domiciliares apresenta inconformidades, Taxa de veículos disponível para 

realização dos serviço de coleta de resíduos domiciliares é inadequada, 

Acondicionamento dos RSS do Grupo D sem identificação nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS's), em desconformidade com o Anexo II da RDC nº 222/2018 da Anvisa, 

Inexistência do sistema de coleta, tratamento e disposição final ambientalmente adequada 

dos resíduos provenientes dos serviços de saneamento básico, mas também a Falta de 

programas de educação ambiental e sanitária. Todas estas fraquezas poderiam ser 

mitigadas se o município executasse as ações previstas no Plano Intermunicipal de Gestão 
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Integrada de Resíduos Sólidos da Regionalização Mato Grande, relativas a limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos.  

Em contrapartida a esta realidade, também podem ser identificadas as forças do 

sistema, as quais representam as vantagens já existentes. Conforme apresentado na Tabela 

28, as forças encontradas na infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

na Zona Urbana do município consistem, entre outras, na Abrangência da coleta de 

resíduos domiciliares, que atende cerca de 88% da Zona Urbana, existência do Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Estadual o qual pode nortear as decisões a serem 

tomadas a nível municipal. Outras forças observadas durante o diagnóstico foram a 

Existência de um caminhão compactador utilizado nos serviços de coleta de resíduos 

domiciliares, o Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal como disposição final 

dos resíduos domiciliares e comerciais, Empresa terceirizada responsável pela coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos materiais perfurocortantes gerados nas 

Unidades de Saúde, bem como a Formação de Consórcio Público Regional de Resíduos 

Sólidos da Regionalização Mato Grande. Estes são fatores positivos que, mediante a 

correção das fraquezas, podem garantir uma boa qualidade de funcionamento de toda a 

cadeia.  

Conforme já citado, os fatores externos exercem uma forte influência sobre os 

sistemas de saneamento de um município, com os resíduos sólidos não é diferente. Assim, 

as ameaças identificadas foram: Local inadequado para disposição dos resíduos sólidos, 

Contaminação do solo, de águas subterrâneas e corpos hídricos, e a Proliferação de 

vetores transmissores de doenças.  

Outros fatores externos também podem influenciar positivamente o sistema, 

caracterizando as oportunidades. Em pesquisas e planejamentos realizados durante a fase 

de diagnóstico foram identificadas duas oportunidades que provêm melhorias ao sistema 

atual, bem como fonte de recursos para construção de novas e necessárias infraestruturas. 

As oportunidades encontradas foram: Previsão para gestão integrada regionalizada dos 

resíduos, Obtenção de recursos federais para solucionar problemas municipais e a 

Possibilidade de ações consorciadas com outros municípios.  

Na Tabela 29 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos da Zona Rural do município, estando expressas as forças, 

fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas. 
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Tabela 29: Análise SWOT – Resíduos Sólidos da Zona Rural 

Forças Fraquezas 

Existência de coleta de resíduos domiciliares 

nas comunidades Morro dos Martins, 

Reduto e Canto da Ilha II 

Ausência de Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 

As vias das comunidades rurais apresentam 

condições aceitáveis de limpeza 

Existência de buracos como 

acondicionamento dos resíduos na maioria das 

comunidades rurais 

Os resíduos domiciliares nas comunidades 

Morro dos Martins, Reduto e Canto da Ilha 

II são dispostos no Aterro Sanitário 

Metropolitano de Natal 

Maioria das comunidades rurais não possuem 

os serviços de coleta de resíduos domiciliares 

Resíduos da Construção Civil são utilizados 

para recobrimento de estradas e como aterro 

em terrenos 

Tratamento e destinação final inadequada dos 

resíduos domiciliares 

Resíduos perfurocortantes são levados à 

Zona Urbana e coletados por uma empresa 

terceirizada especializada na coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos 

Resíduos de Serviços de Saúde  

Pequenos lixões como disposição final nas 

comunidades Tabua, Baixinha dos Franças, 

Morro dos Paulos, Canto da Ilha I e II, 

Antônio Conselheiro, Morro dos Martins, 

Angico Velho e Arizona 

Existência de catadores associados na 

Associação Cooperativa Gostoso Recicla 

Nas comunidades que não possuem serviços 

de coleta de resíduos domiciliares, há 

disposição inadequada de resíduos sólidos nas 

residências, em terrenos baldios e nas estradas 

Reutilização de pneus em praças na 

comunidade Baixinha dos Franças 

Queima de resíduos de forma intensa nas 

comunidades Antônio Conselheiro, Baixinha 

dos Franças, Umburana, Cruzamento e Novo 

Horizonte 

Existência do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos Estadual 

Os serviços de varrição, capinação, roçagem e 

podação não são realizados na Zona Rural 

Existência de Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da 

Regionalização do Mato Grande 

Resíduos de podação queimados e dispostos 

inadequadamente nos terrenos baldios 

 Formação de Consórcio Municipal da 

Regionalização Mato Grande 

Ausência do Sistema de Coleta Seletiva 

 Necessidade de ampliar o serviço de coleta de 

resíduos sólidos, devido ao aumento de 

população flutuante, nos períodos de alta 

estação 

 Ausência do controle e fiscalização dos 

estabelecimentos geradores de resíduos 
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Forças Fraquezas 

comerciais 

 Inexistência do sistema de coleta, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada dos 

resíduos provenientes dos serviços de 

saneamento básico 

 Acondicionamento dos RSS do Grupo A em 

recipientes abertos e sem identificação nas 

UBS's, em desconformidade com o Anexo II 

da RDC nº 222/2018 da Anvisa  

  Acondicionamento dos RSS do Grupo D sem 

identificação nas UBS's, em desconformidade 

com o Anexo II da RDC nº 222/2018 da 

Anvisa  

  Acondicionamento dos RSS do Grupo D com 

sacos de cor branco leite ao invés de cor preta, 

podendo causar o descarte inadequado dos 

materiais infectantes 

  Inexistência de áreas para armazenamento 

temporário dos resíduos cemiteriais  

  Resíduos cemiteriais de podação, roçagem e 

de construção civil são queimados 

  Resíduos cemiteriais provenientes do processo 

de exumação dos corpos são recolocados nas 

covas não impermeabilizadas 

  Resíduos especiais são queimados, enterrados 

ou destinados ao lixão junto com os resíduos 

domiciliares coletados 

  Ausência da identificação, controle e 

fiscalização dos geradores de resíduos 

industriais 

  Ausência da identificação, controle e 

fiscalização dos geradores de resíduos 

agrosilvopastoris 

  Existência de abates de animais de forma 

clandestina 

  Resíduos oriundos dos abates de animais são 

descartados no lixão municipal 

  Inexistência de programas de coleta de 

resíduos passíveis de logística reversa 
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Forças Fraquezas 

obrigatória 

 Ausência de compostagem de resíduos 

orgânicos 

  Falta de programas de educação ambiental e 

sanitária 

  

Atuação de catadores informais de resíduos 

recicláveis em ambientes insalubres  

Oportunidades Ameaças 

Previsão para gestão integrada dos resíduos 
Local inadequado para disposição dos 

resíduos sólidos 

Obtenção de recursos federais para 

solucionar problemas municipais 

Contaminação do solo, de águas subterrâneas 

e corpos hídricos 

Possibilidade de ações consorciadas com 

outros municípios 

Proliferação de vetores transmissores de 

doenças 

Geração de renda a partir de coleta seletiva  

Fonte: INCIBRA, 2020. 

As principais fraquezas representam percas potenciais de qualidade, cobertura e 

regularidade. As fraquezas observadas, entre outras, foram: Ausência de coleta de 

resíduos domiciliares na maioria das comunidades rurais, pequenos lixões em algumas 

comunidades, disposição final inadequada dos resíduos gerados, Queima de resíduos a 

céu aberto, Inexistência de programas de coleta de resíduos passíveis de logística reversa, 

Falta de programas de educação ambiental e sanitária, além da Ausência de coleta 

seletiva.  

Existem características positivas do sistema atual que podem ser o pontapé inicial 

para prover melhorias ao sistema. Assim, as forças identificadas, entre outras, foram: 

Existência de coleta de resíduos domiciliares nas comunidades rurais de Morro dos 

Martins, Reduto e Canto Ilha II, Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Natal como 

disposição final dos resíduos domiciliares dessas comunidades com serviço de coleta, 

Empresa terceirizada responsável pela coleta até disposição final dos resíduos 

perfurocortantes, Existência do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Estadual 

e Formação de Consórcio Público da Regionalização Mato Grande.  
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Analisando os parâmetros externos que influenciam o sistema de limpeza urbana 

manejo de resíduos sólidos, podem ser citadas as ameaças e oportunidades possíveis para 

o sistema. Entre as ameaças foram identificados os mesmos fatores da Zona Rural: Local 

inadequado para disposição dos resíduos sólidos, Contaminação do solo, de águas 

subterrâneas e corpos hídricos e a Proliferação de vetores transmissores de doenças. Por 

outro lado, para esta situação, podem ser encontradas oportunidades, as quais destacam-

se: Previsão para gestão integrada regionalizada dos resíduos, Obtenção de recursos 

federais para solucionar problemas municipais, Possibilidade de ações consorciadas com 

outros municípios. 

6.2. CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS – INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No Quadro 17 é apresentada uma relação entre metas, objetivos, prazos e 

prioridades à Zona Urbana (sede) e no Quadro 18 à Zona Rural (comunidades rurais).  

Os prazos de atendimento foram divididos em curto, médio e longo prazo, assim 

as iniciativas de curto prazo devem completar 100% de seu objetivo e manter estes 

resultados a longo prazo através de manutenção e revisão dos sistemas. Assim como as 

ações de médio prazo, que atingem 100% de conclusão neste prazo, mas deve manter a 

qualidade dos sistemas de atendimento a longo prazo. 
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Quadro 17: Cenários, objetivos e metas – Resíduos Sólidos – Zona Urbana 

Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Cobertura de sistema de 

coleta resíduos sólidos 

Sistema de coleta de resíduos 

domiciliares urbanos atinge 87,85% 

dos domicílios 

1.      Ampliação do serviço de coleta dos 

resíduos sólidos. 
65% 100% 100% 100% 1 

Necessidade de ampliar o serviço de 

coleta de resíduos sólidos, devido ao 

aumento de população flutuante, nos 

períodos de alta estação 

2.      Intensificar o serviço de coleta de 

resíduos sólidos urbanos, durante 

períodos de alta estação. 

100% 100% 100% 100% 1 

Implantação de 

recipientes para 

acondicionamento de 

resíduos 

Acondicionamento insuficiente e 

inadequado 

3.      Aquisição e implantação estratégica 

de recipientes de acondicionamento de 

resíduos sólidos adequados (lixeiras 

para resíduos secos e lixeiras para 

resíduos úmidos). 

40% 100% 100% 100% 1 

Adequação do 

transporte de resíduos 

sólidos 

Veículo inadequado para coleta e 

transporte dos resíduos 

4.      Adequação do veículo coletor de 

resíduos sólidos dentro dos parâmetros 

das NBR 13.463 – Coleta de resíduos 

sólidos. 

20% 50% 100% 100% 1 

Limpeza Pública 

Existência de resíduos de pedação 

dispostos em terrenos baldios 

5. Estabelecimento de metodologias 

para ampliação dos serviços de varrição, 

capinação, roçagem e pedação. 

100% 100% 100% 100% 1 

Disposição final inadequada dos 

resíduos de poda, capina e roçagem  

6.      Implementação de reciclagem e 

compostagem dos resíduos de poda, 

capina e roçagem. 

30% 80% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Necessidade de ampliar o serviço de 

limpeza pública, devido ao aumento 

de população flutuante em alta 

estação 

7.      Intensificar os serviços de limpeza 

pública, principalmente nas praias, 

durante os períodos de alta estação. 

100% 100% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos de Serviços 

de Saúde 

Descarte inadequado dos RSS 
8.  Capacitação dos profissionais 

envolvidos para o descarte adequado. 
100% 100% ‘100% 100% 1 

Acondicionamento dos RSS do 

Grupo A em acondicionadores 

abertos e sem identificação nas 

UBS, em desconformidade com o 

Anexo II da RDC nº 222/2018 da 

Anvisa  

9.  Aquisição de recipientes adequados 

para acondicionamento dos RSS. 
100% 100% 100% 100% 1 

Acondicionamento dos RSS do 

Grupo D sem identificação nas UBS, 

em desconformidade com o Anexo 

II da RDC nº 222/2018 da Anvisa  

10.  Garantir a identificação nos 

recipientes, de acordo com o tipo dos 

RSS. 

100% 100% 100% 100% 1 

Acondicionamento dos RSS do 

Grupo D com sacos de cor branco 

leite, ao invés de cor preta, podendo 

causar o descarte inadequado dos 

materiais infectantes 

11.  Aquisição de sacos adequados. 100% 100% 100% 100% 1 

Armazenamento das bombonas 

inadequado em UBS, de acordo com 

a Resolução RDC Nº 306, de 7 de 

dezembro de 2004 

12.  Adequação dos abrigos para 

armazenamento temporário das 

bombonas. 

100% 100% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos Cemiteriais 

Disposição final inadequada dos 

Resíduos Cemiteriais 

13.  Estabelecimento de metodologias e 

implantação da disposição adequada 

dos Resíduos Cemiteriais. 

20% 70% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Inexistência de área para 

armazenamento temporário dos 

Resíduos Cemiteriais, internamente 

no cemitério 

14.  Implantação de abrigos para as 

armazenamento temporário dos 

Resíduos Cemiteriais. 

50% 100% 100% 100% 1 

Gerenciamento 

adequado dos Resíduos 

de Construção Civil e 

Demolição 

Não há gerenciamento adequado dos 

Resíduos de Construção Civil e 

Demolição 

15.  Implementar o controle da 

quantidade de resíduos gerados e 

cadastro das principais fontes 

geradoras. 

30% 60% 100% 100% 1 

16.  Aplicar a destinação final adequada 

dos Resíduos de Construção Civil e 

Demolição. 

20% 60% 100% 100% 1 

Resíduos dos Serviços 

Públicos de Saneamento 

Básico  

Inexistência do sistema de coleta, 

tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos 

resíduos provenientes dos serviços 

públicos de saneamento básico 

17.  Implantação do sistema de coleta e 

disposição final adequada dos resíduos 

dos serviços públicos de saneamento 

básico. 

