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APRESENTAÇÃO
A Lei nº 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e
determina que a prestação de tais serviços deve ser realizada com base em diversos
princípios e, dentre eles, a universalização do saneamento básico.
Nesse contexto, também institui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB),
que tem como objetivo geral efetuar o planejamento necessário para estruturar e
operacionalizar a universalização dos serviços de saneamento básico, com qualidade,
equidade e continuidade, conforme os requisitos da Política Nacional de Saneamento
Básico.
Após a elaborar a etapa de Prospectiva e Planejamento Estratégico (Produto D), a
sequência do PMSB se dá por meio da definição dos Programas, Projetos e Ações para a
gestão e controle dos serviços de saneamento do Município para o efetivo alcance do
cenário futuro desejável, de acordo com o Termo de Referência para elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico e procedimentos relativos da Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA (2012).
Para tanto, serão apresentados os programas de governo municipal específicos que
contemplem soluções práticas, isto é, as ações para alcançar objetivos e que
compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social no município (FUNASA, 2012).
Este relatório se constitui no Produto E – Programas, Projetos e Ações e é uma das
bases para a elaboração de um prognóstico do município para os quatro eixos do
saneamento básico, etapa esta onde serão traçadas as estratégias de atuação para melhoria
das condições dos serviços de saneamento básico, buscando num horizonte temporal a
universalização dos serviços públicos oferecidos à população.
Este documento foi elaborado tendo como base o Diagnóstico Técnicoparticipativo (Produto C) e a Prospectiva e Planejamento Estratégico (Produto D) do
município de São Miguel do Gostoso-RN, os quais apontaram as diversas faces do
saneamento básico local e levantaram os dados necessários para que uma análise técnica
das estratégias a serem traçadas para o município fosse possível. Desse modo, trata-se de
um documento essencial na elaboração do PMSB, já que é um dos instrumentos da
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Política de Saneamento Básico do Município, política essa que deve garantir o
atendimento essencial à saúde pública, os direitos e deveres dos usuários dos serviços de
saneamento básico, o controle social, sistemas de informação, entre outros.
O Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Miguel do GostosoRN está sendo desenvolvido seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº
11.445/07 e será apresentado para discussão e aprovação do Município.
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) está sob a
responsabilidade da Prefeitura Municipal, processando-se através do Consórcio Público
Intermunicipal do Rio Grande do Norte (COPIRN), com atividades técnicas realizadas
com a empresa Inovação Civil Brasileira (INCIBRA), contratada pelo COPIRN no
âmbito do contrato nº 032/2018, e tem por finalidade atender ao convênio estabelecido
entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e o COPIRN, conforme o Termo de
Referência (TR).
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, abrangendo os quatro pilares do
Saneamento Básico.
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1.

METODOLOGIA
A concepção de Programas, Projetos e Ações constitui a consolidação das

estratégias e prospecções traçadas para o município, partindo inicialmente das
informações contidas no Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C) elaborado e no
Produto D - Prospectiva e Planejamento Estratégico. São criados programas de governo
municipal específicos que contemplam soluções práticas para alcançar os objetivos,
compatibilizando o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social no município.
Utilizou-se a metodologia de priorização aos programas e ações planejadas,
construindo uma hierarquização das medidas a serem adotadas para o planejamento de
programas prioritários de governo.
Desta forma, estabeleceu-se a ordem de prioridade para realização dos Programas
de acordo com a seguinte metodologia:
 Prioridade A: Programas de maior prioridade de realização dentre os
demais no município. São programas que visam erradicar os problemas
de cunho emergencial e estabelecer as bases para execução de
programas de prioridade B e C;
 Prioridade B: Programas com prioridade inferior aos programas de
prioridade A e com mais prioridade que programas de prioridade C. São
programas que visam dar continuidade aos programas de prioridade A
e/ou estabelecer bases de execução de programas de prioridade C;
 Prioridade C: Programas que têm como objetivo a elevação da
qualidade dos serviços e metas atingidas nos programas de prioridade
A e B. São programas com a menor prioridade dentre os programas,
porém não menos importantes.
Além disso, estabeleceu-se também uma ordem de prioridade numérica (Prioridade
1, Prioridade 2, Prioridade 3, etc.) para as ações e projetos inseridos nos programas, de
acordo com a sua necessidade de execução dentro do programa específico.
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2.

ESTRUTURA

POLÍTICO-INSTITUCIONAL

DO

SETOR

DE

SANEAMENTO BÁSICO
No Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) são apresentados os
projetos, as ações e as metas propostas para o desenvolvimento municipal a fim de
possibilitar ao município condições para elaboração dos instrumentos legais de
desenvolvimento. Os projetos propostos neste programa abrangem os quatro eixos do
saneamento em todo o território municipal.
Quando elaborados, os projetos propostos no PDI proporcionarão ao município
meios para regulamentação e fiscalização de atividades públicas. Além disso,
proporcionarão aos munícipes meios para colaboração e interação com os serviços
públicos.
No Quadro 1 é apresentado de forma sintética os projetos, ações e metas do PDI.
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Quadro 1: Programas, Projetos e Ações – Estrutura Político Institucional do Município.

ITEM

Estrutura
JurídicoInstitucional e
Administrativa
do Saneamento
Básico

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

15

Estruturante

1.1 Avaliar o Plano
Plurianual juntamente
com as ações previstas
no Plano Municipal de
Saneamento Básico,
considerando na
elaboração dos
próximos PPA

1

1

Estruturante

1.2 Instituição da
Política Municipal de
Saneamento Básico

1

Estruturante

1.3 Atualização do
Plano Diretor
Municipal

1

3

Estruturante

1.4 Manter em
conformidade a Lei
Orgânica do Município

1

4

Estruturante

1.5 Implantar a Lei
Municipal de
Saneamento Básico

1

5

Estruturante

1.6 Atualizar o Código
Sanitário

1

OBJETIVO

2

PROGRAMA

Programa de
Desenvolvimento
Institucional
(PDI)

A

PROJETOS

01. Adequação
da Estrutura
Jurídico –
Institucional e
Administrativa
do Saneamento
Básico

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal
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ITEM

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

6

Estruturante

1.7 Elaboração do
Código de Meio
Ambiente

1

8

Estruturante

1.8 Atualizar a Lei de
Uso, Ocupação do Solo
e Zoneamento

1

10

Estruturante

1.9 Manter em
conformidade a Lei
Tributária do
Município

1

9

Estruturante

1.10 Atualizar o Plano
de Contingência

1

11

Estruturante

13

Estruturante

12

Estruturante

14

Estruturante

7

Estruturante

OBJETIVO

PROGRAMA

PROJETOS

1.11 Elaboração do
Plano de Gestão
Ambiental
1.12 Instituição da Lei
de regulamentação dos
grandes geradores de
resíduos sólidos
1.13 Criar a Política de
Educação Ambiental
1.14 Instituição da Lei
de regulamentação da
logística reversa
1.15 Revisão do
Código de Obras

AGENTE
RESPONSÁVEL

1

1

1
1
1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES
Estruturante

16

Estruturante

Estruturante

Transversal

02.
Implantação de
Políticas de
Educação
Ambiental

Estruturante

Estruturante

Transversal

03.
Consolidação
da implantação
do Sistema de
Informações
sobre
Saneamento
Básico

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS
1.16 Elaboração do
Plano Diretor de
Drenagem
1.17 Elaboração do
Código de Postura
2.1 Promover
campanhas de educação
ambiental sobre
abastecimento de água,
esgotamento sanitário,
limpeza pública e
manejo de resíduos
sólidos e drenagem
urbana
2.2 Realização de
campanhas educativas
para proteção das matas
ciliares e áreas ribeiras
2.3 Conscientizar à
comunidade quanto às
práticas sustentáveis
para proteger e
conservar o meio
ambiente
3.1 Alimentar e
monitorar o banco de
dados do Sistema de
Informações sobre
Saneamento Básico,
periodicamente, e o
Sistema Nacional de
Informações sobre

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

1
1

1

Prefeitura
Municipal
1

1

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAIS OU
ESTRUTURANTES

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

Saneamento Básico,
anualmente

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Transversal

04. Regulação
e Fiscalização

Estruturante

Estruturante

3.2 Avaliar os
indicadores em relação
às metas propostas
3.3 Planejar e executar
medidas preventivas e
corretivas para
melhorar os indicadores
de saneamento básico
no município
4.1 Ajustar os serviços
de regulação de todos
os contratos de serviços
públicos de saneamento
básico no município
4.2 Manter atualizados
os contratos de serviços
públicos de saneamento
básico no município
4.3 Fiscalização
contínua dos contratos
de serviços públicos de
saneamento básico no
município

1

1

1

1

Prefeitura
Municipal

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
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2.1. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI)
 Justificativa:
A estrutura político-institucional do município atualmente é carente de mecanismos
legais para promover adequação normativa, regulação dos sistemas, desenvolvimento e
aplicação de ferramentas operacionais e de planejamento do sistema. Dessa forma,
propõe-se a elaboração, revisão, instituição e manutenção de mecanismos institucionais
e operativos estruturados. Assim, os projetos estabelecidos no PDI se aplicam aos quatro
eixos do saneamento básico do município como um todo, e proporcionam o
desenvolvimento de meios para que a população possa participar da gestão do saneamento
básico no município e, desse modo, contribuir com desenvolvimento municipal, além de
mecanismos para fiscalização dos serviços públicos terceirizados.
2.1.1 Projeto 01 – PDI: Adequação da estrutura jurídico-institucional e
administrativa do saneamento básico
O planejamento para este setor do município também é foco do PMSB, a partir da
indicação de ações que proporcionem a organização jurídico-institucional da gestão.
Conforme diagnosticado e apresentado no Produto C – Diagnóstico TécnicoParticipativo, o município de São Miguel do Gostoso apresenta algumas limitações
jurídico-institucional para o setor do saneamento básico.
Em conformidade com o abordado pelo Ministério das Cidades (2010), a
organização jurídico-institucional da gestão inclui as formas de prestação dos serviços,
os instrumentos e o sistema de regulação e fiscalização, o sistema de cobrança, bem como
as condições o desempenho e a capacidade na prestação dos serviços, nas suas dimensões
administrativa, político- institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, estrutural e
operacional, e tecnológica.
O município possui o Plano Plurianual (PPA) vigente entre os anos de 2018 a 2021,
no qual são apresentados alguns programas e ações voltados ao saneamento básico, para
os quais são estabelecidas as metas da administração pública municipal, e são os valores
a serem destinados a cada ano. Dentre eles, destaca-se os programas “Coordenação De
Obras, Planejamento Urbano E Meio Ambiente” e “Reserva de Contingência” que estão
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relacionadas com a adequação da estrutura jurídico-institucional e administrativa do
saneamento básico.
A partir da identificação da existência de Plano Plurianual no Município, os
programas, ações e metas apontados por este devem ser considerados no desenvolvimento
deste produto relativo ao Programas, Projetos e Ações do Plano Municipal de Saneamento
Básico, para que possa refletir no planejamento orçamentário da administração pública
municipal, o planejamento traçado em atenção a Política Nacional e Municipal de
Saneamento Básico.
Portanto, para o município é proposta a compatibilização do Plano Municipal de
Saneamento com o Plano Plurianual Municipal, para que sejam adequadas as
necessidades de gestão, assim como possibilitar a plena execução da política municipal
de saneamento básico.
Cabe destacar que o plano de saneamento básico será revisto periodicamente, em
prazo não superior a quatro anos, posteriormente à elaboração do Plano Plurianual
Municipal, para que seja feita a compatibilização e a uniformização das ações entre os
planejamentos.
Conforme descrito no Produto D, o município de São Miguel do Gostoso apresenta
algumas fraquezas (de acordo com a Análise Swot) no setor político-institucional. Entre
as fraquezas destacadas estão a inexistência de alguns instrumentos e legislações, bem
como a desconformidade de documentos já existente com as legislações atuais, que
necessitam de atualização que proporcionam uma gestão adequada.
Assim, a fim de corrigir estas fraquezas e aumentar as forças da gestão municipal
são propostas ações de alcance imediato, tento em vista que as ações estruturantes
possibilitam a criação de uma base institucional adequada para, posteriormente, serem
propostas ações estruturais com soluções graduais e progressivas segundo metas
imediatas, de curto, médio e longo prazo adequadas a realidade do município. As ações
contempladas no Projeto 01 são:
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Avaliar o Plano Plurianual juntamente com as ações previstas no Plano
Municipal de Saneamento Básico, considerando na elaboração dos
próximos PPA;