25% 60% 100% 100% 1 

Adequação a Política 

Nacional de Resíduos 

Sólidos  

Inadequação com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos 

18.  Implementação das ações previstas 

no Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

15% 30% 65% 100% 1 

19.  Estabelecimento de etapas de 

redução, reutilização, e reciclagem, com 

vistas a minimizar o volume de rejeitos 

encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada. 

25% 50% 80% 100% 1 

20.  Elaborar e implementar um plano de 

logística reversa.  
20% 60% 80% 100% 1 

Destinação e disposição 

final adequada dos 

Destinação e disposição final 

inadequada 

21.  Aplicar destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos, com 
25% 50% 75% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

resíduos sólidos na Zona 

Urbana 

utilização do aterro sanitário ou o uso de 

usinas de tratamento dos resíduos 

sólidos. 

22.  Recuperação de área degradada do 

lixão municipal. 
30% 60% 100% 100% 1 

Adequação do Sistema 

de Coleta Seletiva  

Ausência do sistema de coleta 

seletiva 

23.  Elaborar e implementar programa 

de coleta seletiva. 
25% 75% 100% 100% 1 

24.  Instalação de lixeiras municipais 

que permitam o armazenamento dos 

resíduos segregados secos, em locais 

públicos (praças, escolas municipais, 

mercados públicos, entre outros). 

25% 75% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos Volumosos 

Descarte inadequado dos resíduos 

volumosos  

25.  Implantação de ecopontos, para que 

a população possa fazer o descarte dos 

resíduos volumosos. 

25% 75% 100% 100% 1 

Destinação e disposição final 

inadequada dos resíduos volumosos 

26.  Aplicar destinação e disposição 

final adequadas dos resíduos 

volumosos. 

25% 75% 100% 1001% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos Comerciais 

Ausência da identificação e 

classificação dos geradores dos 

resíduos comerciais 

27.  Criação de um cadastro dos 

geradores de resíduos comerciais. 
20% 75% 100% 100% 2 

28.  Fiscalização do manejo dos resíduos 

comerciais. 
20% 75% 100% 100% 2 

Adequação do manejo 

dos Resíduos 

Agrosilvopastoris 

Ausência da identificação, controle e 

fiscalização dos geradores de 

resíduos agrosilvopastoris 

29.   Criação de um cadastro dos 

geradores de resíduos agrosilvopastoris. 
25% 80% 100% 100% 1 

30.  Fiscalização do manejo dos resíduos 

agrosilvopastoris. 
25% 80% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Existência de abate de animais de 

forma clandestina 

31.  Implantação de um abatedouro 

público e interdição dos locais com 

abate clandestino. 

30% 100% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos Industriais 

Ausência da identificação dos 

geradores de resíduos industriais 

32.  Criação de um cadastro dos 

geradores de resíduos industriais. 
20%  80% 100% 100% 2 

33.  Fiscalização do manejo dos resíduos 

industriais. 
20% 80% 100% 100% 2 

Compostagem da 

matéria orgânica 

Ausência de compostagem de 

resíduos orgânicos 

34.  Elaborar e implementar programa 

de coleta seletiva e compostagem para 

os resíduos orgânicos. 

25% 75% 100% 100% 1 

Educação ambiental 
Ausência de programas de educação 

ambiental continuada 

35.  Implementação de um programa de 

educação ambiental efetivo abrangendo 

toda a população. 

20% 70% 100% 100% 1 

Formalização da catação 

e implantação de 

atividades de reciclagem 

Catadores informais em condições 

de trabalho inseguras 

36.  Criação de um programa para 

promover a inserção dos catadores 

informais na Associação Cooperativa 

Gostoso Recicla. 

100% 100% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 
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Quadro 18: Cenários, objetivos e metas – Resíduos Sólidos – Zona Rural 

Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Cobertura de sistema de 

coleta resíduos sólidos 

Ausência de coleta de resíduos 

domiciliares na maioria das 

comunidades rurais 

1.   Estabelecimento de metodologias e 

implantação do serviço de coleta de 

resíduos sólidos. 

20% 50% 100% 100% 1 

Necessidade de ampliar o serviço de 

coleta de resíduos sólidos, devido ao 

aumento de população flutuante, nos 

períodos de alta estação 

2.  Intensificar o serviço de coleta de 

resíduos sólidos urbanos, durante 

períodos de alta estação. 

100% 100% 100% 100% 1 

Implantação de 

recipientes para 

acondicionamento de 

resíduos 

Acondicionamento insuficiente e 

inadequado 

3.  Aquisição e implantação estratégica 

de recipientes de acondicionamento de 

resíduos sólidos adequados (lixeiras 

para resíduos secos e lixeiras para 

resíduos úmidos). 

20% 50% 100% 100% 1 

Adequação do 

transporte de resíduos 

sólidos 

Veículo inadequado para coleta e 

transporte dos resíduos 

4. Adequação do veículo coletor de 

resíduos sólidos dentro dos parâmetros 

das NBR 13.463 – Coleta de resíduos 

sólidos. 

20% 50% 100% 100% 1 

Limpeza Pública 

Inexistência dos serviços de 

varrição, capinação, roçagem e 

pedação na maioria das comunidades 

rurais 
5.  Estabelecimento de metodologias e 

implantação dos serviços de varrição, 

capinação, roçagem e pedação. 

30% 60% 100% 100% 1 

Queima de resíduos de poda 

Existência de resíduos de pedação 

dispostos em terrenos baldios 

Disposição final inadequada dos 

resíduos de poda, capina e roçagem 

6.  Implementação de reciclagem e 

compostagem dos resíduos de poda, 

capina e roçagem. 

30% 80% 100% 100% 1 



 
                                                                                                                                                                                        PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

130 

Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Necessidade de ampliar o serviço de 

limpeza pública, devido ao aumento 

de população flutuante em alta 

estação 

7. Intensificar os serviços de limpeza 

pública, principalmente nas praias, 

durante os períodos de alta estação. 

100% 100% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos de 

Serviços de Saúde 

Descarte inadequado dos RSS 
8.  Capacitação dos profissionais 

envolvidos para o descarte adequado. 
100% 100% ‘100% 100% 1 

Acondicionamento dos RSS do 

Grupo A em acondicionamento 

aberto e sem identificação nas 

UBS's, em desconformidade com o 

Anexo II da RDC nº 222/2018 da 

Anvisa 

9.  Aquisição de recipientes adequados. 100% 100% 100% 100% 1 

Acondicionamento dos RSS do 

Grupo D sem identificação nas 

UBS's, em desconformidade com o 

Anexo II da RDC nº 222/2018 da 

Anvisa 

10.  Garantir a identificação adequada 

para cada tipo de RSS. 
100% 100% 100% 100% 1 

Acondicionamento dos RSS do 

Grupo D com sacos de cor branco 

leite, ao invés de cor preta, podendo 

causar o descarte inadequado dos 

materiais infectantes 

11.  Aquisição de sacos adequadas. 100% 100% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos 

Cemiteriais 

Disposição final inadequada dos 

Resíduos Cemiteriais 

12.  Estabelecimento de metodologias e 

implantação da disposição adequada 

dos Resíduos Cemiteriais. 

20% 70% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Inexistência de área para 

armazenamento temporário dos 

Resíduos Cemiteriais, internamente 

no cemitério 

13.  Implantação de abrigos para as 

armazenamento temporário dos 

Resíduos Cemiteriais. 

50% 100% 100% 100% 1 

Gerenciamento 

adequado dos Resíduos 

de Construção Civil e 

Demolição 

Não há gerenciamento adequado dos 

Resíduos de Construção Civil e 

Demolição 

14.  Implementar o controle da 

quantidade de resíduos gerados e 

cadastro das principais fontes 

geradoras. 

30% 60% 100% 100% 1 

15.  Aplicar a destinação final adequada 

dos Resíduos de Construção Civil e 

Demolição. 

20% 60% 100% 100% 1 

Resíduos dos Serviços 

Públicos de Saneamento 

Básico  

Inexistência do sistema de coleta, 

tratamento e disposição final 

ambientalmente adequada dos 

resíduos provenientes dos serviços 

públicos de saneamento básico 

16.  Implantação do sistema de coleta e 

disposição final adequada dos resíduos 

dos serviços públicos de saneamento 

básico. 

25% 60% 100% 100% 1 

Adequação a Política 

Nacional de Resíduos 

Sólidos  

Inadequação com a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos 

17.  Implementação das ações previstas 

no Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 

15% 30% 65% 100% 1 

18.  Estabelecimento de etapas de 

redução, reutilização, e reciclagem, 

com vistas a minimizar o volume de 

rejeitos encaminhados para disposição 

final ambientalmente adequada. 

25% 50% 80% 100% 1 

19.  Elaborar e implementar um plano 

de logística reversa.  
20% 60% 80% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Destinação e disposição 

final adequada dos 

resíduos sólidos 

Destinação e disposição final 

inadequada 

20.  Aplicar destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos, com 

utilização do aterro sanitário ou o uso 

de usinas de tratamento dos resíduos 

sólidos. 

25% 50% 75% 100% 1 

21.  Recuperação de área degradada de 

pequenos lixões. 
30% 60% 100% 100% 1 

Adequação do Sistema 

de Coleta Seletiva  

Ausência do sistema de coleta 

seletiva 

22.  Elaborar e implementar programa 

de coleta seletiva. 
25% 75% 100% 100% 1 

23.  Instalação de lixeiras municipais 

que permitam o armazenamento dos 

resíduos segregados secos, em locais 

públicos (praças, escolas municipais, 

mercados públicos, entre outros). 

25% 75% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos Volumosos 

Descarte inadequado dos resíduos 

volumosos 

24.  Implantação de ecopontos, para 

que a população possa fazer o descarte 

dos resíduos volumosos. 

25% 75% 100% 100% 1 

Destinação e disposição final 

inadequada dos resíduos volumosos 

25.  Aplicar destinação e disposição 

final adequadas dos resíduos 

volumosos. 

25% 75% 100% 1001% 1 

26.  Criação de um cadastro dos 

geradores de resíduos comerciais. 
20% 75% 100% 100% 2 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Adequação do manejo 

dos Resíduos 

Comerciais 

Ausência da identificação e 

classificação dos geradores dos 

resíduos comerciais 

27.  Fiscalização do manejo dos 

resíduos comerciais. 
20% 75% 100% 100% 2 

Adequação do manejo 

dos Resíduos 

Agrosilvopastoris 

Ausência da identificação, controle e 

fiscalização dos geradores de 

resíduos agrosilvopastoris 

28.   Criação de um cadastro dos 

geradores de resíduos agrosilvopastoris. 
25% 80% 100% 100% 1 

29.  Fiscalização do manejo dos 

resíduos agrosilvopastoris. 
25% 80% 100% 100% 1 

Adequação do manejo 

dos Resíduos Industriais 

Ausência da identificação dos 

geradores de resíduos industriais 

30.  Criação de um cadastro dos 

geradores de resíduos industriais. 
20%  80% 100% 100% 2 

31.  Fiscalização do manejo dos 

resíduos industriais. 
20% 80% 100% 100% 2 

Compostagem da 

matéria orgânica 

Ausência de compostagem de 

resíduos orgânicos 

32.  Elaborar e implementar programa 

de coleta seletiva e compostagem para 

os resíduos orgânicos. 

25% 75% 100% 100% 1 

Educação ambiental 
Ausência de programas de educação 

ambiental continuada 

33.  Implementação de um programa de 

educação ambiental efetivo abrangendo 

toda a população. 

20% 70% 100% 100% 1 

Formalização da 

catação e implantação 

de atividades de 

reciclagem 

Catadores informais em condições 

de trabalho inseguras 

34.  Criação de um programa para 

promover a inserção dos catadores 

informais na Associação Cooperativa 

Gostoso Recicla. 

100% 100% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 



 
                                                                                                                                                                                        PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

134 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 
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6.3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS E PROSPECTIVAS TÉCNICAS – 

INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

No eixo da infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, as 

projeções de demanda levam em consideração toda a população do município, haja vista 

que o aterro deverá atender a população de todo o município.  

6.3.1.  Estimativas anuais dos volumes de produção dos resíduos sólidos 

Para a avaliação da geração de resíduos sólidos domésticos do município de São 

Miguel do Gostoso/RN foram considerados os dados populacionais apresentados neste 

trabalho. Foi realizada a projeção da quantidade de resíduos sólidos gerados em um 

horizonte de 20 anos.   

Com base nas informações coletadas no Produto 2 (Elaboração do Diagnóstico 

dos Resíduos Sólidos dos Municípios da Região do Mato Grande), presente no Plano 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região Mato Grande (PIRS – Mato Grande/RN, 

2016), a média de geração diária de resíduos sólidos urbanos do município no município 

de São Miguel do Gostoso é de 1,18 kg/hab.dia. De acordo com o Anexo 1 (Estudo da 

Caracterização Física dos Resíduos Sólidos – Gravimetria) presente no Produto 2, 

45,60% da produção de resíduos sólidos no município corresponde a matéria orgânica, 

46% de resíduos recicláveis e 9,60% de rejeitos.  

Na tabela que se apresenta na sequência, podemos observar o resultado da média 

da geração de resíduos, tendo como base o valor de 1,18 kg/hab.dia e sua tendência de 

evolução, considerando apenas os valores do horizonte de projeto (2020 a 2040), bem 

como avaliando inicialmente a taxa de geração de resíduos, associada a uma taxa de 

crescimento de 1% a.a., e os percentuais de produção de resíduos descritos no parágrafo 

anterior. 

Esclarece-se que esta informação se baseia nos resultados do estudo de 

composição gravimétrica realizada nas áreas de disposição final de resíduos, onde se 

pretende obter o mínimo rejeito possível com a implantação dos programas de coleta 

seletiva associada aos 3 R’s, (Reduzir, Reaproveitar e Reciclar), bem como aos sistemas 

de compostagem caseira e coletiva. 
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Tabela 30 - Geração de Resíduos Sólidos 

Ano Mat. 

Orgânica (%) 

Recicláveis 

(%) 

Rejeitos 

(%) 

Taxa de Geração 

(kg/hab.dia) 

População 

(hab) 

Resíduos totais 

(kg/dia) 

Mat. Orgânica 

(kg/dia) 

Recicláveis 

(kg/dia) 

Rejeitos 

(kg/dia) 

2020 44,20 47,94 7,86 1,253 13.313 16.676 7.371 7.994 1.311 

2021 44,10 48,24 7,66 1,265 13.421 16.979 7.488 8.191 1.300 

2022 43,99 48,52 7,49 1,278 13.525 17.282 7.603 8.384 1.294 

2023 43,88 48,77 7,35 1,291 13.626 17.585 7.717 8.576 1.292 

2024 43,77 49,00 7,23 1,303 13.726 17.891 7.831 8.767 1.293 

2025 43,66 49,21 7,13 1,316 13.820 18.194 7.943 8.954 1.297 

2026 43,55 49,41 7,04 1,330 13.912 18.498 8.055 9.140 1.303 

2027 43,44 49,59 6,97 1,343 14.002 18.804 8.168 9.324 1.311 

2028 43,34 49,75 6,91 1,356 14.089 19.110 8.282 9.507 1.321 

2029 43,24 49,90 6,86 1,370 14.171 19.413 8.394 9.687 1.333 

2030 43,14 50,03 6,82 1,384 14.252 19.720 8.508 9.866 1.345 

2031 43,06 50,16 6,79 1,397 14.332 20.029 8.624 10.046 1.359 

2032 42,97 50,27 6,76 1,411 14.413 20.343 8.742 10.226 1.375 

2033 42,90 50,37 6,73 1,426 14.494 20.662 8.863 10.408 1.391 

2034 42,82 50,47 6,71 1,440 14.578 20.990 8.989 10.593 1.409 

2035 42,76 50,55 6,69 1,454 14.660 21.319 9.115 10.777 1.427 

2036 42,69 50,63 6,68 1,469 14.744 21.655 9.245 10.964 1.446 

2037 42,64 50,70 6,67 1,483 14.827 21.995 9.378 11.151 1.466 

2038 42,58 50,76 6,66 1,498 14.911 22.341 9.513 11.341 1.487 
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Ano Mat. 

Orgânica (%) 

Recicláveis 

(%) 

Rejeitos 

(%) 

Taxa de Geração 

(kg/hab.dia) 

População 

(hab) 

Resíduos totais 

(kg/dia) 

Mat. Orgânica 

(kg/dia) 

Recicláveis 

(kg/dia) 

Rejeitos 

(kg/dia) 

2039 42,53 50,82 6,65 1,513 14.995 22.691 9.651 11.532 1.508 

2040 42,49 50,87 6,64 1,528 15.081 23.050 9.966 11.726 1.530 
Fonte: INCIBRA, 2019 
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Na avaliação das estimativas de volumes gerados anualmente, entre estes a 

geração total, o potencial para a reciclagem, o volume passível de ser compostado e o 

volume destinado para o aterro sanitário (rejeito), foi calculado um horizonte futuro de 

geração de resíduos, considerando que com a implantação de programas de coleta seletiva 

e de educação ambiental conforme propostos nas metas a curto prazo do Quadro 17 deste 

prognóstico, a tendência será reduzir a produção de rejeitos e aumentar a quantidade de 

resíduos recicláveis e orgânicos, que poderão ser comercializados e utilizados como 

matéria prima nas indústrias.  

A projeção futura para o ano de 2040, realizada para o município de São Miguel 

do Gostoso/RN apresentou um volume de Matéria Orgânica de 42,49% do total de 

resíduos gerados, os resíduos Recicláveis representam 50,87% desse total e os rejeitos 

6,64%. 

6.3.2.  Metodologia para cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

Este estudo propõe, a partir dos fatos citados anteriormente, o cálculo dos valores 

médios per capita para as taxas de coleta do município condizentes com a meta 

estabelecida, com o intuito de permitir a operação eficiente dos serviços de limpeza 

urbana de manejo de resíduos sólidos municipal, abarcando os custos envolvidos e 

compensando o capital investido inicialmente para que o sistema apresente condições de 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro.   

Em muitos municípios, a cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos nem sempre é realizada de forma direta e evidente ao contribuinte, nestes 

casos o custo é financiado pelo Tesouro Municipal, a partir dos recursos advindos do 

recolhimento de impostos e taxas pagas pelos tributários, bem como do Fundo de 

Participação dos Municípios.  

Uma grande tendência para garantir a sustentabilidade dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos é a cobrança pela atividade, a qual é baseada em uma 

taxa que considera o peso ou volume gerado por cada contribuinte.  Entretanto, a 

aplicação de sistemas de cobranças desse tipo não pode ser implementada de maneira 

radical, sendo necessário à existência de ações auxiliares de sensibilização e educação 

ambiental acompanhados de um sistema sólido de coibição das atividades ilegais 

referentes aos resíduos.  
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A tarifa a ser estabelecida não deve resultar apenas de um cálculo econômico e 

sim considerar os objetivos que devem ser alcançados, os condicionantes legais e 

operacionais do sistema a ser instalado.   

Visto que o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 

PEGIRS/RN não aborda a questão da tarifação dos serviços de saneamento e resíduos 

sólidos no nosso Estado, vale destacar que um estudo feito para o Projeto Preparatório 

para o Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Paraíba do Sul para a elaboração dos 

Subsídios para Tarifação dos referidos serviços no estado de Minas Gerais considerou os 

seguintes aspectos: 

 Aspectos distributivos – taxas variáveis conforme o nível de renda ou de 

consumo do usuário, no qual a classe de maior renda acaba subsidiando a de 

menor renda;  

 Aspecto preservacionista – taxas discriminadas que incentivem a disposição 

seletiva do lixo, em nível doméstico, favorecendo a sua reciclagem;  

 Aspecto econômico – taxas que venham a cobrir os custos dos investimentos 

realizados, os de operação e administração do sistema e ainda a remuneração do 

capital investido. 

A união destes três aspectos é importante para a elaboração da taxa de tarifária do 

manejo de resíduos sólidos urbanos dos municípios, visto que permite considerar 

diferentes bases para o cálculo e não apenas o viés econômico.  

Para os estudos e anteprojetos dos serviços de limpeza urbana será considerado 

que o município operará com a coleta unificada, mas com a disposição de seus resíduos 

sólidos na forma de consórcios, ou seja, vários municípios compartilharão do mesmo 

aterro sanitário, conforme previsto no PEGIRS/RN.  

A taxa de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos podem ser calculados 

tendo como base o custo unitário do serviço, o qual pode ser previsto em função do custo 

total do serviço calculado no último exercício encerrado, da flutuação nos preços de 

aquisição dos fatores de produção do serviço e nos preços correntes do mercado deduzidas 

as parcelas relativas a lucro. Uma opção a ser considerada é realizar a separação dos 
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serviços em dois grupos: serviços de varrição e coleta domiciliar. O primeiro grupo deve 

ser custeado pela prefeitura municipal através dos valores expressos na lei orçamentária, 

podendo considerar a cobrança de uma taxa dos munícipes pelo descarte de seus resíduos 

em locais inadequados, já para o segundo devem ser observadas os critérios legais 

estabelecidos, principalmente, a renda da população.  

Segundo o IBAM (2001), a arrecadação total dos serviços pode ser calculada de 

acordo com a fórmula:  

Remuneração = Despesas = Recursos do Tesouro Municipal + Arrecadação da Taxa de 

Coleta de Lixo (TCL) + Arrecadação de Tarifas e Receitas Diversas 

O custo total anual de coleta deve também incluir os custos com a transferência, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos, bem como os custos de 

administração, gerenciamento, sistemas de controle, despesas de capital e 

desenvolvimento tecnológico vinculado à coleta.  

Esse valor ainda pode ser adequado às peculiaridades dos diferentes bairros do 

município, levando em consideração alguns aspectos, conforme citados anteriormente 

(distributivos, preservacionista, econômicos).  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) adota uma metodologia baseada em 

custos diretos de aquisição e operação do sistema. Esta metodologia será descrita a seguir.  

Baseado na população, economias e na taxa de geração de resíduos domésticos é 

calcular a taxa de geração do município através da seguinte equação:  

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =
𝑃𝑜𝑝 x taxa de geração/hab

1000
 

 

6.3.3.  Regras para o transporte 

O transporte de resíduos é regulamentado por meio de normas técnicas e 

resoluções. A NBR 13221/2010 regulamenta o transporte terrestre apresenta como 

requisitos gerais: 

GERAIS 
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 O transporte deve ser feito por meio de veículo específico e/ou equipamento 

adequado, obedecendo às regulamentações pertinentes. 

 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, 

durante o transporte, não permita vazamentos ou derramamento do resíduo. 

 O resíduo durante, o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim 

como deve estar devidamente acondicionado para evitar seu espalhamento 

na via pública ou férrea. 

 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, 

medicamentos ou objetos destinados ao uso e/ou consumo humano ou 

animal, ou com embalagens destinadas a estes fins.  

 O transporte de resíduos deve atender a legislação ambiental específica, por 

exemplo, a NBR 13.463 – Coleta de resíduos sólidos, bem como deve ser 

acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo órgão 

competente.  

-Para os resíduos gerados em acidentes durante o transporte, a sua remoção 

do local do acidente até seu primeiro destino pode ser feita isentando-se 

algumas exigências podendo continuar com a documentação original da 

carga.  

 A descontaminação dos equipamentos de transporte, quando necessária, de 

ver realizada em local(is) autorizado(s) pelo órgão competente.  

 No caso de manuseio e destinação adequada de resíduos, deve ser verificada 

a classificação discriminada na ABNT NBR 10004. De forma geral, para o 

manuseio adequado devem ser analisadas as características e os riscos 

inerentes ao trato de cada tipo de resíduo, as pessoas que irão manusear 

devem ser orientadas quanto à execução adequada das tarefas de coleta, 

transporte e armazenamento, utilizando equipamentos de proteção 

individual (EPI) necessários a execução de suas atividades, também dever 

ser alertados quanto aos procedimentos de emergência em caso de acidentes 

(contato ou contaminação com o resíduo) seja individual ou ambiental. Para 

destinação adequada deve-se verificar a tipologia do resíduo, podendo este 
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ser encaminha para o aterro sanitário, estações de tratamento, incineração, 

etc.  

 No caso de armazenamento de resíduos perigosos deve ser verificada a 

ABNT NBR 12235.  De acordo com esta norma técnica o armazenamento 

de resíduos consiste na contenção temporária de resíduos, em área 

autorizada pelo órgão de controle ambiental, à espera de reciclagem, 

recuperação, tratamento ou disposição final adequada, desde que atenda às 

condições básicas de segurança. Este armazenamento deverá ser feito de 

forma que não altere a quantidade e qualidade do resíduo.  

 Os resíduos de serviços de saúde devem atender também às ABNT NBR 

12807, ABNT NBR 12808, ABNT NBR 12809 e ABNT NBR 12810.  

 Esta norma não se aplica aos materiais radioativos e aos transportes aéreos, 

hidroviário e marítimo, assim como ao transporte interno, numa mesma 

área, do gerador.  

PERIGOSOS 

 Todo transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ás 

instruções complementares do Regulamento para o Transporte Rodoviário 

de Produtos Perigosos (RTPP) aprovado pelo Decreto 96.004 e às Normas 

Brasileiras referentes ao assunto.   

 Os resíduos perigosos devem ser transportados em veículo onde haja 

segregação entre a carga e o pessoal envolvido durante o transporte. Os 

resíduos perigosos não podem ser transportados em motocicleta e/ou 

similares.  

 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de 

compatibilidade, conforme a ABNT NBR 14619.  

 Quando não houver legislação ambiental municipal para o transporte de 

resíduos perigosos, o gerador do resíduo deve emitir documento de controle 

de resíduo com as seguintes informações:  

a) sobre o resíduo:  
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- nome apropriado para embarque, conforme Anexo da Resolução nº 420 

da ANTT;  

- estado físico (sólido, líquido ou gasoso);  

- classificação (classe ou subclasse de risco) conforme Anexo da 

Resolução nº 420 da ANTT 

- quantidade;  

- tipo de acondicionamento (anexo A);  

- nº da ONU;  

- nº de risco;  

- grupo de embalagem; 

- declaração do expedidor (conforme 5.4.1.1.11 da Resolução nº 420 da 

ANTT); 

b) sobre o gerador, receptor e transportador do resíduo:  

- atividade;  

- razão social;  

- CNPJ;   

- endereço;  

- telefone; 

- fax;  

- e-mail; 

c) número (s) de telefone(s) da empresa para caso de emergência.  

 Os resíduos perigosos e suas embalagens devem obedecer ao disposto no Anexo da 

Resolução nº 420 da ANTT e suas atualizações. As embalagens devem estar 

identificadas com rótulos de segurança e rótulos de risco conforme previsto na 

ABNT NBR 7500. 

 No caso do transporte de diversos resíduos perigosos acondicionados na mesma 

embalagem externa, esta deve ser marcada conforme exigido para casa rótulo 

perigoso.  

Sendo assim, a prefeitura e demais setores responsáveis pelo transporte de 

resíduos devem se adequar as exigências normativas vigentes as quais serão descritas na 
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tabela abaixo, utilizando para isso empresas habilitadas e devidamente licenciadas para 

esta função. 

Diante das informações supracitadas, é indicado que seja feito a elaboração de um 

projeto que contemple programas de viés educativo e informativo, que devem ser 

direcionados a população, poder público, empresas, prestadores de serviços e indústrias 

situadas no município. O objetivo deste projeto é esclarecer aos indivíduos a importância 

do cumprimento das normas vigentes para que seja garantida a segurança ambiental e 

evitar danos à saúde pública no processo de transporte dos resíduos.  

Para dar apoio e suporte a elaboração e execução dos projetos indica-se uma 

parceria entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação.   

A Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, 

define em seu art. 20 que estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos:  

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” 

do inciso I do art. 13;  

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 

natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal;  

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea 

“j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas 

de transporte;  

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. (BRASIL, 2010).  

 

Com auxílio de ações educativas e informativas deverá ser desenvolvido um 

trabalho junto aos empreendimentos sujeitos ao art. 20 da Lei 12.305/2010, para que estes 

façam a adequação de suas atividades em conformidade com os requisitos legais em 

vigor. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos deverão ser apresentados em um 

prazo máximo de 12 meses após aprovação deste plano, devendo ser encaminhados aos 
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órgãos competentes de acordo com as peculiaridades de cada empreendimento, podendo 

esse órgão ser de esfera municipal ou estadual. 