Instituição da Política Municipal de Saneamento Básico;



Atualização do Plano Diretor Municipal;



Manter em conformidade a Lei Orgânica do Município;



Implantar a Lei Municipal de Saneamento Básico;



Atualizar o Código Sanitário;



Elaboração do Código de Meio Ambiente;



Atualizar a Lei de Uso, Ocupação do Solo e Zoneamento;



Manter em conformidade a Lei Tributária do Município;



Atualizar do Plano de Contingência;



Elaboração do Plano de Gestão Ambiental;



Instituição da Lei de regulamentação de grandes geradores de resíduos
sólidos;



Criar a Política de Educação Ambiental;



Instituição da Lei de regulamentação da logística reversa;



Revisão do Código de Obras;



Elaboração do Plano Diretor de Drenagem;



Elaboração do Código de Postura.
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2.1.2. Projeto 02 – PDI: Implantação de políticas de educação ambiental
Além das problemáticas comumente enfrentadas por todos os municípios
brasileiros, a grande maioria dos problemas ambientais enfrentados pela população de
São Miguel do Gostoso tem como origem o crescimento e desenvolvimento municipal
que se deu de forma desordenada, o que reforça a necessidade e importância que o Plano
Diretor e outras ferramentas legais têm para o município.
Sendo a mais afetada pelos problemas ambientais do município, tal população tem
papel fundamental no combate destes. A participação popular, tal como destacado no
Produto B – Plano de Mobilização Social, é fundamental na construção do Plano
Municipal de Saneamento Básico do seu respectivo município, para tornar o PMSB o
mais próximo da realidade municipal, mas também para efetivar, pondo em prática, os
programas, projetos e ações propostas neste produto do PMSB a fim de tornar São Miguel
do Gostoso uma cidade ambientalmente mais saudável.
A educação ambiental representa a base da educação e do aprendizado futuro uma
vez que é interdependente do ambiente natural e sociocultural abrangendo, portanto,
valores éticos, ecológicos, cidadãos, políticos, sociais, tecnológicos e histórico-culturais.
Estes valores irão preparar o cidadão para serem corresponsáveis na resolução de
problemas ambientais e pelas futuras transformações na sociedade.
Políticas públicas que tratem as questões de saneamento básico, a saber:
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana; são ferramentas fundamentais para a melhoria da condição
ambiental do município ao mesmo tempo em que envolve toda a população nesse
processo. Sendo assim, os projetos de educação ambiental serão direcionados a gestão
pública, de forma que o ensino da educação ambiental deverá ser realizado através de
diferentes metodologias que ficarão a critério da prefeitura municipal e seus respectivos
membros colaboradores por qual utilizar e em qual momento. As atividades em que a
questão ambiental seja abordada devem tratar os seguintes temas: uso e aproveitamento
dos recursos hídricos, a coleta, tratamento e destinação e reuso dos esgotos, coleta,
reutilização e reciclagem, destinação, redução do consumo e geração, compostagem de
resíduos, drenagem de águas pluviais, entre outros.
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As ações relacionadas à educação ambiental no município devem atender a Lei
Federal n° 9.795/1999 e devem contemplar a população da zona urbana e rural.
Dessa forma, as ações propostas no projeto 02 no município de São Miguel do
Gostoso são:


Promover campanhas de educação ambiental sobre abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana;



Realização de campanhas educativas para proteção das matas ciliares e
áreas ribeiras;



Conscientizar à comunidade quanto às práticas sustentáveis para proteger
e conservar o meio ambiente

Destaca-se que as ações aqui propostas devem ser realizadas de forma a alcançar
toda a população do município de modo que os próprios munícipes possam atuar
auxiliando a preservação e conservação ambiental do município.
Ressalta-se a importância da realização dessas ações nas escolas e centros
educativos garantir que desde cedo as crianças e os jovens criem a consciência da
necessidade de cuidar do ambiente e se obter um desenvolvimento sustentável.
No Plano Plurianual Municipal (PPA) do município (2018-2021) – Lei 302/2017
não foi identificado programa relacionado à Educação Ambiental.
A implantação desses projetos e ações gerarão resultados positivos a curto e longo
prazo quanto à utilização dos recursos relacionados ao abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana.
2.1.3. Projeto 03 – PDI: Consolidação do Sistema de Informações Sobre Saneamento
Básico
Um dos produtos do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é o Sistema
de Informações sobre Saneamento Básico. Esse produto tem como objetivo possibilitar
que o município registre e, assim, tenha acesso a informações municipais sobre

25

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

saneamento para que possa realizar o planejamento, monitoramento e controle da sua
situação acerca do saneamento.
Esse sistema é instalado desde o início da elaboração do PMSB no município, para
que assim, possa ser alimentado ao longo de sua elaboração e para que essas informações
sirvam de suporte para tomada de decisão em alguns produtos deste plano, tais como o
Produto B, Produto C, Produto D, Produto E e Produto F.
A utilização do sistema requer o domínio mínimo no uso de tecnologias de
informação, tanto em termos de pessoal qualificado, quanto em equipamentos de
informática (hardware e software). O Sistema de Informações sobre Saneamento Básico
deve ser alimentado periodicamente com dados válidos e coerentes com a realidade já
que é uma ferramenta essencial ao planejamento e gerenciamento dos serviços de
saneamento.
Assim, as ações necessárias neste projeto 03 envolvem:


Alimentar e monitorar o banco de dados do Sistema de Informações
sobre Saneamento Básico periodicamente e o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento Básico, anualmente;



Avaliar os indicadores em relação às metas propostas;



Planejar e executar medidas preventivas e corretivas para melhorar os
indicadores de saneamento básico no município.

No Plano Plurianual Municipal (PPA) de São Miguel do Gostoso 2018-2021 – Lei
302/2017 não foi identificada nenhuma referência a implantação de um Sistema de
Informações sobre Saneamento Básico, devendo o município continuar a alimentar
periodicamente o Sistema de Informações sobre Saneamento Básico implantado no
município no início da elaboração do PMSB.
2.1.4. Projeto 04 – PDI: Regulação e Fiscalização
Conforme a Constituição Federal, em seu art. 241, e Lei Federal nº 11.107/2005
(Lei dos Consórcios Públicos), os titulares dos serviços públicos de saneamento básico,
isto é, os municípios, podem delegar a organização, regulação, fiscalização e a prestação
dos referidos serviços.
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A prestação do serviço público de abastecimento de água do município é realizada
pelo Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) de São Miguel do Gostoso, já a
prestação de serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário do município é, atualmente,
incerta, contando com funcionários da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do
Norte (CAERN), da A Gaspar, empresa responsável pela execução das obras de
implementação do sistema, e com o auxílio de todas as secretarias. Porém, se faz
importante destacar que existe interesse, por parte do município, em conceder a prestação
desses serviços à CAERN.
Na prestação de serviços regionalizada, a regulação e fiscalização podem ser
exercidas por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o
exercício dessas competências ou por consórcio público de direito público integrado pelos
titulares dos serviços.
Em São Miguel do Gostoso, o serviço de limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, exceto os resíduos de serviços de
saúde que são coletados e destinados pela empresa especializada Stericycle. O serviço
de drenagem urbana e manejo de águas pluviais também é de responsabilidade do
município.
O art. 9º da Lei nº 11.445/2007 estabelece que o titular dos serviços de saneamento
básico deve definir a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços
públicos de saneamento básico e os procedimentos para a sua atuação.
Os objetivos da regulação são: estabelecer padrões e normas para a prestação de
serviço adequada e a consequente satisfação dos usuários, garantir o cumprimento das
condições e metas estabelecidas, definir as tarifas que assegurem o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos, a modicidade tarifária e prevenir e reprimir o abuso de poder
econômico.
No Rio Grande do Norte, existe a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio
Grande do Norte (ARSEP). A ARSEP é uma autarquia sob regime especial de Direito
Público de atuação em todo território do Rio Grande do Norte. De acordo com o Art. 3º
da Lei Complementar Nº 584/2016, a ARSEP exercerá o poder de regulação, controle e
fiscalização sobre serviços públicos de competência ordinária e dos delegados. As
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atividades exercidas pela ARSEP abrangem, dentre outras áreas, a área de saneamento
básico.
Conforme o inciso 3º do Art. 35º da Lei Complementar Nº 584/2016, a ARSEP
pode regular e fiscalizar as concessionárias, permissionárias ou autorizadas dos serviços
de saneamento no Estado do Rio Grande do Norte, por delegação, mediante a
formalização de convênios ou contratos com os respectivos Municípios.
A fim de garantir a qualidade de todos os serviços públicos de saneamento básico
prestados ao município e a satisfação dos usuários, este produto estabelece que o
município analise a viabilidade de contratar a ARSEP delegando assim o serviço de
regulação e fiscalização de todos os serviços públicos de saneamento básico prestados ao
município.
Caso o município conclua que é viável contratar a referida agência reguladora, as
ações definidas neste projeto 04 são:


Delegar a ARSEP a revisão e regulação de todos os contratos de
serviços públicos de saneamento básico no município;



Fiscalização contínua dos contratos de serviços públicos de saneamento
básico no município.

Caso o município conclua que não é viável contratar a referida agência reguladora,
este produto recomenda a criação de uma agência reguladora para promover a revisão dos
contratos públicos sobre os serviços de saneamento básico, fiscalização contínua e
acompanhamento dos contratos públicos citados.
As ações definidas são:
 Criação e implantação de uma agência reguladora de serviços de
saneamento básico;
 Manter atualizados os contratos de serviços públicos de saneamento
básico no município;
 Revisão e regulação de todos os contratos de serviços públicos de
saneamento básico no município;
 Fiscalização contínua dos contratos de serviços públicos de saneamento
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básico no município.

3. INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A partir dos cenários definidos no Produto D – Prospectiva e Planejamento
Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada, estabeleceram-se os objetivos e
prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no setor de Abastecimento de
Água no município de São Miguel do Gostoso.
Dessa forma, neste programa estão definidos projetos e ações com o objetivo de
melhorar o sistema de abastecimento de água, considerando as perspectivas de
crescimento do município.
A partir destes objetivos traçados, tem-se no Quadro 2 a definição de Programas,
Projetos e Ações para o eixo de Abastecimento de Água, referentes a Zona Urbana de São
Miguel do Gostoso, levando em consideração o atual Sistema de Abastecimento de Água
(SAA), mas também o cenário com o futuro SAA projetado pela Companhia de Águas e
Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN).
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Quadro 2: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Abastecimento de Água – Zona Urbana
ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

1.1 Elaboração do
Estudo de Concepção
e Projetos referentes a
ampliação, melhorias
e modernização do
sistema de captação e
bombeamento.

1

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL

Atual Sistema de Abastecimento de Água

Infraestrutura de Abastecimento de Água

Estrutural

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13, 14,
16, 17, 18,
19, 20,21,
28, 29, 30,
31 e 32

Programa
Água para
Todos (PAT)

Estrutural
A

Estrutural

Estruturante

1.2 Execução das
obras de ampliação,
e
01. Projeto de modernização
ampliação e melhorias do sistema
captação
e
modernização de
bombeamento
de
do Sistema de
Abastecimento acordo com projeto.
de Água
1.3 Implantação de
medidas
para
promover a operação
de
bombas
com
sistema reversa.
1.4 Elaboração e
execução de um plano
de
manutenção
preventiva
das
bombas dos poços.