6.3.4.  Critérios para pontos de apoio 

Conforme apresentado no Diagnóstico, o atual sistema de gestão de resíduos 

sólidos urbanos é realizado pela administração pública direta (municipal), através da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Atualmente, no 

município de São Miguel do Gostoso, existe a Associação Cooperativa Gostoso Recicla, 

que recebe resíduos passíveis de reciclagem, inclusive através de duas coletas por semana 

pela prefeitura municipal.   

Com o objetivo de atender a Lei nº 11.445/2007 e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos devem ser instaladas estruturas que deem suporte a gestão integrada do RSU no 

território municipal urbano e rural. Essas estruturas devem abarcar:  

 Lixeiras públicas – devem permitir o acondicionamento diferenciado dos 

resíduos e serem dimensionadas conforme o volume médio de resíduos gerados 

pela população local. Na Zona Urbana, recomenda-se a implantação de pelo 

menos 04 (quatro) lixeiras por quarteirão (uma em cada esquina), e em todas as 

comunidades rurais de São Miguel do Gostoso, faz-se necessário a implantação 

de pelo menos 02 (duas) lixeiras por quarteirão, em centros comerciais e locais de 

grande circulação de pessoas. 

 Ecopontos – são locais de apoio à estrutura de coleta seletiva, suporte a 

guarnição e ponto de entrega voluntária dos resíduos domiciliares, devendo 

ser dimensionados conforme o volume de resíduos gerados. Assim, serão 

instalados em, pelo menos, 07 (sete) pontos distintos do município, sendo esses 

locais de fácil acesso e distante de corpos hídricos, alocados estrategicamente para 

servir de apoio aos catadores e a população, de forma a atender o município em 

sua totalidade. Recomenda-se a instalação de, no mínimo, 04 (quatro) ecopontos 

na sede do município e 03 (três) na Zona Rural. 

 Locais de Entrega Voluntária (LEVs) – são estruturas que permitem a entrega 

voluntária de pequenas quantidades de resíduos, instalados em locais 

estratégicos de grande circulação de pessoas, por exemplo: supermercados, 
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praças públicas, secretárias municipais, escolas, postos de combustíveis e 

demais empreendimentos que demonstrem interesse na alocação de um LEV 

em suas instalações. Recomenda-se a instalação de, no mínimo, 02 (dois) Locais 

de Entrega Voluntária na sede do município e 02 (dois) Locais na Zona Rural.    

 Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) – locais apropriados à destinação 

intermediária dos resíduos, os quais devem possuir infraestrutura adequada para 

a transferência dos resíduos sólidos urbanos (RSU), e à separação dos resíduos 

secos recicláveis e armazenamento temporário para posterior comercialização. As 

Áreas de Transbordo e Triagem devem dispor de equipamentos e infraestrutura 

que atenda a demanda e qualidade dos serviços. Para São Miguel do Gostoso é 

indicado a instalação de 01 (uma) ATT, com cerca de 400 m², o qual deve ser 

composto de uma área de descarga, silo e mesas de triagem com área para 

armazenar a coleta diária prevista (com tempo de armazenamento entre um dia e 

meio a dois dias), uma área para triagem primária e secundária, área para 

prensagem, uma área para estoque dos fardos expedição com capacidade para 

armazenar mais ou menos uma semana de cargas fechadas.  

No Quadro 19 são apresentados os pontos de apoios indicados à Zona Urbana do 

município São Miguel do Gostoso.  
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Quadro 19: Indicação dos Pontos de Apoio na Zona Urbana 

Estrutura Localidade Quantidade 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Lixeiras Públicas Sede 

Implantação de, no mínimo, 04 (quatro) lixeiras implantadas por 

quarteirão, sendo 01 (uma) em cada esquina, em centros comerciais 

ou locais de grande circulação. 

40% 100% 100% 100% 1 

Ecopontos Sede 
No mínimo, 04 (quatro) ecopontos distribuídos na Zona Urbana, em 

locais de fáceis acessos e distantes de corpos hídricos. 
30% 100% 100% 100% 1 

Locais de Entrega 

Voluntária 
Sede 

Implantação de, no mínimo, 02 (dois) Locais de Entrega Voluntária 

em locais estratégicos. 
30% 100% 100% 100% 1 

Área de Transbordo 

e Triagem (ATT) 
Sede 01 (uma) Área de Transbordo e Triagem (ATT). 15% 80% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

No Quadro 20 são apresentados os pontos de apoios indicados para a Zona Rural de São Miguel do Gostoso. 
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Quadro 20: Indicação dos Pontos de Apoio na Zona Rural 

Estrutura Localidade Quantidade 

Prazos de atendimento 

Prioridade 
Imediato Curto Médio Longo 

2020-

2023 

Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Lixeiras 

Públicas 

Todas as 

comunidades 

rurais 

Implantação de, no mínimo, 02 (duas) lixeiras implantadas por 

quarteirão, dispostas em duas esquinas (em sentido diagonal), em 

centros comerciais ou locais de grande circulação. 

20% 50% 100% 100% 1 

Ecopontos Zona Rural 

No mínimo, 03 (três) ecopontos distribuídos em, pelo menos, 03 

(três) comunidades rurais, em locais estratégicos e de fáceis 

acessos, distantes de corpos hídricos. 

20% 50% 100% 100% 1 

Locais de 

Entrega 

Voluntária 

Zona Rural 
Implantação de, no mínimo, 02 (dois) Locais de Entrega 

Voluntária em, pelo menos, 02 (duas) comunidades rurais. 
15% 40% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 
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Conforme observado no Quadro 20, os resíduos coletados nas comunidades 

rurais de São Miguel do Gostoso serão destinados à Área de Transbordo e Triagem, 

juntamente com os resíduos coletados na sede. 

A lei que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos busca a integrar o trabalho 

dos catadores de materiais recicláveis as ações a serem executadas pelos Planos 

Municipais de Saneamento Básico. Esses agentes são primordiais para a implantação da 

coleta seletiva no município, resultando em menores volumes de resíduos dispostos de 

forma inadequada e geração de emprego e renda com condições mais humanizadas. 

Considerando a importância do catador de material reciclado para o adequado sistema de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, este agente será incluído nos processos 

operacionais projetados para o sistema municipal, após terem sido cadastrados e 

capacitados para desempenhar suas funções. 

Todo o sistema deve estar em conformidades com as leis, normas e resoluções 

vigentes, que inclui critérios para destinação adequada dos resíduos de acordo com suas 

características.  

Para que o sistema funcione adequadamente devem ser elaborados programas de 

educação ambiental, destinados a toda sociedade civil (contemplando a Zona Urbana e 

rural), órgãos públicos, empresas e indústrias com o objetivo de esclarecer a nova 

metodologia do sistema de limpeza pública municipal. 

6.3.5.  Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e logística reversa 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, na forma da Lei 12.305/10, institui a 

obrigatoriedade de se fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva é o modelo mais empregado 

nos programas de reciclagem e consiste na separação, pela população, dos materiais 

recicláveis existentes nos resíduos domésticos para que, posteriormente, os mesmos 

sejam coletados por um veículo específico, de responsabilidade direta da prefeitura ou de 

empresas terceirizadas.   

Conforme diagnosticado, no município de São Miguel do Gostoso possui a 

Associação Cooperativa Recicla Gostoso, que coleta resíduos passíveis de reciclagem, 

através de quatro pontos de coletas espalhados nos seguintes pontos: dois na avenida dos 
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arrecifes, um na praia do Maceió e outro na antiga Vila das Aroeiras.  A Associação conta 

com quatro membros, os quais vendem os resíduos coletados e a renda é convertida como 

bonificação aos membros e na manutenção da associação. 

Entretanto, a administração pública não desenvolve sistema de coleta seletiva. São 

necessários incentivos por parte do Município, para que implante um sistema de coleta 

seletiva na sede e em todas as comunidades rurais de São Miguel do Gostoso.  

Mas também, é de responsabilidade do Município elaborar um sistema de coleta 

seletiva eficiente com inclusão social de mais catadores de materiais recicláveis, através 

de um programa estruturado, que permita a segregação dos resíduos na fonte geradora, a 

sua coleta diferenciada, tratamento adequado e destinação final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, além das ações descritas nos passos a seguir: 

 Passo 1: Criar e promover campanhas publicitárias para divulgação de conceitos, 

práticas e ações relevantes relacionadas à coleta seletiva municipal para a 

sociedade, com ênfase no incentivo a redução, reutilização e reciclagem dos 

resíduos gerados. 

 Passo 2: Envolvimento dos diversos agentes comunitários de saúde, de endemias, 

assistentes sociais, entre outros, que possam disseminar a prática de coleta seletiva 

em toda comunidade. 

 Passo 3: Divulgação no site da prefeitura do programa de coleta seletiva 

municipal, indicando os dias e horários da coleta em cada bairro. 

 Passo 4: Realização de cadastramento prévio dos catadores que se interessarem 

pela atividade da coleta seletiva.  

 Passo 5: Promover programa de capacitação adequado que possibilite a inserção 

de cooperativas no mercado da reciclagem e a agregação de valor na cadeia de 

resíduos sólidos, promovendo a estruturação, qualificação e inclusão social de 

todos os indivíduos envolvidos.  

 Passo 6: Colaborar com a emancipação das organizações de catadores de 

materiais recicláveis, contribuindo com o fortalecimento dessas instituições para 

que se tornem eficientes e sustentáveis.  

 Passo 7: Implantação do sistema de coleta seletiva porta a porta com a 

participação de catadores de materiais recicláveis. 
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 Passo 8: Implantação dos LEVs e Ecopontos em locais estratégicos no município. 

 Passo 9: Investir na estruturação adequada das unidades que compõem o sistema 

de manejo dos resíduos sólidos municipais. 

 Passo 10: Promover programas e eventos relacionados a educação ambiental, 

incentivando a participação de toda a comunidade. 

 Passo 11: Incluir temas relacionados a educação ambiental e coleta seletiva nas 

disciplinas escolares.   

Avaliando a dinâmica do manejo dos resíduos municipais, o modelo mais 

adequado para a separação dos resíduos domiciliares no município consiste basicamente 

na divisão dos resíduos em dois grandes grupos: o primeiro composto por materiais 

orgânicos (úmidos) e materiais não recicláveis e o segundo compostos por materiais 

recicláveis (secos) onde serão dispostos papéis, metais, vidros e plásticos.  

Um dos fatores que contribuem para o adequado funcionamento da coleta seletiva 

é a divulgação dos roteiros e horários de coleta, ficando a cargo de a população dispor, 

nos dias e horários corretos, os resíduos sólidos segregados em suas residências. Portanto, 

deve ser elaborado um itinerário adequado ao sistema de coleta seletiva municipal, 

definindo os bairros que serão atendidos em cada dia da semana. Este itinerário deverá 

ser divulgado nos principais meios de comunicação do município (rádios, site da 

prefeitura, expostos em cartazes pela cidade) para que toda população tenha acesso a essa 

informação e contribua com o sistema de limpeza urbana municipal.   

Um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Este princípio deve ser disseminado no 

munícipio, onde todos os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos devem estar ciente das suas atribuições. Estas atribuições permitem a 

redução do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos.  
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A logística reversa é um importante instrumento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. O Art. 3º da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, define a logística reversa 

em seu inciso XII como sendo:  

XII - logística reversa: 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. 

Conforme apresentado no diagnóstico, no município de São Miguel do Gostoso 

não foram identificados sistemas de logística reversa oficial, bem como programas de 

educação ambiental, voltados a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a qual deveria ser voltada para os distribuidores e comerciantes dos resíduos 

passíveis de logística reversa, uma vez que no município não existe industrias que gerem 

tais resíduos.  

Deste modo, deve ser elaborado um sistema de incentivo à logística reversa e 

responsabilidade compartilhada para o município, o qual deve ter amparo legal, em 

conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para que possa ter êxito e ser 

adequada a legislação vigente, destacando a importância das disposições do Art. 33, o 

qual discorre:  

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos 

de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os 

sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em 

embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e 

embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à 

saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  
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§ 2º A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará 

a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

§ 3º  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, 

em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos 

setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 

empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e 

embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1º tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste 

artigo, podendo, entre outras medidas:  

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º.  

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 

comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se 

referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto 

de logística reversa, na forma do § 1º.  

§ 5º Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou 

devolvidos na forma dos §§ 3º e 4º.  

 § 6º Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 

adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito 

encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma 

estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos.  

§ 7º Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa 

dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder 

público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre 

as partes.  

§ 8° Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de 

logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 

competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização 

das ações sob sua responsabilidade. (BRASIL, 2010).  

Portanto, tendo em vista a ausência de programas de organização e incentivo para 

o sistema de logística reversa no município de São Miguel do Gostoso deve ser proposto 

um projeto de lei para gestão municipal de logística reversa, o qual deve admitir as 

seguintes diretrizes: 

 A Prefeitura Municipal deve disponibilizar espaços públicos adequados para 

receberem os resíduos passíveis de logística reversa; 
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 As empresas privadas, fabricantes e distribuidores de produtos cujos resíduos são 

passíveis de logística reversa deverão dispor de programas e sistemas que 

viabilizem o retorno desses materiais; 

 A Prefeitura Municipal, empresas privadas, fabricantes e distribuidores de 

produtos devem dispor de corpo técnico capacitado, responsável por receber e 

encaminhar adequadamente os resíduos sujeitos à logística reversa; 

 Após o recebimento de resíduos passíveis de logística reversa, esses deverão ser 

acondicionados em locais adequados, de forma separada dos outros tipos de 

resíduos, e encaminhados para sua destinação final adequada, observadas as 

disposições legais;  

 Após a entrega dos resíduos, estes serão encaminhados aos seus fabricantes e/ou 

distribuidores, sem qualquer ônus para os indivíduos que realizaram a entrega; 

 É de caráter facultativo às empresas privadas, fabricantes e distribuidores a oferta 

de descontos ou qualquer outra forma de compensação ou ressarcimento ao 

consumidor que entregar resíduos passíveis de logística reversa; 

 A infraestrutura de apoio à coleta deve estar dimensionada para recepção dos 

resíduos sujeitos a logística reversa; 

 Os fabricantes ou distribuidores de produtos cujos seus resíduos são passíveis de 

logística reversa não podem se recursar a receber os resíduos.  

Para que seja viabilizada a dinâmica do sistema de logística reversa e a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos em âmbito municipal, é 

proposto para a criação do Comitê de Logística Reversa, o qual deve ser subsidiado por 

diretrizes, tais como: 

 Ter a responsabilidade de formular a Política Municipal de Logística Reversa; 

definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar a sua implementação; 

discutir e aprovar os planos necessários à implantação da Política Municipal de 

Logística Reversa; aprovar os programas, projetos e ações de logística reversa 

financiados com verbas de origem públicas; promover o desenvolvimento 

científico, a pesquisa, a capacitação tecnológica e a formação de recursos 

humanos; articular-se com outros conselhos existentes no Município e no Estado 
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com vistas à implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; 

 O comitê deverá ser composto por representantes dos órgãos governamentais e 

dos órgãos não governamentais; 

 As reuniões ordinárias e extraordinárias serão iniciadas com a presença de, no 

mínimo, três quintos (3/5) dos membros do Conselho e suas deliberações serão 

tomadas pela maioria dos presentes; 

 A forma de convocação, bem como a periodicidade das reuniões deve ser definida 

no Regimento Interno.  

6.3.6.  Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos 

inertes gerados 

Os resíduos resultantes dos setores de construção civil e demolição, resíduos 

volumosos e excedentes de terra dos serviços de terraplenagem (resíduos inertes) não 

devem ser dispostos em aterros sanitários destinados aos resíduos sólidos urbanos, 

terrenos baldios, em encostas, próximos a corpos hídricos ou em área de preservação. 

A NBR 15113 de 2004 define as diretrizes para projeto, implantação e operação 

de aterros para Resíduos Sólidos da Construção Civil de classe A e resíduos inertes. Esta 

norma propõe a reservação de materiais de forma segregada, possibilitando o uso futuro 

ou, ainda, a disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área.  

Conforme esta norma técnica, o local utilizado para implantação de aterros de 

resíduos da construção civil classe A e resíduos inertes devem obedecer aos seguintes 

critérios:  

 O impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado; 

 A aceitação da instalação pela população seja maximizada;  

 Esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental.  

Esta Norma visa também à proteção das coleções hídricas superficiais ou 

subterrâneas próximas, das condições de trabalho dos operadores dessas instalações e da 

qualidade de vida das populações vizinhas, propondo aspectos que devem ser 

contemplados na escolha do local adequado conforme os critérios citados anteriormente:  
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a) geologia e tipos de solos existentes; 

b) hidrologia; 

c) passivo ambiental;  

d) vegetação;  

e) vias de acesso;  

f) área e volume disponíveis e vida útil;  

g) distância de núcleos populacionais. 

De acordo com o disposto no art. 1º, da Resolução CONAMA 307/2002, devem 

ser estabelecidas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, apontando práticas de ações que favoreçam a minimização dos impactos 

ambientais gerados por essa atividade.  

Portanto, para nortear a gestão dos resíduos inertes e de construção civil no 

município, deverão ser elaboradas diretrizes que permitam a construção do Plano de 

Gestão Municipal de Resíduos da Construção Civil e Demolição. Este plano tornou-se 

obrigatório como instrumento para a implantação da gestão de resíduos da construção 

civil a partir da publicação da Resolução CONAMA nº 448/2012, devendo ser elaborado 

pelos municípios e pelo Distrito Federal, em conformidade com o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

6.3.7.  Identificação de áreas favoráveis para disposição final 

No processo de escolha de áreas para instalação de aterros sanitários se faz 

necessário uma avaliação prévia do local que receberá o impacto direto da instalação e 

das regiões de entorno.  

Para escolha das áreas de disposição final de resíduos sólidos, muitos critérios de 

engenharia estão envolvidos, os quais abarcam os parâmetros: 

 Ambientais – devem ser considerados os condicionantes ambientais, visto 

que a disposição de resíduos sólidos urbanos é caracterizada por ser uma atividade 

potencialmente poluidora, por exemplo: distância de recursos hídricos, áreas 

inundáveis profundidade do lençol freático, condutividade hidráulica do solo.  
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 Uso e ocupação do solo – considera a legislação municipal, distância de 

vias e distância de centros urbanos.  

 Operacionais - considera a declividade do terreno, espessura do solo e 

reaproveitamento da área do lixão.   

Deve ser feita uma inter-relação entre todos esses fatores e analisá-los para 

identificar as alternativas de alocação adequada de áreas para disposição dos resíduos 

sólidos e para a sua gestão no âmbito municipal.   

No Quadro 21 são apresentados os critérios que devem ser avaliados na instalação 

de aterros sanitários.  

Quadro 21: Critérios Para a Priorização das Áreas para Instalação de Aterro Sanitário 

Dados Necessários 

Classificação das Áreas 

Adequada Possível Não recomendada 

Vida útil 
Maior que 10 

anos 
Menor que 10 anos (a critério do órgão ambiental) 

Distância do centro 

atendido 
5 – 20 km 

Menor que 5 km 

Maior que 20 km 

Distância de 

residências 

Mínima de 500 m das residências 

isoladas 

Menos de 500 m de 

residências isoladas 

Zoneamento 

ambiental 

Áreas sem restrições no zoneamento 

ambiental 

Unidades de conservação 

ambiental e correlatas 

Zoneamento Urbano 

Valor de 

crescimento 

mínimo 

Valor de 

crescimento 

intermediário 

Valor de crescimento 

principal 

Densidade 

Populacional 
Baixa Média Alta 

Uso e ocupação das 

terras 
Áreas devolutas ou pouco utilizadas Ocupação intensa 

Valor da terra Baixo Médio Alto 
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Dados Necessários 

Classificação das Áreas 

Adequada Possível Não recomendada 

Aceitação da 

população e 

entidades ambientais 

Boa Razoável Oposição severa 

Declividade do 

terreno (%) 

3 ≤ declividade ≥ 

20 

20 ≤ declividade ≥ 

30 

Declividade < 3 ou 

declividade > 30 

Distância aos cursos 

d’água (córregos, 

nascentes, etc.) 

Maior que 200 m 
Menor que 200m, com aprovação do órgão 

ambiental responsável. 

Direção dos ventos 

Não deve possibilitar o transporte de 

poeiras/odores para comunidades 

circunvizinhas 

Que possibilite o transporte 

de poeiras/odores para as 

comunidades circunvizinhas 

Fonte: adaptado de PEGIRS/RN – Relatório Síntese; D’Almeida; Vilhena (2000) e FUNASA (2006). 

O Relatório Síntese do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

do Rio Grande do Norte (PEGIRS/RN, 2012) apresenta uma proposta de regionalização 

estadual para permitir a gestão adequada dos resíduos. Através dos estudos realizados 

para elaboração do Plano os municípios do estado foram divididos em cinco 

regionalizações, além da Região Metropolitana e o município de Mossoró, já 

consolidados com Aterros Sanitários em fase de operação, conforme apresentado na 

Figura 1.   
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Fonte: PEGIRS/RN – Relatório Síntese (2012). 

De acordo com o PEGIRS/RN essa proposta de Cenário de Regionalização é 

considerada ideal para o Estado, representando um suporte à formação dos Consórcios 

Públicos de Resíduos Sólidos ou de Saneamento Básico. A Figura 2 apresenta o mapa da 

regionalização com os agrupamentos territoriais propostos pelo Cenário.   

Figura 1: Proposta de Cenário para Regionalização da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

no RN 
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Fonte: PEGIRS/RN – Relatório Síntese (2012). 

A seleção da área de locação do aterro sanitário é de extrema relevância, uma vez 

que as condições assumidas nesta etapa irão influenciar as demais fases, tanto de projeto 

quanto das etapas de implantação e operação. 

A partir da Figura 2, identificou-se que o município de São Miguel do Gostoso foi 

enquadrado na região Mato Grande, o qual, junto a mais 25 municípios, também 

formando o Consórcio Municipal da Regionalização do Mato Grande, que permitirá 

alcançar gestão integrada de seus resíduos sólidos incluindo a disposição final 

ambientalmente adequada, adequando-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Figura 2: Mapa de Regionalização para formação de Consórcio de Resíduos Sólidos e 

Saneamento Básico/RN 



 
PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

  

161 161 161 

Ainda segundo o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Rio 

Grande do Norte, o município de João Câmara será sede da implantação do aterro 

sanitário na Regionalização Mato Grande. 

6.3.8.  Procedimentos operacionais 

As atividades relativas ao gerenciamento dos resíduos sólidos no município 

devem priorizar a redução da geração de resíduos na fonte, recuperação, reutilização e 

reciclagem. Essa metodologia permite a aproveitamento máximo dos resíduos passíveis 

de serem reutilizados ou reciclados, além de promover a redução do volume de resíduos 

destinados a aterros sanitários, prolongando a sua vida útil.  

O acondicionamento de resíduos sólidos municipais deve ser compatível com suas 

particularidades quali-quantitativas, com dimensões adequadas e identificação 

padronizada, permitindo o manuseio seguro dos resíduos durante o armazenamento, 

coleta e transporte. Esta metodologia previne a geração de riscos à saúde pública e ao 

meio ambiente.  

As etapas de coleta e transporte tem o objetivo remover e transferir os resíduos 

sólidos gerados no meio urbano e rural para um local adequado ao tipo de resíduo. Para 

o município será proposto um sistema de coleta seletiva, o qual será estruturado para 

atender toda população municipal. Como forma de adequar o transporte ao sistema de 

coleta seletiva, este será feito de forma segregada, o que permitirá a encaminhamento dos 

resíduos conforme suas características para o armazenamento, tratamento, processamento 

ou disposição final ambientalmente adequada.  

De acordo com o PROSAB (2003), o reaproveitamento e o tratamento dos 

resíduos são ações corretivas cujos benefícios podem ser a valorização de resíduos, 

ganhos ambientais com a redução do uso de recursos naturais e da poluição, geração de 

emprego e renda e aumento da vida útil dos sistemas de disposição final.  

Portanto, para que seja alcançado um sistema adequado de gerenciamento dos 

resíduos sólidos municipais deverão ser elaborados: programas para instalação de lixeiras 

municipais que permitam o armazenamento dos resíduos segregados em dois grupos 

(secos e úmidos); programa de coleta seletiva com inclusão social; programa de 
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reciclagem para os resíduos secos; programa de tratamento para os resíduos úmidos; 

disposição dos rejeitos em aterro sanitário; instalações operacionais adequadas à realidade 

do município.   

Aliados aos programas supracitados devem ser elaborados programas de educação 

ambiental voltados a todos os setores da sociedade, escolas, indústrias, comércios, 

situados na Zona Urbana e rural do município. Esses programas permitem a disseminação 

da importância do manejo correto dos resíduos e seus reflexos para o meio ambiente, 

inclusão social, economia e saúde pública. 

6.3.9.  Eventos de emergência e contingência 

As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de 

assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos existentes de modo a não expor a comunidade a impactos 

relacionados ao meio ambiente e, principalmente, à saúde pública. Estas ações visam 

também acelerar a retomada e a normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza 

relativa aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de São 

Miguel do Gostoso/RN. 

No Quadro 22 estão os principais eventos de emergência, suas causas e as 

principais respostas diante de situações críticas possíveis para o manejo dos resíduos: 

Quadro 22: Eventos de emergência e contingência – Resíduos Sólidos 

Ocorrência Origem 
Ações de emergência e 

contingência 

Paralisação do 

serviço de 

varrição 

pública 

- Greve da empresa responsável pelo 

serviço, caso o serviço seja 

terceirizado, ou de 

funcionários/servidores (terceirizados 

ou públicos); 

- Veículos com defeitos; 

- Ausência de instrumentos de 

trabalho. 

 

- Registro do evento; 

- Informar oficialmente a população, 

para que fique ciente e colabore em 

manter as vias e espaços públicos do 

município com as condições 

aceitáveis de limpeza;  

- Contratar, em caráter de 

emergência, empresa terceirizada 

para o fornecimento dos serviços; 
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Ocorrência Origem 
Ações de emergência e 

contingência 

- Realizar a compra de equipamentos 

em quantidades suficientes para 

atendimento da demanda.  

Paralisação do 

serviço de 

capina 

- Greve da empresa responsável pelo 

serviço, caso o serviço seja 

terceirizado, ou de 

funcionários/servidores (terceirizados 

ou públicos); 

- Veículos com defeitos; 

- Ausência de instrumentos 

necessários para execução do 

trabalho.  

- Registro do evento; 

- Informar oficialmente a população, 

para que fique ciente e colabore em 

manter as vias do município com as 

condições aceitáveis de limpeza;  

- Contratar, em caráter de 

emergência, empresa terceirizada 

para o fornecimento dos serviços; 

- Realizar a compra de equipamentos 

em quantidades suficientes para 

atendimento da demanda. 

Paralisação do 

sistema de 

coleta 

domiciliar 

- Greve da empresa responsável pelo 

serviço, caso o serviço seja 

terceirizado, ou de 

funcionários/servidores (terceirizados 

ou públicos); 

- Avaria ou Falha mecânica nos 

veículos de coleta. 

-Comunicação às autoridades; 

- Registro do evento; 

- Contratação de empresa 

especializada em caráter de 

emergência; 

- Comunicar à população para que 

ciente colabore em manter a cidade 

limpa; 

-Sensibilização da comunidade 

através de iniciativas de educação 

ambiental e sanitária, evitando a 

disposição inadequada de resíduos 

sólidos; 

- Substituir os veículos danificados 

pelos veículos reserva; 

- Providenciar o reparo imediato dos 

veículos. No caso de veículos 

terceirizados, solicitar à empresa 

responsável para que tome as 

medidas cabíveis de forma imediata. 

Paralisação do 

serviço de 

- Greve da empresa responsável pelo 

serviço, caso o serviço seja 
- Registro do evento; 
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Ocorrência Origem 
Ações de emergência e 

contingência 

coleta de 

resíduos de 

construção 

civil 

terceirizado, ou de 

funcionários/servidores (terceirizados 

ou públicos); 

- Avaria ou Falha mecânica nos 

veículos de coleta/equipamentos. 