2

Serviço
Autônomo de
Águas e Esgotos
– SAAE e
Prefeitura
Municipal

3

1
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AÇÕES

Estruturante

1.5 Realização de
treinamento
operacional
e
capacitação
de
funcionários
responsáveis
pela
operação
e
manutenção
dos
sistemas,
continuamente.

Estruturante

1.6 Elaboração do
Estudo de concepção e
Projeto para garantir o
tratamento
e
monitoramento
de
água.

2

Estrutural

1.7 Implantação de um
sistema simplificado
de tratamento de água.

3

Estrutural

1.8 Aquisição
equipamentos
instalação
infraestrutura
adequada
para
análise da água.

3

de
e
de

AGENTE
RESPONSÁVEL

a
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.9 Contratação de
técnicos de laboratório
para a realização do
monitoramento
contínuo e controle da
qualidade da água.

3

Estrutural

2.1 Elaboração e
execução de Estudo de
viabilidade técnica e
Projetos para garantir
outros
usos
ou
desativação de poços.

1

Estrutural

2.2 Instalação de
proteção nos poços, de
acordo com a NBR
12.244.

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

PROJETOS

02. Projeto de
readequação
dos poços
2.3
Implantar
e
atuais da Zona executar um plano de
Urbana
monitoramento
ambiental das áreas
entorno dos poços.

2.4 Realização dos
cadastros dos poços,
monitoramento
das
vazões
e
automatização
do
controle.

AGENTE
RESPONSÁVEL

1

1
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

2.5
Garantir
a
fiscalização contínua e
estimular o cadastro
dos poços públicos e
privados ao órgão
competente.

1

Estrutural

3.1 Elaboração de
estudo de viabilidade
técnica e econômica
para avaliação da
estrutura e demanda
do reservatório já
existente.

1

Estrutural

3.2 Elaboração de
projeto
para
recuperação
da
estrutura
do
reservatório existente
- de acordo com a
viabilidade técnica e
econômica.

2

3.3 Execução das
obras de recuperação
do
reservatório
existente - de acordo
com a viabilidade
técnica e econômica.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

PROJETOS

03. Projeto de
melhorias no
sistema de
reservação

AGENTE
RESPONSÁVEL
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estrutural

3.4 Desativação e
demolição
do
reservatório existente
- de acordo com a
viabilidade técnica.

3

Estrutural

3.5 Elaboração de
projeto
para
construção
de
reservatório(s) - de
acordo
com
a
viabilidade técnica.

2

Estrutural

3.6 Execução das
obras de construção de
reservatório(s) - de
acordo
com
a
viabilidade técnica.

3

Estrutural

3.7
Limpeza
do
reservatório
e
manutenção
das
estruturas
civis,
hidráulicas
e
mecânicas.

1

Estrutural

3.8
Levantamento,
aquisição e instalação
de
sistemas
de
macromedição,
atuador
elétrico,

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

medidor de nível e
controle de boia.

Estrutural

4.1 Cadastro da rede
existente em formato
digital e em base
dados
georreferenciada.

1

Estruturante

4.2 Projeto Executivo
de
ampliação
e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

2

4.3 Execução das
obras de ampliação e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

Estruturante

4.4 Acompanhar a
demanda juntamente
com o crescimento da
população urbana.

1

Estrutural

4.5
Troca/
Implantação de novos
micromedidores.

2

Estrutural

04. Projeto de
ampliação do
índice de
atendimento da
população com
o
abastecimento
de água
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

4.6 Atualização na
quantidade de ligações
por categoria

2

5.1
Aumentar
o
fornecimento de água,
através de reservação
e melhorias na gestão,
em períodos de alta
estação.

1

Estruturante

1.1 Obter informações
necessárias
para
estimar as perdas de
água.

2

Estruturante

1.2 Elaboração e
execução
de
um
Projeto Integrado para
redução e controle de
perdas do sistema de
abastecimento.

1

1.3 Elaboração e
execução de um Plano
de combate a fraudes
em ligações ativas e
inativas.

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estrutural

Estruturante

15, 22, 23,
24, 25 e 26

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

B

Estruturante

05. Projeto de
garantia do
abastecimento
de água em alta
estação

01. Projeto de
redução de
perdas

AGENTE
RESPONSÁVEL
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estrutural

1.4
Realizar
o
monitoramento
de
vazamentos e de
pressão da rede de
distribuição.

1

Estrutural

1.5 Realização de
manutenção e reparos
na rede.

1

Estrutural

1.6 Implantação de
macromedidores.

2

1.1
Regulação
e
fiscalização
dos
serviços
de
abastecimento
de
água.

1

1.2 Ajustamento da
política tarifária.

2

1.3 Alimentar o banco
de dados do Sistema
Municipal de
Informações sobre
Saneamento Básico,
periodicamente, e o
Sistema Nacional de
Informações sobre
Saneamento Básico.

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estruturante

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
26, 27 e 34 Serviços de
Abasteciment
o de Água
(PMGSAA)

Estruturante
A

Estruturante

01. Regulação
dos serviços e
acompanhamen
to dos
indicadores

AGENTE
RESPONSÁVEL
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.4 Monitorar os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

1

Estruturante

1.5
Avaliar
os
indicadores
em
relação às metas
propostas.

1

Estruturante

1.6 Planejar e executar
medidas preventivas e
corretivas
para
melhorar
os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

2

02. Projeto de
redução dos
índices de
inadimplência

2.1
Elaborar
e
executar um Programa
para redução do índice
de inadimplências.

2

01. Projeto de
proteção dos
mananciais e
nascentes

1.1 Elaboração do
diagnostico ambiental
do município de São
Miguel do Gostoso e
proposição de um
Plano de ação para
revitalização de bacias

1

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

33

Programa de
proteção de
mananciais e
nascentes
(PPMN)

A

Estruturante

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

hidrográficas e a
proteção
e
conservação
de
mananciais
de
abastecimento
superficiais
e/ou
subterrâneos.
Implementação de Programas, Projetos e Ações após a implantação do novo Sistema de Abastecimento projetado

Estrutural
1, 2,4, 5, 7,
Infraestrutura
8, 9, 10,
Programa
de
11, 12, 13,
Água para
Abastecimento
14, 15, 16 Todos (PAT)
de Água
e 17

A

Estrutural

1.1 Elaboração e
execução do Estudo de
Concepção e Projetos
referentes a ampliação
do
Sistema
de
Abastecimento
de
01. Projeto de
ampliação e Água, conforme a
e
modernização demanda
crescimento
da
do Sistema de
Abastecimento população.
de Água
1.2 Aquisição de
equipamentos
e
instalação
de
infraestrutura
adequada
para
a
análise da água.

3

Companhia de
Água e Esgotos
do Rio Grande
do Norte –
CAERN e
Prefeitura
Municipal

3
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.3
Realizar
monitoramento
contínuo da qualidade
de água de acordo com
a
frequência
estabelecida
pela
Portaria
de
Consolidação
nº
5/2017.

3

Estruturante

1.4 Contratação de
técnicos de laboratório
para a realização do
monitoramento
contínuo e controle da
qualidade da água.

3

Estrutural

2.1 Elaboração e
execução de Estudo de
viabilidade técnica e
Projetos para garantir
outros
usos
ou
desativação de poços.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

PROJETOS

02. Projeto de
readequação
dos poços
atuais da Zona
2.2 Instalação de
Urbana
proteção nos poços, de
acordo com a NBR
12.244.

AGENTE
RESPONSÁVEL

3
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

2.3
Implantar
e
executar um plano de
monitoramento
ambiental das áreas
entorno dos poços.

3

Estruturante

2.4 Realização dos
cadastros dos poços,
monitoramento
das
vazões
e
automatização
do
controle.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

PROJETOS

3.1 Elaboração e
execução de Planos de
manutenção
preventiva
dos
sistemas integrantes
(poços,
bombas,
elétricos,
03. Projeto de sistemas
manutenção reservatórios, sistemas
preventiva dos de tratamento, entre
outros).
sistemas
integrantes
3.2 Realização de
treinamento
operacional
e
capacitação
de
funcionários
responsáveis
pela
operação
e

AGENTE
RESPONSÁVEL

3

3
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

AÇÕES

manutenção
sistemas,
continuamente.

dos

Estrutural

4.1 Cadastro da rede
existente em formato
digital e em base
dados
georreferenciada.

3

Estruturante

4.2 Projeto Executivo
de
ampliação
e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

4.3 Execução das
obras de ampliação e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

Estruturante

4.4 Acompanhar a
demanda juntamente
com o crescimento da
população urbana.

3

Estrutural

4.5
Troca/
Implantação de novos
micromedidores.

3

Estrutural

04. Projeto de
ampliação do
índice de
atendimento da
população com
o
abastecimento
de água

AGENTE
RESPONSÁVEL
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

3

PROGRAMA

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.1 Obter informações
necessárias
para
estimar as perdas de
água.

3

Estruturante

1.2 Elaboração e
execução
de
um
Projeto Integrado para
redução e controle de
perdas do sistema de
abastecimento.

3

Estruturante

1.3 Elaboração e
execução de um Plano
de combate a fraudes
em ligações ativas e
inativas.

3

Estrutural

1.4 Realizar o
monitoramento de
vazamentos e de
pressão da rede de
distribuição.

3

Estrutural

1.5 Realização de
manutenção e reparos
na rede.

3

Estrutural

1.6 Implantação de
macromedidores.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

01. Projeto de
redução de
perdas

AGENTE
RESPONSÁVEL
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PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ITEM

OBJETIV
OS

6, 18 e 19

PROGRAMA

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
Serviços de
Abasteciment
o de Água
(PMGSAA)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

A

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.1
Regulação
e
fiscalização
dos
serviços
de
abastecimento
de
água.

3

Estruturante

1.2 Implantação de
tarifas
de
forma
regionalizada.

3

Estruturante

1.3 Alimentar o banco
01. Projeto de de dados do Sistema
de
regulação dos Municipal
Informações
sobre
serviços e
Saneamento Básico,
acompanhamen
periodicamente, e o
to dos
Sistema Nacional de
indicadores
Informações
sobre
Saneamento Básico.

3

Estruturante

1.4 Monitorar os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

3

Estruturante

1.5
Avaliar
os
indicadores
em
relação às metas
propostas.

3

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIV
OS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estruturante

Estruturante

20

Programa de
proteção de
mananciais e
nascentes
(PPMN)

A

Estruturante

02. Projeto de
redução dos
índices de
inadimplência

01. Projeto de
proteção dos
mananciais e
nascentes

AÇÕES

PRIORIDADE
AÇÃO/
PROJETO

1.6 Planejar e executar
medidas preventivas e
corretivas
para
melhorar
os
indicadores
de
saneamento básico no
município.

3

2.1
Elaborar
e
executar um Programa
para redução do índice
de inadimplências.

3

1.1 Elaboração do
diagnostico ambiental
do município de São
Miguel do Gostoso e
proposição de um
Plano de ação para
revitalização de bacias
hidrográficas e a
proteção
e
conservação
de
mananciais
de
abastecimento
superficiais
e/ou
subterrâneos.

AGENTE
RESPONSÁVEL

3

Fonte: INCIBRA, 2020.
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O Quadro 3 apresenta os programas, projetos e ações para as Zona Rural do município de São Miguel do Gostoso.
Quadro 3: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Abastecimento de Água – Zona Rural
ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Infraestrutura de Abastecimento de Água

Estrutural

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
Programa
12, 13, 14, 16,
Água para
17, 18, 19, 20,
Todos (PAT)
21, 22, 27, 28
e 29

Estrutural
A

Estrutural

Estruturante

PROJETOS

AÇÕES

1.1 Elaboração do
Estudo de concepção e
Projetos referentes a
ampliação, melhorias
e modernização do
sistema de captação e
bombeamento.
1.2 Execução das
obras de ampliação,
e
01. Projeto de modernização
melhorias
do
sistema
ampliação e
captação
e
modernização de
de
do Sistema de bombeamento
acordo
com
projeto.
Abastecimento
de Água
1.3 Implantação de
medidas
para
promover a operação
de
bombas
com
sistema reserva.
1.4 Elaboração e
execução de um plano
de
manutenção
preventiva
das
bombas dos poços.