- Comunicação as autoridades; 

- Contratar empresa especializada em 

caráter de emergência; 

- Manter os resíduos acondicionados 

de forma adequada até que a situação 

normalize; 

- Exigir da empresa, caso o serviço 

seja terceirizado, agilidade no reparo 

de veículos e/ou equipamentos 

avariados. 

Paralisação do 

sistema de 

coleta de RSS 

- Greve geral da empresa operadora 

do serviço; 

- Avaria ou Falha mecânica nos 

veículos de coleta/equipamentos. 

- Contratar empresa especializada em 

caráter de emergência;  

- Solicitar à empresa prestadora do 

serviço que substitua o veículo 

avariado por veículo reserva;  

- Exigir da empresa que presta o 

serviço terceirizado agilidade no 

reparo de veículos e/ou equipamentos 

avariados; 

- Manter os resíduos acondicionados 

de forma adequada até que a situação 

normalize. 

Problemas de 

operação da 

Unidade de 

Triagem 

- Ausência de equipamentos; 

- Avaria/falha em equipamentos;  

- Avaria/falha mecânica nos veículos 

de coleta/equipamentos que entregam 

o material na unidade; 

Falta de mercado para a 

comercialização do material 

reciclável;  

Falta de operador em um dos setores 

da unidade; 

- Buscar viabilidade econômica para 

adquirir os equipamentos 

necessários; 

- Buscar viabilidade econômica para 

adquirir os equipamentos 

necessários; 

- Avaria dos veículos coletores que 

entregam o material na unidade; 

- Substituir o veículo danificado por 

veículo reserva; 

- Solicitar o reparo imediato do 

veículo; 



 
PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

  

165 165 165 

Ocorrência Origem 
Ações de emergência e 

contingência 

- Substituir o veículo danificado por 

veículo reserva; 

- Buscar novos compradores de 

material;  

- Contatar novas unidades de 

reciclagem;  

- Acondicionar de forma adequada 

até que a situação se normalize; 

-Substituir o operador por outro 

previamente treinado. 

Paralisação 

total da 

unidade de 

triagem 

- Greve dos 

colaboradores/cooperativados/associa

dos/funcionários;  

- Greve da empresa que transporta os 

rejeitos da unidade; falta de mercado 

para a comercialização do material 

reciclável; 

- Informar a população para que 

ciente colabore até a situação 

normalizar;  

- Contratar em caráter emergencial 

nova unidade de triagem; 

-Viabilizar local/contentores para 

depósito junto à unidade até que a 

situação se normalize; 

- Contratar em caráter emergencial 

empresa coletora; 

- Buscar novos compradores de 

material;  

- Contatar com novas unidades de 

reciclagem;  

- Acondicionar de forma adequada 

até que a situação se normalize.  

Paralisação da 

operação do 

aterro 

sanitário 

- Greve geral;  

- Interdição ou embargo por algum 

órgão fiscalizador;  

- Esgotamento da área de disposição; 

encerramento/fechamento do aterro. 

- Informar a população para que 

ciente colabore até a situação se 

normalizar; 

- Contratar em caráter emergencial 

nova empresa para a disposição final 

dos resíduos;  

- Em caso de encerramento definitivo, 

contratar nova empresa com aterro 
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Ocorrência Origem 
Ações de emergência e 

contingência 

próprio para a destinação final dos 

resíduos. 

Obstrução do 

sistema viário 

- Acidentes de trânsito;  

- Protestos e manifestações populares;  

- Obras de infraestrutura. 

Obstrução do sistema viário; 

Estudo de rotas alternativas para o 

fluxo dos resíduos. 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

7. INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O município de São Miguel do Gostoso não dispõe de um sistema integrado de 

drenagem. De acordo com o Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, apesar do 

município dispor de elementos de drenagem de águas pluviais, estes não são originados 

de um projeto de manejo de águas pluviais baseado na topografia e hidrografia do 

município.  

A infraestrutura de manejo de águas pluviais existente no município conta apenas 

com a drenagem natural e com elementos de drenagem urbana, tais como bocas coletoras, 

sarjetas e passagens molhadas. É válido destacar que os elementos de drenagem estão 

disponíveis apenas em partes da Zona Urbana e Rural, de modo tal que a maior parte do 

território municipal é desassistida de elementos de drenagem de águas pluviais. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano é o órgão 

responsável pela manutenção da infraestrutura de manejo de águas pluviais existente. 

Conforme mencionado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, existe Defesa 

Civil no município. Na data de elaboração deste documento, este órgão encontrava-se 

inativo. 

7.1.  ANÁLISE SOWT – INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Na Tabela 31 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de manejo de águas 

pluviais da Zona Urbana do município São Miguel do Gostoso. Nela estão expressas as 

forças, fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) 

identificadas. 
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Tabela 31: Análise SWOT – Manejo de Águas Pluviais na Zona Urbana de São Miguel do Gostoso 

Forças Fraquezas 

Existência de Plano Diretor Municipal 
Ausência de Plano Municipal de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais 

Existência de Defesa Civil 
Ausência de Lei de Parcelamento e Uso do 

Solo  

  
Ligação de águas pluviais na rede de 

esgotamento sanitário 

  
Ausência de dados cadastrais das vias 

pavimentadas e não pavimentadas 

 Ocorrência de alagamentos e inundações  

 
Ausência de infraestrutura para manejo e 

drenagem de águas pluviais 

 
Ausência de cadastramento dos elementos de 

drenagem existentes 

 
Ausência de manutenção dos elementos de 

drenagem existentes 

 
Construção de edificações às margens de 

corpos hídricos 

 
Descarte de resíduos nos elementos de 

drenagem urbana 

Oportunidades Ameaças 

Elaboração de políticas públicas de 

adensamento, planejamento urbano e 

territorial 

Problemas no Sistema de Esgotamento 

Sanitário (SES) 

Revisão do Plano de Diretor 
Aumento dos casos de doenças de veiculação 

hídrica 

Elaborar mecanismos mitigadores em caso de 

enchente 
Risco de problemas de enchentes 

Reativação da Defesa Civil Contaminação de corpos hídricos 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Duas forças foram identificadas no município de São Miguel do Gostoso no 

Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo em relação a infraestrutura de manejo de 

águas pluviais, são elas: o Plano Diretor Municipal e a existência de Defesa Civil.  

A respeito do parcelamento, uso e ocupação do solo, o Plano Diretor Municipal 

de São Miguel do Gostoso divide e classifica partes do município em áreas urbanas, áreas 

rurais e áreas de proteção ambiental.  

O Plano Diretor Municipal de São Miguel do Gostoso não trata em nenhum item 

específico sobre o manejo das águas pluviais. Acerca da drenagem de águas pluviais, o 
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referido documento trata apenas da taxa de permeabilidade mínima. Este, por sua vez, 

estabelece uma taxa de permeabilidade mínima de 20% na Zona Urbana, 30% na zona de 

expansão urbana e nas áreas de proteção ambiental a taxa de permeabilidade mínima varia 

conforme a classificação em área especial. 

Embora não haja diretrizes sobre o manejo das águas pluviais, a preocupação em 

relação a permeabilidade do solo é importante, pois através dela é possível permitir a 

infiltração da água no solo. Por outro lado, o parcelamento, uso e ocupação, do solo se 

apresenta, dentre outras, como uma forma de prevenção de acidentes impedindo que a 

especulação econômica, comercial e imobiliária se sobreponha a segurança evitando a 

construção de edificações em terrenos alagadiços, sujeitos a inundações. 

A existência de órgãos que trabalhem com ações preventivas, de socorro, assistenciais 

e recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para a população e 

restabelecer a normalidade social é de fundamental importância para o município. Embora 

em São Miguel do Gostoso exista a Defesa Civil, não são realizadas ações sobre este assunto 

em nenhum nível. Nesse sentido, surge como uma oportunidade para o município a reativação 

do referido órgão. 

As fraquezas foram identificadas e analisadas de maneira isolada para que seja 

possível solucioná-las, considerando os problemas que as ocasionam. Estes problemas 

podem ou não estar inter-relacionados. Dessa forma podem ser apontados métodos para 

correção, ou que possam minimizar os efeitos das fraquezas, com o objetivo de torná-las 

forças relevantes do sistema.  

Umas das fraquezas identificadas foi a ausência de Plano Municipal de Drenagem 

e Manejo de Águas Pluviais. Além desta, também foram diagnosticadas as seguintes 

fraquezas: ausência de Lei de Parcelamento e Uso do Solo, ligação para drenagem das 

águas pluviais na rede de esgotamento sanitário e ausência de dados cadastrais das vias 

pavimentadas e não pavimentadas. 

A rede do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Miguel do Gostoso foi 

inaugurada recentemente. No entanto, antes mesmo da inauguração, alguns de seus 

dispositivos foram violados. Este é o caso de poços de visitas que foram violados para 

drenar a água pluvial de um ponto de alagamento.  
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A ligação de drenagem de água pluvial na rede do sistema de esgotamento 

sanitário prejudica não só a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), devido ao volume 

tratado desnecessariamente, mas também as Estações Elevatórias de Esgoto, que podem 

ter sua capacidade atingida e extravasar o esgoto bruto nas vias da cidade. Desse modo, 

pode expor a população a agentes patógenos. Além disso, os poços de visita de modo 

geral apresentam profundidade elevada, de modo que a população está exposta ao risco 

de sofrer uma queda de grande altura. 

Em razão da intensa exploração do turismo municipal, não foi dada a devida 

importância a preservação da faixa litorânea. Nesse sentido, é possível observar que 

muitas edificações foram construídas muito próximas a corpos d’água. Além de não 

preservar a faixa litorânea, tal prática expõe a edificação e as pessoas que a frequentam a 

inundações.  

A ausência de uma ferramenta legal que regule o ordenamento urbano e a 

especulação imobiliária, em função do turismo, trouxeram impactos para o município, 

como por exemplo a construção de edificações em áreas muito próximas de corpos 

hídricos, sendo estas áreas propensas à ocorrência de inundações, informação mencionada 

no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo.  

Além destas fraquezas, foram identificadas outras, tais como: ocorrência de 

alagamentos e inundações, o que promove prejuízos ao sistema, tanto pela saturação do 

dispositivo de esgotamento sanitário utilizado como pela exposição de pessoas e animais 

a agentes patológicos presentes no esgoto à céu aberto, ausência de infraestrutura para 

manejo e drenagem de águas pluviais, ausência de cadastramento e manutenção dos 

elementos de drenagem existentes, construção de edificações às margens de corpos 

hídricos e descarte de resíduos nos elementos de drenagem urbana. 

Conforme o Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, no município de 

São Miguel do Gostoso existem diversos elementos de microdrenagem, tais como 

sarjetas, guias, bocas de lobo, entre outros. No entanto, por não terem sido concebidos a 

partir de um projeto não são suficientes e adequados para a drenagem de águas pluviais 

no município, implicando na ocorrência das fraquezas mencionadas anteriormente. 
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As ameaças mais prováveis, tendo em vista as fraquezas do município de São 

Miguel do Gostoso, são: problema no SES, aumento de doenças de veiculação hídrica, 

contaminação de corpos hídricos e o risco de problemas de enchentes.  

Em contrapartida, outros fatores podem influenciar positivamente o sistema, 

caracterizando-se como oportunidades. Em pesquisas e planejamentos realizados frente a 

realidade atual de São Miguel do Gostoso foram identificadas quatro oportunidades que 

podem prover melhorias ao sistema, são elas: elaboração de políticas públicas de 

adensamento, planejamento urbano e territorial, revisão de Plano de Diretor, elaboração 

de mecanismos mitigadores em caso de enchentes e reativação da Defesa Civil. Estes 

consistem em ferramentas primordiais para o desenvolvimento planejado das zonas 

urbana e rural.  

Na Tabela 32 é apresentada a análise SWOT para infraestrutura de manejo de águas 

pluviais da Zona Rural de São Miguel do Gostoso. Nela estão expressas as forças, 

fraquezas (ambiente interno), oportunidades e ameaças (ambiente externo) identificadas.  

Tabela 32: Análise SWOT – Manejo de Águas Pluviais da Zona Rural de São Miguel do Gostoso 

Forças Fraquezas 

Plano Diretor Municipal Dificuldade de acesso e interdição das estradas  

Existência de Defesa Civil Ausência de manutenção das estradas 

  Ocorrência de alagamentos e inundações 

 Esgoto a céu aberto 

 
Despejo de esgoto bruto próximo a corpos 

hídricos 

 
Ausência de infraestrutura para manejo e 

drenagem de águas pluviais 

 
Ausência de manutenção dos elementos de 

drenagem existentes 

Oportunidades Ameaças 

Elaboração de políticas públicas de 

adensamento, planejamento urbano e 

territorial 

Contaminação de corpos hídricos 

Revisão de Plano de Diretor 
Aumento dos casos de doenças de veiculação 

hídrica 

Elaboração mecanismos mitigadores em 

caso de enchente 
Risco de problemas de enchentes 
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Reativação da Coordenação Municipal de 

Defesa Civil 
Risco de isolamento das comunidades 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

As forças e oportunidades elencadas para a Zona Rural do município de São Miguel 

do Gostoso as mesmas atribuídas a Zona Urbana. Por outro lado, as principais fraquezas 

elencadas da Zona Rural do município foram: dificuldade de acesso e interdição das 

estradas, ausência de manutenção das estradas e ocorrência de alagamentos e inundações. 

Assim como citado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, estas fraquezas 

ocasionam grandes transtornos à população que necessita trafegar pelas referidas. Nesse 

sentido, é necessário que sejam tomadas medidas para amenizar e solucionar estes 

problemas. 

De acordo com o Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB do 

município, algumas residências na Zona Rural, localizadas próximas a corpos d’água, 

apresentaram patologias após a ocorrência de chuvas fortes.  

Outras fraquezas identificadas na Zona Rural de São Miguel do Gostoso foram: 

esgoto a céu aberto, despejo de esgoto bruto próximo a corpos hídricos, ausência de 

infraestrutura para manejo e drenagem de águas pluviais e ausência de manutenção dos 

elementos de drenagem existentes. 

Analisando os parâmetros externos que influenciam o sistema de drenagem podem 

ser elencadas ameaças. As ameaças identificadas são: contaminação dos corpos hídricos, 

aumentos dos casos de doenças de veiculação hídrica, risco de problemas de enchentes e 

risco de isolamento de comunidades.  