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

1

2

Serviço
Autônomo de
Águas e
Esgotos –
SAAE e
Prefeitura
Municipal

3

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

1.5 Elaboração do
Estudo de concepção e
Projeto para garantir
tratamento de água e
monitoramento
de
qualidade da água.

2

Estrutural

1.6 Implantação de
sistemas simplificados
de tratamento de água.

3

Estrutural

1.7
Realizar
adequações/reparos
nos
sistemas
de
dessalinização.

1

Estruturante

2.1 Elaboração e
execução de Estudo de
viabilidade técnica e
Projetos para garantir
outros
usos
ou
desativação de poços.

1

2.2 Instalação de
proteção nos poços, de
acordo com a NBR
12.244.

1

2.3
Implantar
e
executar um plano de
monitoramento

1

Estrutural

Estruturante

02. Projeto de
readequação
dos poços

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

ambiental das áreas
entorno dos poços.

Estruturante

2.4 Realização dos
cadastros dos poços,
monitoramento
das
vazões
e
automatização
do
controle.

1

Estruturante

2.5
Garantir
a
fiscalização contínua e
estimular o cadastro
dos poços públicos e
privados ao órgão
competente.

1

Estrutural

3.1 Elaboração de
estudo
técnico
e
econômico
para
avaliação da estrutura
e
demanda
dos
reservatórios
já
existentes.

1

3.2 Elaboração de
projeto
para
recuperação
das
estruturas
dos
reservatórios
existentes - de acordo

2

03. Projeto de
melhorias no
sistema de
reservação
Estrutural
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

com
técnica.

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

viabilidade

Estrutural

3.3 Execução das
obras de recuperação
dos
reservatórios
existentes - de acordo
com
viabilidade
técnica.

3

Estrutural

3.4 Desativação e
demolição
de
reservatórios
existentes - de acordo
com
viabilidade
técnica.

3

Estrutural

3.5 Elaboração de
projeto
para
construção
de
reservatórios - de
acordo
com
viabilidade técnica.

2

Estrutural

3.6 Execução das
obras de construção de
reservatórios - de
acordo
com
viabilidade técnica.

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

Estrutural

3.7
Limpeza
e
manutenção
das
estruturas
civis,
hidráulicas e mecânica
dos reservatórios.

1

Estrutural

3.8
Levantamento,
aquisição e instalação
de
sistemas
de
macromedição,
atuador
elétrico,
medidor de nível e
controle de boia.

3

Estrutural

4.1 Cadastro da rede
existente em formato
digital e em base
dados
georreferenciada.

3

4.2 Projeto Executivo
de
ampliação
e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

2

4.3 Execução das
obras de ampliação e
modernização
dos
sistemas
de
distribuição.

3

Estruturante

Estrutural

04. Projeto de
ampliação do
índice de
atendimento da
população com
o
abastecimento
de água

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

23, 24, 25 e
26

PROGRAMA

Programa de
Controle e
Redução de
Perdas
(PCRP)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

Estruturante

4.4 Acompanhar a
demanda juntamente
com o crescimento da
população.

1

Estrutural

4.5
Troca/
Implantação de novos
micromedidores.

2

Estrutural

4.6 Atualização na
quantidade de ligações
por categoria.

2

Estrutural

5.1 Elaboração e
execução de um Plano
05. Projeto de de manutenção
manutenção preventiva dos
preventiva dos sistemas integrantes
sistemas
(poços, sistemas
integrantes
elétricos, sistemas de
tratamento, entre
outros).

3

1.1 Obter informações
necessárias para
estimar as perdas de
água.

2

1.2 Elaboração de um
Projeto Integrado para
redução e controle de

1

Estruturante
01. Projeto de
redução de
perdas

A
Estruturante

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

perdas do sistema de
abastecimento.

11 e 30

Programa de
Melhoria na
Gestão dos
Serviços de
Abasteciment
o de Água
(PMGSAA)

Estruturante

1.3 Elaboração de um
Plano de combate a
fraudes em ligações
ativas e inativas.

1

Estrutural

1.4
Realizar
o
monitoramento
de
pressão da rede de
distribuição,
vazamentos.

2

Estrutural

1.5 Realização de
manutenção e reparos
na rede.

1

Estrutural

1.6 Implantação de
macromedidores.

3

Estruturante
A
Estruturante

1.1
Regulação
e
fiscalização
dos
01. Regulação serviços
de
dos serviços de abastecimento
de
abastecimento água.
de água
1.2 Implantar uma
justa política tarifária.

1

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estruturante

Estruturante

02. Projeto de
redução dos
índices de
inadimplência

Estruturante

23

Programa de
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(PMSD)

01. Projeto de
melhorias
sanitárias
domiciliares

A

Estruturante

AÇÕES

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

1.3 Elaboração e
implantação de um
Plano de Gestão, para
solucionar
os
problemas na gestão
do
sistema
de
abastecimento

1

2.1
Elaborar
e
executar um Programa
para redução do índice
de inadimplências.

3

1.1 Levantamento das
melhorias sanitárias
domiciliares
referentes
ao
abastecimento
de
água.

1

1.2 Elaboração de
Projeto de locação,
instalações
hidrossanitárias,
Projeto elétrico e
projeto estrutural das
melhorias levantadas

2

AGENTE
RESPONSÁVEL
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

PROJETOS

Estrutural

AÇÕES

1.3 Execução dos
serviços de melhorias
sanitárias
e
domiciliares
referentes
ao
abastecimento
de
água.

PRIORIDAD
E AÇÃO/
PROJETO

AGENTE
RESPONSÁVEL

2

Fonte: INCIBRA, 2020.
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3.1. PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS (PAT)
 Justificativa
A infraestrutura do sistema de abastecimento de água atual do município de São
Miguel do Gostoso apresenta inúmeras deficiências, marcada pela existência de pessoas
ainda sem acesso a este sistema. Além de ausência de redes de distribuição em algumas
localidades da Zona Urbana, também foi constatado que o volume de reservação é
insuficiente. Em relação a Zona Rural, verificou-se a ausência de regularidade e eficácia
no abastecimento de água na maioria das comunidades rurais.
Através deste programa busca-se a universalização dos serviços de abastecimento
de água potável, com objetivo de atender a 100% da população, tanto da Zona Urbana
quanto da Zona Rural, bem como a demanda futura em um horizonte de 20 anos. Desta
forma, propõe-se a ampliação do sistema e adequação do mesmo, no que diz respeito ao
volume de reservação, esta adequação visa não somente adequar o volume à demanda
atual, mas também a demanda futura. Também é previsto neste programa a realização de
treinamento operacional e capacitação de funcionários responsáveis pela operação e
manutenção dos sistemas continuamente.
O programa é composto por projetos, os quais variam conforme a demanda de
agrupamento realizado nos quadros acima, com o intuito de atender as deficiências
explanadas, sendo estes explicados nos itens a seguir.
3.1.1. Projeto 01 – Projeto de ampliação e modernização do Sistema de
Abastecimento de Água
Levando em consideração o sistema de abastecimento de água atual, deverá ser
elaborado um Projeto Executivo de ampliação e modernização do sistema com objetivo
de atendimento de 100% da população urbana, prevendo-se possíveis áreas de expansão.
O projeto deverá conter todos os subprojetos necessários à sua execução e um orçamento
executivo das obras a serem realizadas. A ampliação e modernização do sistema de
abastecimento de água deverá constituir diversas ações, dentre as quais estão incluídos
para o atual Sistema de Abastecimento de Água da Zona Urbana, assim como para a Zona
Rural de São Miguel do Gostoso:
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Elaboração do Estudo de concepção e Projetos referentes a ampliação,
melhorias e modernização do sistema de captação e bombeamento;



Execução das obras de ampliação, modernização e melhorias do sistema
de captação e bombeamento de acordo com projeto;



Implantação de medidas para promover a operação de bombas com
sistema reversa;



Elaboração e execução de um plano de manutenção preventiva das
bombas dos poços;



Realização de treinamento operacional e capacitação de funcionários
responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, continuamente



Elaboração do Estudo de concepção e Projeto para garantir tratamento da
água e monitoramento de qualidade da água;



Implantação de sistemas simplificados de tratamento de água.

Com a execução do novo Sistema de Abastecimento de Água previsto para a Zona
Urbana de São Miguel do Gostoso, tem-se as seguintes ações:


Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população;



Realizar monitoramento contínuo da qualidade de água de acordo com a
frequência estabelecida pela Portaria de Consolidação nº 5/2017;

As seguintes ações estão inseridas na Zona Urbana, as quais atenderão todo o
município:


Aquisição de equipamentos e instalação de infraestrutura adequada para
a análise da água;



Contratação de técnicos de laboratório para a realização do
monitoramento contínuo e controle da qualidade da água;

A seguinte ação contempla a Zona Rural:


Realização de reparos e adequações nos sistemas de dessalinização.
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Os projetos deverão seguir os parâmetros e diretrizes das seguintes normativas e as
demais aplicáveis:
 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento
de água – Procedimento.
 NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de
água;
 NBR 12586/92 - Cadastro de sistema de abastecimento de água –
Procedimento;
 ABNT/NBR 12216 - Projeto de estação de tratamento de água para
abastecimento público.
 NBR 12217/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público;
 NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento.
Em relação a ação referente a implantação de sistemas simplificados de
abastecimento na Zona Rural, é importante destacar o Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água (SSAA) é um conjunto de obras, instalações e serviços,
destinados a produzir e distribuir água a comunidades rurais de pequeno porte, com
qualidade e quantidade compatível com as necessidades da população, para fins de
consumo humano. Os sistemas simplificados deverão ser compostos por instalações
físicas, mecânicas, elétricas e operacionais de captação, bombeamento, adução,
tratamento, reservação e distribuição.
A implantação do SSAA na Zona Rural deve ser realizada de maneira sustentável
e deve se adequar à realidade de cada comunidade rural, existindo a possibilidade de uso
das seguintes tecnologias para o SSAA:


Manancial subterrâneo (extraída por meio de poços);
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Manancial superficial;



Manancial meteórico.

No caso de sistemas existentes, é prevista a recuperação e adequação das unidades
do sistema de acordo com o SSAA proposto.
O tratamento da água utilizado para abastecimento deverá conter, no mínimo, o
processo de desinfecção e sistema de dessalinização, para que a água se torne apropriada
para consumo humano, conforme com a Portaria de Consolidação n° 5/2017 do
Ministério da Saúde.
A dessalinização se trata de um processo físico-químico, que visa a remoção de sais
da água, para que se torne doce e própria para o consumo humano. Dentre as alternativas
de processos para dessalinização, a de osmose reversa é uma das mais viáveis, devido a
vantagem em relação ao custo/quantidade de água dessalinizada.
O processo de osmose reversa utiliza membranas semipermeáveis sintéticas. Que
visa rejeitar os sais presentes na água. Em grande escala, o sistema necessita de uma
bomba de alta pressão para ocasionar pressão da água de alimentação sobre a membrana.
Devido a geração de impacto ambiental negativo, já que produz subprodutos com
elevados teores de sais, podendo contaminar o solo, mananciais subterrâneos e
superficiais, o sistema de dessalinização contempla tanque de concentração para água
concentrada em sais. A água do concentrado pode ser reaproveitada, de acordo com a
viabilidade técnica, em irrigações de culturas halófitas (que podem se desenvolver em
ambientes com altas concentrações de sal), criação de peixes, assim como para
dessedentação animal.
Em relação a desinfecção, constitui-se na etapa do tratamento da água, cuja função
básica consiste na inativação dos microrganismos patogênicos, realizada por intermédio
de agentes físicos e ou químicos. Ainda que nas demais etapas utilizadas em tratamento
de água ocorra a redução do número de microrganismos presentes, a desinfecção é
operação unitária obrigatória, pois somente ela inativa qualquer tipo existente e previne
o crescimento microbiológico nas redes de distribuição.
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Devido ao seu baixo custo e acessibilidade, recomenda-se a desinfecção através de
cloro. Conforme Libânio (2010), o objetivo primordial do uso do cloro em sistemas de
abastecimento de água é a desinfecção. Contudo, devido ao seu alto poder oxidante, sua
aplicação nos processos de tratamento tem servido para propósitos diversos como o
controle do sabor e odor, prevenção de crescimento de algas, remoção de ferro e
manganês, remoção de cor e controle do desenvolvimento de biofilmes em tubulações.
É importante que o processo de desinfecção adotado seja econômico, eficaz,
confiável e permanente. Sugere-se a adoção de cloradores simplificados ou cloradores em
pastilhas, pois são sistemas eficientes e que não requerem a utilização de equipamentos
eletromecânicos para a dosagem, reduzindo assim seu custo de instalação, operação e
manutenção.
No caso de águas superficiais, deverá ser realizado um estudo de viabilidade para a
implantação de filtração juntamente com desinfecção.
Estes sistemas deverão conter também dispositivos de medição de vazão, devendo
ser dada prioridade à micromedição.
O projeto do SSAA deverá conter um Estudo de Concepção prévio para análise e
escolha de alternativas, projeto executivo final acompanhado de orçamento executivo dos
subprodutos a serem desenvolvidos, deverão ser seguidas as seguintes normativas para
elaboração do Projeto:
 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água – Procedimento.
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12217/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 12212 – Projeto de poço para captação de água subterrânea;
 NBR 12213 – Projeto de captação de água de superfície para abastecimento
público;
 NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público;
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 NBR 12216 – Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento
público;
 NBR 12244 – Construção de poço para captação de água subterrânea;
 NBR 12586 – Cadastro de sistema de abastecimento de água;
 NBR 10156 – Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de
água – Procedimento;
 NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água;
 NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
 NBR 6497 – Levantamento Geotécnico.
3.1.2. Projeto 02 – Projeto de readequações dos poços
Para o atual e novo Sistema de Abastecimento de Água previsto na Zona Urbana,
assim como para a readequação dos poços da Zona Rural são necessárias as seguintes
ações:


Elaboração e execução de Estudo de viabilidade técnica e Projetos para
garantir outros usos ou desativação de poços



Instalação de proteção nos poços, de acordo com a NBR 12.244;



Implantar e executar um plano de monitoramento ambiental das áreas
entorno dos poços;



Realização dos cadastros dos poços, monitoramento das vazões e
automatização do controle;



Garantir a fiscalização contínua e estimular o cadastro dos poços públicos
e privados ao órgão competente.

3.1.3. Projeto 03 – Projeto de melhorias no sistema de reservação
Em função do crescimento verificado no estudo populacional, têm-se um
incremento inevitável nas demandas por água.
Assim, com o objetivo de adequar o volume de reservação a demanda atual e à
futura, prevendo as possíveis áreas de expansão, deverá ser elaborado um projeto
incluindo os subprodutos (projeto estrutural e hidráulico) a serem desenvolvidos e o
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orçamento executivo das obras a serem realizadas para construção do sistema de
reservação.
O Projeto possui as seguintes ações para o atual Sistema de Abastecimento de Água
da Zona Urbana e para a Zona Rural:


Elaboração de estudo técnico e econômico para avaliação da estrutura e
demanda de reservatórios já existentes;



Elaboração de projeto para recuperação da estrutura de reservatórios
existentes - de acordo com a viabilidade técnica e econômica;



Execução das obras de recuperação de reservatório existentes - de acordo
com a viabilidade técnica e econômica;



Desativação e demolição de reservatório existentes - de acordo com a
viabilidade técnica e econômica;



Elaboração de projeto para construção de reservatórios - de acordo com
a viabilidade técnica e econômica;



Execução das obras de construção de reservatórios - de acordo com a
viabilidade técnica e econômica;



Limpeza e manutenção das estruturas civis, hidráulicas e mecânicas dos
reservatórios;



Levantamento, aquisição e instalação de sistemas de macromedição,
atuador elétrico, medidor de nível e controle de boia.

O projeto deverá ser dimensionado e projetado para a demanda futura 20 anos, e
atender aos parâmetros e diretrizes das seguintes normativas e as demais aplicáveis:
 NBR 12217/94 - Projeto de reservatório de distribuição de água para
abastecimento público – Procedimento;
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público;
 NBR 6118/14 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
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 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água – Procedimento.
3.1.4. Projeto 04 – Projeto de ampliação do índice de atendimento da população
com o abastecimento de água
Deverá ser elaborado um Projeto Executivo de ampliação e modernização do
sistema com objetivo de atendimento de 100% da população prevendo-se as possíveis
áreas de expansão. O projeto deverá conter todos os subprojetos necessários à sua
execução e um orçamento executivo das obras a serem realizadas.
A ampliação/modernização do sistema de abastecimento de água deverá constituir
diversas ações, dentre as quais destacam-se para o atual e novo (previsto) Sistema de
Abastecimento de Água da Zona Urbana, assim como para a Zona Rural de São Miguel
do Gostoso:


Cadastro da rede existente em formato digital e em base dados
georreferenciada;



Projeto Executivo de ampliação e modernização dos sistemas de
distribuição;



Execução das obras de ampliação e modernização dos sistemas de
distribuição;



Acompanhar a demanda juntamente com o crescimento da população;



Troca/Implantação de novos micromedidores;



Atualização na quantidade de ligações por categoria.

O projeto deverá seguir os parâmetros e diretrizes das seguintes normativas e as
demais aplicáveis:
 NBR 12211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água – Procedimento.
 NBR 12218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento
público – Procedimento;
 NBR 12214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento
público – Procedimento;
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 NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC rígido para adutoras e redes de água;
 NBR 12586/92 - Cadastro de sistema de abastecimento de água – Procedimento.
3.1.5. Projeto 05 – Projeto de garantia do abastecimento de água em alta estação
Durante os períodos de alta estação (dezembro, janeiro, fevereiro e julho) e
festividades, situações em que a população flutuante tem um aumento considerável,
devido ao potencial turístico de São Miguel do Gostoso, há uma maior demanda de água
potável. Assim, se torna necessária a aplicação de ações para garantir o fornecimento de
água de forma contínua e em quantidade suficiente, sem comprometer o sistema de
abastecimento, dentre as quais destacam-se para o atual e para novo (previsto) Sistema
de Abastecimento de Água da Zona Urbana do município:


Mudanças na gestão do sistema, adequando-se a estes fatores;



Promover reservação suficiente para atendimento da demanda nestes
períodos;



Realização de campanhas de educação ambiental, com o objetivo de
reduzir o consumo água.

3.1.6. Projeto 06 – Projeto de manutenção preventiva dos sistemas integrantes
As seguintes ações são previstas para o novo (previsto) Sistema de Abastecimento
de Água para Zona Urbana de São Miguel do Gostoso:


Elaboração e execução de Planos de manutenção preventiva dos sistemas
integrantes (poços, bombas, sistemas elétricos, reservatórios, sistemas de
tratamento, entre outros);



Realização de treinamento operacional e capacitação de funcionários
responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, continuamente.

3.2. PROGRAMA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS (PCRP)
 Justificativa
Um fator que influencia diretamente na oferta de água são as perdas no sistema, que
podem ser causadas pelo desperdiço durante o processo de distribuição e também pelos

63

PRODUTO D: RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

problemas técnicos de medição e fraudes realizados pelos consumidores. Diante disso, é
proposto a elaboração de um projeto, visando a modernização e a ampliação das redes
bem como a fiscalização para a erradicação de fraudes.
3.2.1. Projeto 01 – Projeto de redução de perdas
Com o intuito de reduzir as perdas de água no atual Sistema de Abastecimento de
Água foram propostas diversas ações, que objetivam solucionar a relação entre produção
e demanda para ser solucionado tendo em vista que na atualidade a escassez dos recursos
naturais já é bastante evidenciada e tende a ser mais agravante ao longo dos anos.
O Projeto de Redução de Perdas deverá ser constituído de diversas ações, dentre as
quais destacam-se para o atual e novo (previsto) Sistema de Abastecimento de Água da
Zona Urbana, assim como para a Zona Rural:


Obter informações necessárias para estimar as perdas de água;



Elaboração e execução de um Projeto Integrado para redução e controle
de perdas do sistema de abastecimento;



Elaboração e execução de um Plano de combate a fraudes em ligações
ativas e inativas;



Realizar o monitoramento de vazamentos e pressão da rede de
distribuição;



Realização de manutenção e reparos na rede;



Implantação de macromedidores.

3.3. PROGRAMA

DE

MELHORIA

NA

GESTÃO

DOS

SERVIÇOS

DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PMGSAA)
 Justificativa
A gestão, segundo a Lei nº 11.445/07 que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, apresenta como
funções: o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços; e aponta
o controle social perpassando todas essas funções. Através desse programa busca-se as
condições adequadas para a prestação dos serviços e fiscalização dos mesmos, através de
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acompanhamento da eficiência, regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento
de água.
3.3.1. Projeto 01 – Projeto de regulação dos serviços e acompanhamento dos
indicadores
As seguintes ações propostas no Projeto são voltadas para o atual SAA da Zona
Urbana de São Miguel do Gostoso:


Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água;



Ajustamento da política tarifária;

As seguintes ações propostas no Projeto são voltadas para o novo SAA previsto da
Zona Urbana de São Miguel do Gostoso:


Regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água;



Implantação de tarifas de forma regionalizada;

As seguintes ações estão inseridas na Zona Urbana, as quais atenderão todo o
município:


Alimentar o banco de dados do Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico, periodicamente, e o Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento Básico;



Monitorar os indicadores de saneamento básico no município;



Avaliar os indicadores em relação às metas propostas;



Planejar e executar medidas preventivas e corretivas para melhorar os
indicadores de saneamento básico no município.

O Projeto também contempla a Zona Rural com as seguintes ações:


Aplicação de uma justa política tarifária;



Elaboração e implantação de um Plano de Gestão, para solucionar os
problemas na gestão do sistema de abastecimento.
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Esse Plano de Gestão para abastecimento de água nas comunidades rurais tem o
intuito de definir as responsabilidades, deveres e direitos de cada um dos agentes
envolvidos, bem como visa a sustentabilidade econômica e ambiental dos sistemas a
serem implantados nas comunidades. A partir dos dados obtidos durante a elaboração do
diagnóstico técnico-participativo do município, sugere-se a adoção de uma gestão que
objetive a descentralização administrativa para as demais comunidades da operação e
manutenção dos sistemas existentes e dos sistemas a serem implantados.
O Plano de Gestão deve garantir a autossustentação através da tarifação dos custos
de operação e manutenção dos sistemas. Regimes de parceria podem e devem ser
estabelecidos entre a comunidade e o Município para adequação da tarifa à capacidade de
pagamento da população de baixa renda. O plano deve prever ações a serem realizadas
pela Prefeitura Municipal para capacitação das comunidades para a gestão local dos
sistemas implantados e sistemas existentes, tecnicamente e economicamente, e para
prática de ações, mudança de hábito e atitudes de higiene sanitária e de responsabilidade
ambiental.
3.3.2. Projeto 02 – Projeto de redução dos índices de inadimplência
O Projeto visa a redução dos índices de inadimplência dos consumidores, para que
o SAAE garanta o recebimento de débitos referentes ao fornecimento de água.
Para o atual e novo (previsto) SAA da Zona Urbana, além para a Zona Rural, temse a seguinte ação:


Elaborar e executar um Plano para redução do índice de inadimplências.