7.2.  CENÁRIOS, OBJETIVOS E METAS 

No Quadro 23 é apresentado uma relação entre metas, objetivos, prazos e 

prioridades para a Zona Urbana e no Quadro 24 é apresentado uma relação entre metas, 

objetivos, prazos e prioridades para a Zona Rural de São Miguel do Gostoso. 
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Quadro 23: Cenários, objetivos e metas da Zona Urbana de São Miguel do Gostoso 

Metas Índices atuais Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Elaboração de Projeto e 

Execução de obras de 

infraestrutura de manejo e 

drenagem de águas 

pluviais 

Ausência de 

infraestrutura 

para manejo e 

drenagem de 

águas pluviais 

1. Elaboração de um projeto de 

manejo de águas pluviais 
50% 100% 100% 100% 1 

2. Execução do projeto de manejo de 

águas pluviais 
0% 50% 100% 100% 2 

Reativação e engajamento 

da Defesa Civil 

A Defesa Civil 

encontra-se 

inativa 

3. Promover a reativação e 

engajamento dos membros da Defesa 

Civil em ações preventivas, de 

socorro, assistenciais e recuperativas 

100% 100% 100% 100% 1 

Eliminação dos pontos de 

ligação das águas pluviais 

na rede de esgotamento 

sanitário 

Ligação de águas 

pluviais na rede 

de esgotamento 

sanitário e esgoto 

a céu aberto 

4. Identificação dos pontos de ligação 

clandestina à rede de esgotamento 

sanitário 

100% 100% 100% 100% 1 

5. Criação de medidas para inibir a 

ligação de águas pluviais a rede de 

esgotamento sanitário 

100% 100% 100% 100% 1 

6. Criação de medidas para inibir o 

lançamento de esgoto a céu aberto 
100% 100% 100% 100% 1 

Cadastro de informações 

técnicas e geográficas  

Ausência de 

dados cadastrais 

das vias 

7. Criação de um de banco de dados 100% 100% 100% 100% 3 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

pavimentadas e 

não 

pavimentadas 

8. Levantamento das ruas 

pavimentadas e não pavimentadas  
100% 100% 100% 100% 2 

Ausência de 

cadastramento 

dos elementos de 

drenagem 

existentes 

9. Levantamento os elementos de 

drenagem existentes no município 
100% 100% 100% 100% 2 

10. Alimentação do banco de dados 100% 100% 100% 100% 3 

Eliminação de pontos de 

alagamento e evitar a 

ocorrência de inundações 

Registro de 

ocorrência de 

alagamentos e 

inundações  

11. Estabelecimento de metodologia 

para registro dos pontos de 

alagamento 

100% 100% 100% 100% 1 

12. Evitar o aparecimento de novos 

pontos de alagamento e eliminar e/ou 

reduzir os existentes 

100% 100% 100% 100% 1 

Manutenção das estruturas 

existentes 

Ausência de 

manutenção dos 

elementos de 

drenagem 

existentes 

13. Realizar manutenção nas 

infraestruturas existentes 
100% 100% 100% 100% 2 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Prevenção e controle de 

Assoreamento 

Construção de 

edificações às 

margens de 

corpos hídricos 

14. Medidas de controle e prevenção 

de assoreamento de cursos d’água, 

tais como manutenção e limpeza dos 

elementos e canal de drenagem 

50% 75% 100% 100% 1 

Regulamentação do uso e 

ocupação do solo 
Inexistente 

15. Elaboração de Lei que defina o 

Parcelamento e Uso do Solo 
100% 100% 100% 100% 1 

Eliminação dos pontos de 

lançamento de resíduos 

sólidos nos elementos de 

drenagem urbana 

Descarte de 

resíduos sólidos 

nos elementos 

de drenagem 

urbana 

16. Identificação dos pontos de 

descarte dos resíduos sólidos na rede 

de drenagem urbana 

100% 100% 100% 100% 1 

17. Criação de medidas para inibir a 

o lançamento de resíduos nessa 

infraestrutura 

100% 100% 100% 100% 1 
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Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

 

  



 
PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

176 

Quadro 24: Cenários, objetivos e metas da Zona Rural de São Miguel do Gostoso 

Metas Índices atuais Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Elaboração de Projeto e 

Execução de obras de 

infraestrutura de manejo e 

drenagem de águas 

pluviais 

Ausência de 

infraestrutura 

para manejo e 

drenagem de 

águas pluviais 

1. Elaboração de um projeto de 

manejo de águas pluviais 
50% 100% 100% 100% 1 

2. Execução do projeto de manejo de 

águas pluviais 
0% 50% 100% 100% 2 

Reativação e engajamento 

da Defesa Civil 

A Defesa Civil 

encontra-se 

inativa 

3. Promover a reativação e 

engajamento dos membros da Defesa 

Civil em ações preventivas, de 

socorro, assistenciais e recuperativas 

100% 100% 100% 100% 1 

Melhorar as condições de 

acessos  

Dificuldade de 

acesso, 

interdição das 

estradas e 

ausência de 

manutenção das 

estradas 

4. Construção de estradas adequadas 50% 75% 100% 100% 1 

5. Manutenção das estradas 100% 100% 100% 100% 2 

Eliminação de pontos de 

alagamento e evitar a 

ocorrência de inundações 

Ocorrência de 

alagamentos e 

inundações 

6. Estabelecimento de metodologia 

para registro dos pontos de 

alagamento 

100% 100% 100% 100% 1 

7. Evitar o aparecimento de novos 

pontos de alagamento e eliminar e/ou 

reduzir os existentes 

100% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Manutenção das estruturas 

existentes 

Ausência de 

manutenção dos 

elementos de 

drenagem 

existentes 

8. Realizar manutenção nas 

infraestruturas existentes 
100% 100% 100% 100% 2 

Prevenção e controle de 

Assoreamento 
Inexistente 

9. Medidas de controle e prevenção 

de assoreamento de cursos d’água, 

tais como manutenção e limpeza dos 

elementos e canal de drenagem 

50% 75% 100% 100% 1 

Eliminação de pontos de 

mistura das águas pluviais 

com esgoto 

Esgoto a céu 

aberto e despejo 

de esgoto bruto 

próximo a corpos 

hídricos 

10. Identificação dos pontos de 

ligação clandestina de esgoto à rede 

de drenagem 

100% 100% 100% 100% 1 

11. Criação de medidas para inibir a 

ligação de águas pluviais a solução 

de esgotamento sanitário adotada 

100% 100% 100% 100% 1 

12. Criação de medidas para inibir o 

lançamento de esgoto a céu aberto 
100% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Regulamentação do uso e 

ocupação do solo 
Inexistente 

13. Elaboração de Lei que defina o 

Parcelamento e Uso do Solo 
100% 100% 100% 100% 1 

Eliminação dos pontos de 

lançamento de resíduos 

sólidos nos elementos de 

drenagem 

Descarte de 

resíduos sólidos 

nos elementos 

de drenagem 

urbana 

14. Identificação dos pontos de 

descarte dos resíduos sólidos na rede 

de drenagem urbana 

100% 100% 100% 100% 1 

15. Criação de medidas para inibir a 

o lançamento de resíduos nessa 

infraestrutura 

100% 100% 100% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 
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7.3.  MEDIDAS MITIGADORAS 

O manejo e drenagem de águas pluviais está diretamente ligada a outros eixos do 

saneamento básico apresentados neste documento: Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário e Manejo dos Resíduos Sólidos. Além disso, o manejo e drenagem de águas 

pluviais esta inter-relacionado com diversas vertentes urbanas, as quais remetem ao 

planejamento urbano e territorial, políticas ambientais e socioeconômicas, dentre outros. 

O sistema de drenagem urbana está relacionado também com o desenvolvimento 

da região a qual o município se localiza. Quanto maior o crescimento socioeconômico, 

maior será o crescimento urbano do município, maior será a expansão da área 

impermeável e consequentemente mais complexa se torna o sistema de drenagem urbana, 

necessitando de soluções mais complexas e medidas estruturais e não estruturais. 

Os procedimentos que aqui serão estabelecidos visam à aplicação de medidas 

mitigadoras para os principais impactos devido à ocorrência de assoreamento nos corpos 

7.3.1.  Medidas De Controle De Assoreamento De Cursos D’água 

De acordo com Sánchez (2008), medidas mitigatórias (ou mitigadoras, ou ainda, de 

atenuação) “são ações propostas com a finalidade de reduzir a magnitude ou a importância 

dos impactos ambientais adversos”. Para combater o assoreamento deve-se adotar um 

conjunto de medidas que reduzam a erosão. As medidas não estruturais se sobressaem 

diante das estruturais, pois viabilizam, através de um combate técnico, a erosão provocada 

por obras pontuais ou terraplanagem bem como uso e ocupação do solo indevido, 

reduzindo assim o grau de assoreamento do sistema de drenagem.  

Além disso, as medidas não estruturais podem ser eficazes a custos mais baixos que 

medidas estruturais e com horizontes mais longos de atuação. A seguir têm-se as medidas 

de controle de assoreamento de cursos d’água: 

a) Manutenção da cobertura vegetal do solo, ou, na sua impossibilidade, proteção 

do solo com coberturas artificiais; 



 
PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

180 180 

b) Do ponto de vista preventivo, é necessário que a arquitetura e a engenharia 

busquem a adequação dos projetos às características geológicas e topográficas 

do terreno, na medida do possível, ao invés de adequar o terreno aos projetos, 

utilizando normalmente técnicas de terraplenagem; 

c) Nunca lançar o solo resultante de escavações e terraplenagens em encostas. 

Retirá-lo da área e levá-lo para um bota-fora regularizado sugerido pela 

Prefeitura Municipal ou de empresas atuantes no ramo que também tenham 

áreas regularizadas; 

d) É indispensável haver uma legislação municipal inibidora da erosão; 

e) Fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes das legislações federais e estaduais 

referentes à manutenção das faixas ciliares em córregos, rios e nascentes; 

f) Só liberar os loteamentos para a construção de habitações somente após a 

infraestrutura básica implantada e/ou garantir em legislação específica e com 

fiscalização adequada que os loteadores devem garantir essas infraestruturas 

antes do loteamento ser aprovado junto a Prefeitura Municipal; 

g) Legislação de zoneamento urbano e controle de uso e ocupação do solo; 

h) Nas áreas rurais garantir o manejo adequado do solo pelos agricultores e 

pecuaristas com acompanhamento de técnicos e profissionais habilitados; 

i) É indispensável que os técnicos ligados a arquitetura, engenharia, e outros 

agentes sociais que lidam com o uso do solo urbano estejam cientes sobre os 

processos erosivos, como e porque evitá-los no município, salientando as 

peculiaridades da região em que estão inseridos.  

Conforme mencionado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo, no 

município de São Miguel do Gostoso foi verificada a existência de residências em áreas 

próximas aos cursos de águas, sendo estas propícias a inundações. Além dos riscos a 

integridade física das pessoas que frequentam e das próprias edificações, tendo em vista 

que estas áreas são propensas a inundações, tal prática é um fator que contribui para o 

assoreamento de corpos d’água. 
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Quadro 25: Medidas de controle de assoreamento de cursos d’água na Zona Urbana e Zona Rural 

Metas Índices atuais Localidade Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Satisfatória 

cobertura 

vegetal do solo  

Baixos índices de 

cobertura vegetal  

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

1. Manutenção da cobertura vegetal 

do solo; 
30% 60% 80% 100% 3 

2. Proteção do solo com coberturas 

artificiais; 
30% 60% 80% 100% 3 

Adequar os 

projetos as 

características 

do terreno  

Inexistência de 

projetos de 

terraplenagem 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

3. Elaboração de projetos 

adequados às características 

geológicas e topográficas do 

terreno; 

0% 30% 60% 100% 3 

Evitar o uso de 

encostas como 

bota-fora 

Solo de escavações 

e terraplenagens 

lançado em 

encostas 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

4. Impedir o lançamento de solo 

resultante de escavações e 

terraplenagens em encostas. Retirá-

lo da área e leva-lo para um bota-

fora regularizado sugerido pela 

Prefeitura Municipal ou de 

empresas atuantes no ramo que 

também tenham áreas 

regularizadas; 

30% 60% 80% 100% 2 

Prevenção e 

controle de 

erosão 

Inexistente 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

5. Elaborar legislação municipal 

inibidora de erosão; 
50% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Localidade Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Manutenção 

das faixas 

ciliares 

Inexistência de 

fiscalização 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

6. Fiscalizar e fazer cumprir as 

diretrizes das legislações federais e 

estaduais referentes à manutenção 

das faixas ciliares em córregos, rios 

e nascentes; 

50% 80% 100% 100% 3 

Loteamentos 

entregues com 

infraestrutura 

básica 

implantada 

Loteamentos 

liberados para 

construção de 

residências sem a 

devida 

infraestrutura 

básica 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

7. Liberar loteamentos para a 

construção de habitações somente 

após a infraestrutura básica 

implantada e/ou garantir em 

legislação específica e com 

fiscalização adequada que os 

loteadores devem garantir essas 

infraestruturas antes do loteamento 

ser aprovado junto a Prefeitura 

Municipal; 

100% 100% 100% 100% 2 

Zoneamento 

urbano 

organizado 

Inexistência de 

legislação 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

8. Elaborar legislação de 

zoneamento urbano e controle de 

uso e ocupação do solo; 

50% 100% 100% 100% 1 
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Metas Índices atuais Localidade Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 Até 2027 Até 2032 Até 2040 

Dispor de 

equipe técnica 

qualificada no 

que se refere 

aos processos 

erosivos 

Necessidade de 

maior atuação da 

equipe técnica da 

Prefeitura 

Municipal 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

9. Conscientizar os técnicos ligados 

a arquitetura, engenharia e outros 

agentes sociais que lidam com o 

uso do solo urbano para que 

estejam cientes sobre os processos 

erosivos, como e porque evita-los 

no município, salientando as 

peculiaridades da região em que 

estão inseridos; 

50% 80% 100% 100% 1 

10. Contratação de equipe técnica 

especializada; 
30% 50% 80% 100% 3 

Correto 

manejo do solo 

Falta de 

acompanhamento 

por técnicos ou 

profissionais 

habilitados 

Zona 

Urbana 

Zona Rural 

11. Garantir o manejo adequado do 

solo pelos agricultores e pecuaristas 

com acompanhamento de técnicos e 

profissionais habilitados. 