3.4. PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS E NASCENTES (PPMN)
 Justificativas
A proteção e recuperação dos mananciais, de nascentes e fontes d’água são
essenciais para o abastecimento da população, o bem-estar humano e a manutenção de
toda vida encontrada as margens e no interior de mananciais. Programas de proteção
também ajudam a evitar problemas como secas e poluição.
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3.4.1. Projeto 01 – Projeto de proteção dos mananciais e nascentes
Foi idealizada uma ação para esse Projeto, contemplando todas as áreas do
município, que visa tornar os ambientes protegidos, a partir do estabelecimento de metas
essenciais à conservação dos suprimentos de água doce e recuperação de sistemas
poluídos.
3.5. Elaboração do diagnostico ambiental do município de São Miguel do Gostoso e
proposição de um plano de ação para revitalização de bacias hidrográficas e a
proteção e conservação de mananciais de abastecimento superficiais e/ou
subterrâneos. PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

 Justificativa
O Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares contemplará as comunidades
rurais do município de São Miguel do Gostoso, que deve prever a promoção de
intervenções prioritariamente, nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de
pequeno porte. Tem o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das
famílias, por meio de instalações sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água.
Incluem a construção de: reservatório domiciliar de água; tanque de lavar roupa;
lavatório; pia de cozinha; ligação à rede de distribuição de água; ligação à rede coletora
de esgoto ou outras formas adequadas de disposição de esgotos; entre outras. São
consideradas melhorias sanitárias coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro
público, poço chafariz, pequenos ramais condominiais, etc. As melhorias devem ser
executadas a partir das necessidades identificadas no inquérito sanitário, devendo ser
levado em consideração a cultura local, bem como tecnologias adequadas às instalações
e a disponibilidade de recurso orçamentário. O projeto deverá ser adaptado a cada
realidade local. Deverá conter todos os projetos necessários a execução das obras, dentre
os quais:
Deverá ser apresentado os subprojetos desenvolvidos incluindo orçamento
executivo das obras a serem realizadas, sendo observada a solução técnica de engenharia
que contemple a maior relação custo/benefício considerando, principalmente, os recursos
materiais e humanos disponíveis em cada região.
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3.5.1. Projeto de melhorias sanitárias domiciliares
O Projeto é previsto para todas as comunidades rurais e inclui as seguintes ações:


Levantamento das melhorias sanitárias domiciliares referentes ao
abastecimento de água;



Elaboração de Projeto de locação, instalações hidrossanitárias, Projeto
elétrico e Projeto estrutural das melhorias levantadas;



Execução dos serviços de melhorias sanitárias e domiciliares referentes
ao abastecimento de água.

4.

INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Primeiramente, se faz importante informar que no Plano Plurianual (PPA), definido

pela lei n° 302 de 01 de setembro de 2017 para o quadriênio 2018 a 2021, não estão
previstas ações voltadas para a infraestrutura de esgotamento sanitário do município.
Em segundo, destaca-se que a partir dos cenários definidos no Produto D –
Prospectiva e Planejamento Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada,
estabeleceram-se os objetivos e prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no
setor de Esgotamento Sanitário no município.
Dessa forma, neste programa estão definidos projetos e ações com o objetivo de
melhorar o sistema de esgotamento sanitário no município, considerando as perspectivas
de crescimento de São Miguel do Gostoso. A partir destes objetivos traçados, têm-se o
seguinte quadro com a definição de Programas, Projetos e Ações para o setor de
Esgotamento Sanitário:
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Quadro 4: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Esgotamento Sanitário – Zona Urbana

ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Infraestrutura de esgotamento sanitário

Estruturante

Estruturante

Programa de
Universalização
dos Sistemas de
1, 4, 5, 10, 11
Esgotamento
Sanitário
(PUSES)

A

01.
Modernização e
Ampliação do
Sistema de
Esgotamento
Sanitário na
Zona Urbana

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Atualização
cadastral do
número de
ligações
1.2
Acompanhamento
da demanda com
base nos dados
fornecidos pelos
dispositivos
instalados na ETE
1.3 Revisão e
atualização do
projeto Básico e
Executivo para
Implantação do
Sistema de
Esgotamento
Sanitário (BACIA
D)
1.4 Instalação da
rede, de acordo
com o projeto
elaborado, para
complementação
do déficit atual e
expansão para
projeções futuras,
chegando a 100%

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO
1

2

1

3
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

de cobertura em 20
anos

Estruturante

Programa de
Melhoria dos
2, 3, 6, 7, 8, 9,
Serviços de
10 11 e 12
Esgotamento e
Tratamento
(PMSET)

B

01. Melhoria e
adequação da
ETE e das EEE

Estruturante

Estrutural

1.1 Monitoramento
periódico do
efluente aferindo o
atendimento aos
parâmetros da
Resolução
430/2011 do
CONAMA.
1.2 Elaboração de
estudos e projetos
para adequação e
melhoria dos
sistemas
elevatórios
espalhados pelo
município, com
vistas a atender os
critérios legais e
demandas da
população.
1.3 Execução das
obras das
melhorias
estudadas e
projetadas para a
adequação e
melhoria dos

1

2

Prefeitura
Municipal

3
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estrutural

02. Melhoria na
prestação do
serviço

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
sistemas
elevatórios de
esgoto.
1.4 Criação de
programa para
promoção de
constantes
treinamentos
operacionais e
capacitações com
os funcionários
1.5 Elaboração de
programa
completo de
manutenção e
limpeza periódicas
das estruturas e
dos equipamentos
da ETE, bem como
das EEE.
2.1 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e
ações para
extinção dos
pontos de
lançamento de

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

2

2
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante
03. Regulação e
fiscalização
Estruturante

Estrutural
13

Programa de
Reuso
Controlado de
Esgoto (PRCE)

B

01. Reuso
controlado de
Esgoto
Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
esgoto na rede de
águas pluviais
2.2 Implantação de
programa público
de coleta e
disposição final
adequada para
esgotamento das
fossas do
município
3.1 Implantação de
sistema de
tarifação adequado
à realidade da área
3.2 Regulação e
fiscalização dos
serviços de
esgotamento
sanitário
1.1 Implantação de
reuso controlado e
monitorado do
efluente na ETE da
Zona Urbana
1.2 Seleção de
culturas e áreas
para
reaproveitamento
do efluente tratado

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

1

1
Prefeitura
Municipal
2

1
Prefeitura
Municipal
1
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Programa de
Educação
Ambiental
(PEA)

C

01. Orientação
e
conscientização
da população
Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
1.3 Implantação de
medidas
fiscalizadoras da
qualidade do
efluente a ser
reutilizado
1.1 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento direto
de águas cinzas
nos quintais e em
pequena
irrigação/jardinage
m
1.2 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento de
esgoto a céu aberto
1.3 Criação de
programa para
informar a
população sobre as
ações relacionadas
ao esgotamento

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

2

Prefeitura
Municipal
2

2
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ITEM OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

sanitário que estão
acontecendo ou
acontecerão no
município
Fonte: INCIBRA, 2020.

74

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Quadro 5: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Esgotamento Sanitário – Zona Rural

ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Infraestrutura de esgotamento sanitário

Estruturante

1, 2, 4, 5 e 6

Programa de
Universalização
do Sistema de
Esgotamento
Sanitário
(PUSES)

A

01.
Modernização
e Ampliação
do sistema de
esgotamento
sanitário na
Zona Rural

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e ações
para extinção dos
pontos de
lançamento de
esgoto a céu aberto
1.2 Elaboração de
estudo técnico para
levantamento e
avaliação da
estrutura das
soluções individuais
existentes
1.3 Elaboração de
projeto Básico e
Executivo para
instalação de
soluções individuais
compostas por
fossas sépticas
seguidas por
tratamento
complementar e,
onde for possível, de
fossas sépticas
coletivas seguidas

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

1
Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

por tratamento
complementar

Estrutural

Estrutural

5e8

Programa de
Melhoria dos
Serviços de
Esgotamento e
Tratamento
(PMSET)

B

01. Melhoria
na prestação
do serviço.

Estruturante

Estrutural

1.4 Construção das
soluções individuais
ou coletivas de
acordo com o
projeto, visando a
complementação do
déficit atual e
expansão para
projeções futuras,
chegando a 100% de
cobertura em 20
anos
1.1 Implantação de
programa público de
coleta e disposição
final adequada para
esgotamento das
fossas
1.2 Elaboração de
cronograma de
esgotamento das
fossas
1.3 Elaboração de
estudos e projetos
para desenvolver
constantes melhorias
nas estruturas e na

3

1

2

Prefeitura
Municipal

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante
02. Regulação
e fiscalização
Estruturante

Estrutural

7

Programa de
Reuso
Controlado de
Esgoto (PRCE)

B

01. Reuso
controlado de
águas cinza

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
gestão das soluções
de esgotamento
adotadas
1.5 Criação de
programa para
promoção constante
de treinamentos
operacionais e
capacitações com os
funcionários
2.1 Implantação de
sistema de tarifação
adequado à
realidade das áreas
2.2 Regulação e
fiscalização dos
serviços de
esgotamento
sanitário
1.1 Implantação de
reuso controlado e
monitorado de águas
cinza
1.2 Seleção de
culturas e áreas para
reaproveitamento
das águas cinza
1.3 Implantação de
medidas
fiscalizadoras da

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

2

1
Prefeitura
Municipal
2

1

1

Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Programa de
Educação
Ambiental
(PEA)

C

01.
Orientação e
conscientizaç
ão da
população

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
qualidade das águas
cinza a serem
reutilizadas
1.1 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento direto de
águas cinza nos
quintais e em
pequena
irrigação/jardinagem
1.2 Criação de
programa para
conscientizar a
população sobre os
riscos do
lançamento de
esgoto a céu aberto
1.3 Criação de
programa para
informar a
população sobre as
ações relacionadas
ao esgotamento
sanitário que estão
acontecendo ou
acontecerão no
município

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

1

1

Prefeitura
Municipal

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

ESTRUTURAL
PROJETOS
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

3

Programa de
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(PMSD)

A

Estrutural

01.
Construção de
banheiros

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Levantamento e
cadastro das
residências que não
possuem banheiro
em condições
adequadas
1.2 Elaboração de
projeto de melhorias
sanitárias na Zona
Rural
1.3 Execução das
obras de melhorias
sanitárias
domiciliares na
Zona Rural,
obedecendo ao
cadastro e de acordo
com o projeto
elaborado

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO
RESPONSÁVEL
/PROJETO

1

2
Prefeitura
Municipal

3

Fonte: INCIBRA, 2020.
.
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4.1. PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
 Justificativa:
O sistema coletivo de esgotamento sanitário existente na Zona Urbana de São
Miguel do Gostoso abrange cerca de 96% da população desta área, sendo inexistente na
Zona Rural, que carece de qualquer tipo de infraestrutura ambientalmente adequada para
a coleta, transporte, tratamento e destinação final de efluentes. Porém, de acordo com
informações levantadas no produto C deste plano, os projetos elaborados para a sede
municipal já não atendiam a população urbana em sua totalidade, visto que o mesmo foi
implementado anos após sua elaboração, o que pode ocasionar um índice de cobertura
menor do que consta no projeto elaborado em 2014. Esta realidade tem consequências
diretas na qualidade de vida da população, na saúde e no meio ambiente. Neste sentido,
o Programa tem como objetivo a universalização do sistema de esgotamento sanitário,
melhorando a qualidade de vida da população e a salubridade ambiental no município
através do aumento dos índices da cobertura das residências a serem atendidas pelo
serviço na Zona Urbana do município, chegando a 100% ao longo de 20 anos, e
implantação de sistema de esgotamento na Zona Rural.
4.1.1. Projeto 01 – PUSES: Modernização e Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário na Zona Urbana
O Projeto Básico e Executivo para ampliação do sistema existente deverá ser
revisado e ajustado a nova realidade do município. Essa revisão precisa ser feita tanto no
projeto de ampliação da rede (Bacia D) quanto para o atendimento de outras áreas não
previstas nos projetos de 2014, incluindo todos os projetos necessários para sua perfeita
execução e as respectivas memórias de cálculo. O projeto deverá conter todos os
subprojetos necessários à sua execução e um orçamento executivo das obras a serem
realizadas, incluindo os seguintes itens:
 Levantamento Planialtimétrico e Cadastral;
 Cadastro do sistema existente em base de dados GIS;
 Relatório de levantamento geotécnico;
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 Projeto Hidráulico;
 Projeto Elétrico;
 Projeto Estrutural
 Orçamento executivo;
O projeto deverá seguir, ainda, as diretrizes e parâmetros das seguintes normativas:
 NBR 9648 - Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário;
 NBR 9649 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário;
 NBR 9800 - Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema
coletor público de esgoto sanitário;
 NBR 9814 - Execução de rede coletora de esgoto sanitário;
 NBR 12207 - Projeto de interceptores de esgoto sanitário;
 NBR 12208 - Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário;
 NBR 12209 - Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário;
 NBR 12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água,
esgoto ou drenagem urbana;
 NBR 13133 - Execução de levantamento topográfico.
As ações propostas dentro do projeto de Modernização e Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário na Zona Urbana São Miguel do Gostoso são:


Atualização cadastral do número de ligações;



Acompanhamento da demanda com base nos dados fornecidos pelos
dispositivos instalados na ETE;



Revisão e atualização do projeto Básico e Executivo para Implantação do
Sistema de Esgotamento Sanitário (BACIA D);



Instalação da rede, de acordo com projeto elaborado, para
complementação do déficit atual e expansão para projeções futuras,
chegando a 100% de cobertura em 20 anos.

4.1.2. Projeto 01 – PUSES: Modernização e Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário na Zona Rural
Por sua característica de baixo adensamento de residências, a solução indicada para
a Zona Rural é diferente das soluções propostas para zona urbana. Dessa forma, a Zona
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Rural tem seus próprios projetos e ações. Primeiro faz-se necessária uma análise da
viabilidade de implantação de soluções coletivas em algumas comunidades que
apresentam menor distância entre as residências. Após essa análise, deverá ser elaborado
o Projeto Básico e Executivo para adequação das soluções existentes, incluindo todos os
projetos necessários para sua perfeita execução e as respectivas memórias de cálculo. O
projeto deverá conter todos os subprojetos necessários à sua execução e um orçamento
executivo das obras a serem realizadas.
As ações propostas dentro do projeto de Modernização e Ampliação do Sistema de
Esgotamento Sanitário na Zona Rural são:


Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de esgoto a
céu aberto;



Elaboração de estudo técnico para levantamento e avaliação da estrutura
das soluções individuais existentes;



Elaboração de projeto Básico e Executivo para instalação de soluções
individuais compostas por fossas sépticas seguidas por tratamento
complementar e, onde for possível, de fossas sépticas coletivas seguidas
por tratamento complementar;



Construção das soluções individuais ou coletivas de acordo com o
projeto, visando a complementação do déficit atual e expansão para
projeções futuras, chegando a 100% de cobertura em 20 anos.

5.1.2.1 Projeto de Sistemas Individuais de Esgotamento Sanitário da Zona
Rural
Para a Zona Rural é proposta a adoção de soluções individuais para tratamento e
destinação dos efluentes. Dessa forma, o sistema individual de tratamento a ser utilizado
na Zona Rural do município será constituído pela utilização de Tanques Sépticos e Filtros
Anaeróbios. Os sistemas devem ser dimensionados e implantados de acordo com as
seguintes normativas:
 NBR 13969/1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e
disposição final dos efluentes líquidos – Projeto, construção e operação;
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 NBR 7229/1997 – Projeto, Construção e operação de Tanques Sépticos.
Deverá ser elaborado um estudo relativo à Zona Rural para definição da aplicação
dos sistemas para uma só residência ou sistemas que atendam mais de uma residência. O
cronograma de esgotamento deverá ser elaborado e seguido de acordo com o intervalo de
limpezas definido no dimensionamento das unidades, definidos na Tabela-3 da NBR7229/1997.
A seguir têm-se as especificações gerais para o dimensionamento das unidades de
acordo com os parâmetros e diretrizes das normas NBR-7229 e NBR 13969.
Figura 1: Detalhes e dimensões de um tanque séptico de câmara única

a≥ 5cm
b≥ 5cm
c= 1/3 h
h = Profundidade útil
H – altura interna total
L = comprimento interno total
W = largura interna total (≥80cm)
Relação L/W: entre 2:1 e 4:1
Fonte: NBR 7229/1997.
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Figura 2: Dimensões dos Tanques Sépticos
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Fonte: NBR 7229/1997.
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Figura 3: Filtro anaeróbio tipo retangular totalmente enchido de britas (sem laje de concreto)

Fonte: NBR 13969/1997.
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Figura 4: Filtro anaeróbio tipo circular com entrada única de esgoto

Fonte: NBR 13969/1997.
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Figura 5: Filtro anaeróbio tipo circular com múltiplas entradas de esgoto

Fonte: NBR13969/1997.
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4.2. PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E
TRATAMENTO
 Justificativa:
A sede municipal de São Miguel do Gosto conta com um sistema de esgotamento
e tratamento recentemente implantado e com pouco tempo de operação. Pode-se afirmar
que o índice de cobertura deste sistema é elevado, por volta de 96% da população dessa
zona é atendida por esse sistema. Sabe-se que adequações precisam ser feitas, visto que,
devido a dinâmica urbana do município. Quanto ao sistema de tratamento, constatou-se
na fase de diagnóstico que o mesmo é um sistema modelo de elevada eficiência teórica,
porém não haviam, na época, dados suficientes para se determinar a eficiência real do
mesmo. Já na Zona Rural do município os serviços de esgotamento e tratamento são
deficientes ou nulos.
Dessa forma, se faz necessário um programa que promova melhorias na prestação
dos serviços de esgotamento e tratamento. O programa visa a adequação estrutural e
operacional de algumas unidades da infraestrutura atual de esgotamento e a otimização
do sistema. Além disso, o programa inclui o treinamento operacional e capacitação dos
funcionários.
4.2.1. Projeto 01 – PMSET: Melhora e adequação da ETE e das EEE
Na sede municipal, já existe uma Estação de Tratamento de Esgoto em
funcionamento, no entanto, ainda não haviam dados suficientes para se obter a eficiência
real do sistema. Com isso, se faz necessário o monitoramento periódico do efluente
aferindo os parâmetros da Resolução 430/2011 do CONAMA, para assim determinar os
parâmetros operacionais e, com esses, definir se melhorias precisam ser feitas.
Este projeto, prevendo a melhoria na eficiência do tratamento, deverá conter o
estudo de concepção para melhoria de tratamento, projeto básico e projeto executivo, com
as respectivas memórias de cálculo e os seguintes itens:


Levantamento Planialtimétrico e Cadastral;



Cadastro do sistema existente em base de dados GIS;



Relatório de levantamento geotécnico;

89
89

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES



Projeto Hidráulico;



Projeto Elétrico;



Projeto Estrutural;



Orçamento executivo.

Visando o atingimento desses objetivos, as ações propostas nesse projeto são:


Monitoramento periódico do efluente aferindo os parâmetros da
Resolução 430/2011 do CONAMA;



Elaboração de estudos e projetos para adequação e melhoria dos sistemas
elevatórios espalhados pelo município, com vistas a atender os critérios
legais e demandas da população;



Execução das obras das melhorias estudadas e projetadas para a
adequação e melhoria dos sistemas elevatórios de esgoto;



Criação de programa para promoção de constantes treinamentos
operacionais e capacitações com os funcionários;



Elaboração de programa completo de manutenção e limpeza periódicas
das estruturas e dos equipamentos da ETE, bem como das EEE.

4.2.2. Projeto 02 – PMSET: Melhoria na prestação do serviço - Zona Urbana
As ações propostas neste programa para a Zona Urbana são:


Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de esgoto na
rede de águas pluviais;



Implantação de programa público de coleta e disposição final adequada
para esgotamento das fossas do município.

4.2.3. Projeto 02 – PMSET: Melhoria na prestação do serviço – Zona Rural
As ações propostas neste programa para as Zonas Rurais são:


Implantação de programa público de coleta e disposição final adequada
para esgotamento das fossas;



Elaboração de cronograma de esgotamento das fossas;
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Elaboração de estudos e projetos para desenvolver constantes melhorias
nas estruturas e na gestão das soluções de esgotamento adotadas;



Criação de programa para promoção constante de treinamentos
operacionais e capacitações com os funcionários.

4.2.4. Projeto 03 – PMSET: Regulação e Fiscalização
O programa visa suprir as lacunas legais e de fiscalização que existem atualmente
no município. Dessa forma, pretende-se identificar possíveis ilegalidades e munir os
gestores públicos de alternativas para a fiscalização, coibindo ações que infrinjam os
códigos municipais. Além disso, é objetivo do programa a cobrança de tarifa pelo serviço
prestado, de forma a proporcionar a prefeitura ou o prestador de serviços verbas para
manutenção e ampliação do sistema.
As ações propostas neste programa são:


Implantação de sistema de tarifação adequado à realidade da área;



Regulação e fiscalização dos serviços de esgotamento sanitário;

4.3. PROGRAMA DE REUSO CONTROLADO DE ESGOTO
O reuso de esgoto tratado e de água de lavagem para irrigação é uma prática antiga
e bastante benéfica, se realizada de maneira adequada, principalmente em áreas que
sofram com a escassez de recursos hídricos, como a região do Semiárido Brasileiro, por
exemplo.
No Brasil já se realizam práticas de reuso de água há muitos anos, contudo não há
legislação específica que trate do assunto com propriedade. Por isto, recomenda-se que
para seleção da tecnologia adotada de reuso, sigam as diretrizes recomendadas de
instituições internacionais que tratam especificamente do tema, dentre as quais se
destacam as recomendações da EPA (Environmental Protection Agency) e da OMS
(Organização Mundial da Saúde), apresentadas a seguir.
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Quadro 6: Parâmetros aconselhados, segundo o uso que se quer fazer da água residuária

TIPO DE
REUTILIZAÇÃO
Reutilização urbana
Irrigação de parques,
campos de futebol e
cemitérios, lavagem de
carros, sistemas de
refrigeração
Irrigações em áreas
restringidas
Irrigação de árvores e
parques com acesso
público proibido
Irrigação de cultivos
comestíveis não
processados
comercialmente
Irrigação superficial ou
por aspersão inclusive
cultivos para consumo
cru.
Irrigação de cultivos
comestíveis processados
comercialmente
Irrigação superficial de
hortas e jardins.
Irrigação de cultivos não
alimentares
Irrigação de pastos de
animais produtores de
leite e cultivos industriais
Lagoas recreativas
O contato com a água
residual tratada é
acidental (barcos a remo,
pesca)
Lagoas decorativas
Uso estético onde o
contato com o público
não esteja permitido
Usos em construção
Compactação de solos,
assentar poeira, produção
de concreto.

TRATAMENTO

QUALIDADE

DISTÂNCIA DE
SEGURANÇA

Secundário
Filtração
Desinfecção

PH=6-9
< 10 mg/l DBO5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

15m de fontes ou
poços de água
potável

Secundário
Desinfecção

PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

90m de fontes de
água potável
30m de zonas
permitidas ao
público (irrigação
por aspersão)

Secundário
Filtração
Desinfecção

PH=6-9
< 10 mg/l DBO5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

15m de fontes ou
poços de água
potável

Secundário
Desinfecção

Secundário
Desinfecção

Secundário
Filtração
Desinfecção

Secundário
Desinfecção

Secundário
Desinfecção

PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
PH=6-9
< 10 mg/l DBO5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual

90m de fontes de
água potável
30m de zonas
permitidas ao
público
90m de fontes de
água potável
30m de zonas
permitidas ao
público
150m de fontes ou
poços de água
potável se o fundo
não estiver selado.
150m de fontes ou
poços de água
potável se o fundo
não estiver selado.
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TIPO DE
REUTILIZAÇÃO

TRATAMENTO

Uso industrial
Refrigeração por
passagem única (Sistema
semiaberto)

Secundário
Desinfecção

Secundário
Desinfecção
(coagulação e
filtração podem ser
necessárias)

Uso industrial
Sistema semiaberto de
refrigeração.