30% 50% 80% 100% 1 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 
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7.3.2.  Medidas de Controle de Resíduos Sólidos em Cursos de Água e Sistemas de 

Drenagem Urbana 

O gerenciamento dos resíduos sólidos está diretamente associado aos cursos de 

água e sistemas de drenagem. A efetividade e bom funcionamento dos sistemas de 

drenagem dependem de uma boa coleta e disposição final de resíduos adequadas, podendo 

em caso contrário interferir negativamente no funcionamento dos sistemas de drenagem, 

contribuir com a poluição dos corpos d’água e intensificar problemas de saúde pública 

em geral. 

Conforme mencionado no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo é uma 

prática comum no município o descarte de resíduos sólidos nos dispositivos de drenagem. 

Tal prática ocorre devido à ausência de educação ambiental de parcela da população e 

pela ausência de cobertura suficiente dos serviços de limpeza pública. 

Além disso, no Produto C – Diagnóstico Técnico-Participativo do PMSB de São 

Miguel do Gostoso foi mencionado que na Zona Rural do município existem áreas, 

denominadas de barreiros (que servem de acumulação temporária de águas pluviais) estão 

lotadas de resíduos sólidos advindos das residências da região. Essa condição é um fator 

que contribui para a ocorrência de alagamentos e inundações uma vez que a água pluvial 

não tem local para se dispor. 

A disposição inadequada dos resíduos gerados e, em muitos casos, a ineficiência 

do sistema de coleta destes resíduos, faz com que estes sejam carreados pelas águas 

pluviais durante as chuvas. Os resíduos sólidos que chegam à drenagem produzem 

impactos ambientais à jusante e reduzem a capacidade do escoamento, aumentando a 

frequência das inundações. Frequentemente ao longo do caminho, ao serem transportados 

pelo escoamento superficial, são emaranhados na vegetação ao longo das margens dos 

arroios, rios ou lagos. Além de prejudicarem a eficiência hidráulica de estruturas como 

bacias de detenção, poços de bombas, canais, etc., trazem consigo poluentes e provocam 

um aspecto antiestético.  

A educação ambiental e sanitária constitui papel fundamental neste cenário. As 

políticas educacionais voltadas para a conscientização ambiental devem ser voltadas não 
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apenas ao público infantil e adolescente, inseridos na educação formal, mas para toda a 

população de uma forma geral. 

Legislações que contenham ações fiscalizadoras, que indiquem meios e maneiras 

do poder público atuar nesse tema são necessárias. Ainda, desenvolver mecanismos 

punitivos e, por consequência, educacional, os quais viabilizem o poder de policiamento 

quanto a essas ações que decorrem de impactos socioambientais a toda a cidade. Estas 

legislações devem nortear resíduos oriundos da construção civil, entulhos, podas, 

resíduos volumosos e eletrodomésticos em desuso, embalagens de agrotóxicos usados, 

todos os resíduos que possam vir a ser depositados em locais indevidos e que não sejam 

encaminhados ao correto destino dado pela municipalidade a esses, podendo vir causar 

impactos no sistema de drenagem e nos rios da região. 

As medidas de controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos 

d’água e sistemas de drenagem consistem em: 

a) Criação e aplicação de legislações municipais específicas que estabeleçam 

diretrizes para a destinação adequada de resíduos sólidos de todos os tipos do 

município;  

b) Implantação de políticas e ações públicas que deem suporte ao gerenciamento 

e a fiscalização do manejo de resíduos gerados pela população, comércio e 

indústrias existentes no município;  

c) Fornecer subsídios para atuação de secretarias municipais ligadas ao 

planejamento, meio ambiente e agricultura quanto à fiscalização no 

lançamento indevido de resíduos nesses locais; 

Criação de campanhas e programas de educação ambiental de abrangência geral 

no município de forma a viabilizar a conscientização ambiental quanto ao tema. 



 
PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

186 

Quadro 26: Medidas de Controle de Resíduos Sólidos em Cursos de Água e Sistemas de Drenagem Urbana na Zona Urbana e Rural 

Metas Índices atuais Localidade Objetivo 

Prazo de Atendimento 

Prioridades 
Emergencial Curto Médio  Longo 

2020-2023 
Até 

2027 

Até 

2032 

Até 

2040 

Criação e 

aplicação de 

legislações 

municipais  

Falta de 

legislação ou de 

fiscalização das 

normas 

existentes 

Zona Urbana 

Zona Rural 

1. Criação de legislações municipais 

específicas que estabeleçam diretrizes para a 

destinação adequada de resíduos sólidos de 

todos os tipos do município; 

100% 100% 100% 100% 1 

2. Aplicação de legislações municipais sobre a 

destinação adequada dos resíduos sólidos do 

município; 

50% 75% 100% 100% 3 

Implantação de 

políticas e ações 

públicas 

Inexistência de 

políticas e 

ações públicas 

Zona Urbana 

Zona Rural 

3. Implementar políticas e ações públicas que 

deem suporte ao gerenciamento e a 

fiscalização do manejo de resíduos gerados 

pela população, comércio e indústrias 

existentes no município; 

50% 75% 100% 100% 2 

Fiscalização do 

lançamento de 

resíduos sólidos 

em cursos de 

água e sistemas 

de drenagem 

Inexistente 
Zona Urbana 

Zona Rural 

4. Fornecer subsídios para atuação de 

secretarias municipais ligadas ao 

planejamento, meio ambiente e agricultura 

quanto à fiscalização no lançamento indevido 

de resíduos nesses locais; 

75% 100% 100% 100% 2 

Criação de 

campanhas e 

programas de 

educação 

ambiental 

Ações 

inexistentes 

Zona Urbana 

Zona Rural 

5. Criar campanhas e programas de educação 

ambiental de abrangência geral no município 

de forma a viabilizar a conscientização 

ambiental quanto ao tema. 

100% 100% 100% 100% 2 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

 



 
                                                                                                                                                                                        PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

187 

Prioridade 1: Início das ações em no máximo 2 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 2: Início das ações em no máximo 3 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 

Prioridade 3: Início das ações em no máximo 6 meses, após a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico e impressão de material gráfico. 
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7.4. DIRETRIZES PARA O CONTROLE DE ESCOAMENTOS NA FONTE 

O município de São Miguel do Gostoso não dispõe de nenhuma legislação que 

estabeleça diretrizes para o controle de escoamentos na fonte. 

O controle de escoamento na fonte tem como principal objetivo reduzir e retardar 

o escoamento, visto que os sistemas tradicionais visam o escoamento rápido das águas 

pluviais, aumentando as vazões à jusante e necessitando de mais obras estruturais.  Este 

controle visa promover a redução e a retenção do escoamento pluvial de forma a qualificar 

os sistemas tradicionais de drenagem pluvial e ao mesmo tempo evitar as ampliações 

destes.  

A valorização da permeabilidade do solo nas obras públicas e o incentivo da 

manutenção da permeabilidade dos solos nos lotes residenciais, comerciais e industriais 

são essenciais para este tipo de controle. 

Partindo dessas características, a efetividade desse controle se faz maior quando 

aplicado na Zona Urbana do município. Nas zonas rurais, devido a suas características de 

lotes com maior área, menores concentrações urbanas e menores índices de 

impermeabilização do solo, as medidas de controle de escoamento na fonte não 

apresentam resultados satisfatórios.   

A seguir têm-se as diretrizes para o controle de escoamento na fonte: 

a) Elaboração de políticas de planejamento urbano e territorial que visem regular 

o adensamento urbano e a forma como este é dado; 

b) Existência na política de uso e ocupação do solo dos parâmetros necessários à 

manutenção da permeabilidade do solo e ao sistema de retenção de águas das 

chuvas;  

c) Exigir que novos empreendimentos se responsabilizem pelo controle de água 

proveniente da chuva, direcionadas aos coletores públicos, caso a construção 

desse empreendimento ocasione impermeabilização de grandes áreas, 

adotando detentores de vazão, caso necessário; 
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d) Incentivo e preferência a construções com maiores áreas de infiltração e que 

utilizem pavimentos permeáveis, permitindo a infiltração das águas pluviais e 

diminuindo a velocidade de escoamento; 

e) Sempre que houver novos loteamentos, condomínios e conjuntos 

habitacionais deverão ser exigidos projetos de drenagem com previsão de 

escoamento superficial, rede subterrânea e bacias de detenção, se tais 

elementos forem necessários. 

7.5.  DIRETRIZES PARA O TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE 

O tratamento de fundos de vale, termo que é comumente empregado para se 

denominar os rios, córregos e suas várzeas, é de grande importância, principalmente em 

ambientes urbanizados e modificados por ações antrópicas, como as cidades, onde suas 

características naturais já foram bastante alteradas. Isto também porque em grande parte 

dos casos não há mais vegetação propriamente dita em suas áreas ciliares e ripárias. Este 

tratamento deve ser visto como o estabelecimento de serviços, manutenções ou ainda 

preservação e manejo do ecossistema existente nessas áreas de modo a inseri-las no 

ambiente urbano de maneira sustentável. 

Quando o desenvolvimento urbano acontece sem planejamento urbano e sem a 

devida atenção às medidas socioambientais, os fundos de vale sofrem alterações 

significativas que geram impactos sobre os cursos d’água e ao meio ambiente. Neste 

sentido, o tratamento de fundos de vale cria uma oportunidade para a valorização da 

presença da água, através da criação de espaços de lazer integrados a medidas de redução 

de impactos de inundações, contribuindo para a preservação dos ecossistemas aquáticos 

no meio urbano.  

Conforme apresentado no Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C), o 

principal fundo de vale de São Miguel do Gostoso encontra-se na Zona Rural do 

município, e corresponde ao local onde o Riacho (sem nome) está localizado. Este riacho 

passa pela comunidade Reduto. 

Podem ser listadas como medidas para tratamento de fundo de vale:  

a) Estabelecer plano de uso e ocupação das bacias hidrográficas, em especial 

quanto à proteção das áreas de fundo de vale e identificação de áreas de risco 
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onde não serão permitidas novas construções e será realizada a retirada 

gradativa das construções já existentes;  

b) Recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de 

cursos d’água naturais; 

c) Promover e incentivar programas de implantação de áreas verdes em fundos 

de vale, como parques e praças, que tenha também áreas de interação social, 

criando áreas de lazer público;  

d) Identificação de áreas de restrição de ocupação em fundos de vale, com vistas 

à proteção de ecossistemas, redução dos ricos causados por inundações; 

e) Inserção na política de uso e ocupação do solo das áreas ribeirinhas irregulares 

para ocupação sujeitas a inundação; 

f) Promoção e incentivo a programas de educação ambiental relativos à 

fragilidade ambiental dessas áreas. 

7.6.  EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA  

As ações relativas aos eventos de emergência e contingência têm o objetivo de 

assegurar a continuidade dos processos e atendimento dos serviços de drenagem existente 

de modo a não expor a comunidade a impactos relacionados ao meio ambiente e, 

principalmente, à saúde pública. Estas ações visam também acelerar a retomada e a 

normalidade em caso de sinistros de qualquer natureza relativa aos serviços de drenagem 

do município de São Miguel do Gostoso. 

É válido destacar que São Miguel do Gostoso possui Defesa Civil. No entanto, 

este não se encontra em atividade. Para melhor atender a população em relação as ações 

destinadas a atender aos eventos de emergência e contingência, é indicado que este órgão 

seja reativado e que sejam realizadas ações para promover o engajamento em ações 

preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas. 

A seguir têm-se um quadro com os principais eventos de emergência, suas causas 

e as principais respostas a situações críticas possíveis para o manejo de águas pluviais: 
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Quadro 27: Eventos de emergência e contingência – Manejo de águas pluviais 

Ocorrência Origem 
Ações de emergência e 

contingência 

Alagamento 

localizado 

-Precipitações intensas; 

- Ausência de um sistema integrado 

de drenagem efetivo; 

- Obstrução dos dispositivos de 

drenagem existentes por resíduos 

sólidos ou sedimentos; 

-Deficiência nas declividades das vias 

públicas; 

-Ruas sem pavimentação que 

empoçam em períodos chuvosos. 

-Registro do evento; 

-Verificação do sistema de 

drenagem existente para 

identificação e correção do 

problema; 

- Sensibilização da comunidade 

através de iniciativas de educação 

ambiental sobre os riscos de 

disposição inadequada dos resíduos 

sólidos. 

Inundação e 

enchente 

provocada por 

transbordamento 

de curso d’água 

-Assoreamento do curso d’água; 

-Impermeabilização excessiva na 

região da bacia; 

-Estrangulamento do curso d’água 

por estruturas de travessias existentes. 

-Registro do evento 

-Comunicação às autoridades; 

-Realização de estudos hidrológicos 

e hidráulicos para medidas de 

controle e contenção de inundações; 

-Elaboração de estudos para 

controle do adensamento urbano; 

-Medidas para proteger a população 

atingida; 

-Limpeza e desassoreamento dos 

córregos; 

-Sensibilização da comunidade 

através de iniciativas de educação, 

evitando o lançamento de lixo nas 

vias públicas e captações. 

Contaminação dos 

cursos d’água 

-Ligação clandestina de esgoto a 

galerias de drenagem; 

-Resíduos lançados nos dispositivos 

de drenagem; 

-Acidente ambiental com lançamento 

de contaminantes na rede pluvial. 

-Comunicação às autoridades; 

-Adoção de medidas imediatas para 

contenção da contaminação; 

-Limpeza dos dispositivos de 

drenagem relacionados; 

-Sensibilização da comunidade 

através de iniciativas de educação 

ambiental e sanitária, evitando a 
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Ocorrência Origem 
Ações de emergência e 

contingência 

disposição inadequada de resíduos 

sólidos. 

Alagamento de 

passagens 

molhadas 

- Inadequação das passagens 

molhadas para as condições locais; 

- Cheia acima do limite já ocorrido no 

local.  

-Estudos de mobilidade urbana para 

verificação dos traçados existentes; 

-Implantação das obras de 

infraestrutura necessária, tais como 

pontes, viadutos, passagens, etc. 

Fonte: INCIBRA, 2020. 

 

 