Uso ambiental
Pântanos, marismas,
habitats selvagens e
aumento de vazão

Variáveis
Secundário e
Desinfecção

Recarga de aquíferos
Por inundação ou injeção
não usada em
abastecimento.
Uso indireto como água
potável
Recarga de aquíferos de
abastecimento por
inundação.

Primário para
inundação
Secundário para
injeção
Secundário
Desinfecção
Provável filtração ou
tratamento avançado

*Uso indireto como água
potável
Recarga de aquíferos de
abastecimento por
injeção.

Secundário
Filtração
Desinfecção
Tratamentos
avançados

Uso indireto como água
potável
Aumento de vazões de
superfície

Secundário
Filtração
Desinfecção
Tratamentos
avançados

QUALIDADE
PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2
(Depende da relação
de recirculação)
PH=6-9
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
200 CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
Variável não
superior a:
< 30 mg/l DBO5
< 30 mg/l SS
<200 CF/100 ml
Depende do lugar
específico e do uso
Específico do lugar.
Deve cumprir os
padrões de água
potável após a
percolação
Incluídos mas não
exclusivos:
PH=6,5-8,5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 3 mg/l TOC
<0.2 mg/l TOX
Incluídos mas não
exclusivos:
PH=6,5-8,5
< 2 NTU
Não detectáveis
CF/100 ml
1 mg/l Cl2 residual
< 3 mg/l TOC

DISTÂNCIA DE
SEGURANÇA
90m de zonas
acessíveis ao
público

90m de zonas
acessíveis ao
público

Específico do local

150m de poços de
extração, mas
depende do lugar
específico

600m de poços de
extração, mas
depende do lugar
específico

Específico do lugar

Fonte: EPA – Environmental Protection Agency.
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Quadro 7: Recomendações da Organização Mundial da Saúde relativas à qualidade microbiológica,
para uso agrícola* de efluentes de estações de tratamento de esgoto
Ovos de
CF/100 ml***
helmintos/l**
Categoria
Condições de reuso
Grupo exposto
(média
(média
geométrica)
aritmética)
Irrigação de culturas que
Trabalhadores,
são ingeridas cruas,
A
consumidores,
≤1
≤1000*****
campos de esportes e
público
parques públicos.****
Irrigação de culturas não
ingeridas cruas como
Não se
B
Trabalhadores
≤1
cereais, para a indústria,
recomenda
pastos, forragem e árvores
Irrigação de culturas de
categoria B se o público e
C
Nenhum
Não se aplica
Não se aplica
os trabalhadores não ficam
expostos
Fonte: OMS (WHO, 1989).
* em casos específicos, de acordo com os fatores ambientais, epidemiológicos, locais e socioculturais, devem ser
consideradas modificações das recomendações;
** espécies dos nematoides Ascaris, Trichuris, Necator americanos e Ancilostoma duodenale
*** durante o período de irrigação;
**** recomendações mais rigorosas devem ser consideradas (≤200 CF/100 ml) para gramados públicos onde o
público tem contato direto;
*****n o caso de árvores frutíferas, a irrigação deve ser suspensa duas semanas antes da colheita, sem que as frutas
sejam apanhadas do chão.

 Justificativa:
O reuso de esgoto é uma prática de grande utilidade para o cultivo de culturas
diversas no meio rural e surge como uma opção, principalmente para as comunidades
rurais do município, onde o acesso à água de qualidade é mais restrito. O programa tem
como objetivo não apenas a implantação do reuso, mas o monitoramento do efluente
utilizado bem como a fiscalização do reuso clandestino e inadequado na ETE.
4.3.1. Projeto 01 – PRCE: Reuso controlado de esgoto (Zona Urbana)
As ações propostas neste projeto são:


Implantação de reuso controlado e monitorado do efluente na ETE da
Zona Urbana;



Seleção de culturas e áreas para reaproveitamento do efluente tratado;



Implantação de medidas fiscalizadoras da qualidade do efluente a ser
reutilizado.
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4.3.2. Projeto 01 – PRCE: Reuso controlado de águas cinza (Zona Rural)
As ações propostas para esse projeto são:


Implantação de reuso controlado e monitorado de águas cinza;



Seleção de culturas e áreas para reaproveitamento das águas cinza;



Implantação de medidas fiscalizadoras da qualidade das águas cinza a
serem reutilizadas.

4.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
 Justificativa:
A educação ambiental é considerada um dos pilares da preservação ambiental, uma
vez que visa conscientizar a população sobre a importância do meio ambiente e a melhor
forma de usufruir dos benefícios oferecidos pela natureza.
Dessa forma, o programa objetiva o desenvolvimento de processos por meio dos
quais o indivíduo e a coletividade construam valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, qualidade de vida
e sustentabilidade.
4.4.1. Projeto 01 – PEA: Orientação e conscientização da população
Deve-se promover a criação de programas que busquem incentivar a mudança de
hábitos para adotar um estilo de vida mais sustentável e benéfico ao ecossistema. Esse
tipo de conscientização também faz com que a população perceba os impactos negativos
que podem estar gerando ao meio ambiente, buscando soluções para cada problema.
As ações propostas neste projeto, tanto para a Zona Rural quanto a Zona Urbana
são:


Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do
lançamento direto (sem tratamento) de águas cinza nos quintais e em
pequena irrigação/jardinagem;



Criação de programa para conscientizar a população sobre os riscos do
lançamento de esgoto a céu aberto;
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Criação de programa para informar a população sobre as ações
relacionadas ao esgotamento sanitário que estão acontecendo ou
acontecerão no município.

4.5. PROGRAMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
O Projeto de Melhorias Sanitárias Domiciliares deve prever a promoção de
intervenções, prioritariamente nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de
pequeno porte. Tem o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das
famílias, por meio de instalações sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água e ao
destino adequado dos esgotos no domicílio. Incluem a construção de módulos sanitários,
banheiro, privada, instalações de: reservatório domiciliar de água; tanque de lavar roupa;
lavatório; pia de cozinha; ligação à rede de distribuição de água; ligação à rede coletora
de esgoto; entre outras. São consideradas melhorias sanitárias coletivas de pequeno porte,
por exemplo: banheiro público, poço chafariz, pequenos ramais condominiais, tanque
séptico coletivo, etc. As melhorias devem ser executadas a partir das necessidades
identificadas no inquérito sanitário, devendo ser levado em consideração a cultura local,
bem como tecnologias adequadas às instalações e a disponibilidade de recurso
orçamentário. O projeto deverá ser adaptado a cada realidade local. Deverá conter todos
os projetos necessários a execução das obras, dentre os quais:


Inquérito sanitário domiciliar: levantamento das condições de
saneamento de todos os domicílios existentes na área de abrangência do
projeto (povoado, distrito, vila, sede, etc.);



Projeto de locação;



Projeto de instalações hidrossanitárias;



Projeto elétrico e projeto estrutural.

Deverá ser observada a solução técnica de engenharia que contemple a menor
relação custo/benefício, considerando, principalmente, os recursos materiais e humanos
disponíveis em cada região.
Buscando o atingimento dos objetivos fixados, as ações propostas para esse
programa são:
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Levantamento e cadastro das residências que não possuem banheiro em
condições adequadas;



Elaboração de projeto de melhorias sanitárias na Zona Rural;



Execução das obras de melhorias sanitárias domiciliares na Zona Rural,
obedecendo ao cadastro e de acordo com o projeto elaborado.

5.

INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
A partir dos cenários definidos no Produto D – Prospectiva e Planejamento

Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada, estabeleceram-se os objetivos e
prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no setor de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos no município de São Miguel do Gostoso.
A partir destes objetivos traçados, tem-se no Quadro 8 as definição de Programas,
Projetos e Ações para o setor de Infraestrutura de Limpeza e Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos na Zona Urbana e em seguida, no Quadro 9 é apresentado para a Zona
Rural de São Miguel do Gostoso.
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Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos

ITEM

Quadro 8: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Zona Urbana
PRIORIDADE
ESTRUTURAL
PRIORIDADE
AGENTE
OBJETIVOS
PROGRAMA
DO
PROJETOS
OU
AÇÕES/ PROJETOS
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

01. Criação e
implantação de um
sistema legal sobre
a gestão de
resíduos sólidos

Programa de
Legislação e
1, 19, 20, 21 e Normas Sobre
36
a Gestão dos
Resíduos
(PLNGS)

Estruturante

Estruturante

Estruturante
A
02. Criação e
implantação de um
sistema de logística
reversa

Estruturante

1.1 Implementação das
ações previstas no
Plano Estadual de
Resíduos Sólidos.
1.2 Implementação das
ações previstas no
Plano Intermunicipal
de Resíduos Sólidos.
2.1 Capacitação de
uma equipe para atuar
na logística reversa do
município.
2.2 Realização da
identificação e
cadastramento dos
fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais
dos produtos que
tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística.

2
Prefeitura
Municipal
1

3

Prefeitura
Municipal
2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

Estruturante
2, 3, 4, 5, 6, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14, 15,16,

Programa de
Manejo
adequado dos

A

01. Manutenção do
serviço de limpeza
urbana e manejo

Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

2.3 Realização de
reuniões entre a equipe
de logística reversa
municipal, fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais
dos produtos que
tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística reversa.
2.4 Ação de
conscientização da
população sobre a
importância da
devolução, após o uso,
aos comerciantes ou
distribuidores, dos
produtos e das
embalagens a que se
refere o Art. 33 da Lei
12.305/2010.
2.5 Monitoramento e
fiscalização do
programa.
1.1 Elaboração,
gerenciamento e
divulgação de

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

3

3

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

17, 18, 22, 23,
Resíduos
28, 29, 30, 31,
Sólidos em
32, 33 e 34
Áreas Urbanas
(PMARS –
Áreas Urbanas)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

dos resíduos
sólidos

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

cronograma de coleta
de resíduos sólidos.

Estrutural

Estrutural

Estrutural

Estrutural

Estrutural

1.2 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para
o acondicionamento
temporário dos
resíduos secos.
1.3 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para
o acondicionamento
temporário dos
resíduos úmidos.
1.4 Adequar o veículo
de coleta para
recolhimento dos
resíduos sólidos
urbanos secos.
1.5 Adequar o veículo
de coleta para
recolhimento dos
resíduos sólidos
urbanos úmidos.
1.6 Aquisição de
veículos destinado a
coleta de resíduos
inertes (podas e

1

1

1

1

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

Resíduos da construção
civil).

Estrutural

Estruturante

Estrutural

Estrutural

Estruturante

Estrutural

1.7 Realizar compras
de EPIs para os
colaboradores da coleta
e da limpeza pública.
1.8 Realizar
treinamento e
capacitação continuada
dos funcionários do
serviço de limpeza
pública.
1.9 Aquisição de
carrinho para a
varrição de 180L.
1.10 Aquisição de
instrumentos para a
limpeza pública.
1.11 Contratação de
profissionais para
ampliação dos serviços
de limpeza pública.
1.12 Aquisição de
contêineres para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos secos, para que

1

1

2

1

2

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

sejam dispostos nas
praias.

Estrutural

Estruturante

Estruturante
02. Manejo dos
resíduos dos
serviços de saúde
com segurança
Estrutural

1.13 Aquisição de
contêineres para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos úmidos, para
que sejam dispostos
nas praias.
1.14 Contratação de
profissionais
temporários nos
períodos de alta
estação, para os
serviços de coleta e
varrição.
2.1 Manutenção da
contratação de empresa
terceirizada
especializada em
manejo de resíduos de
serviços de saúde.
2.2 Aquisição de
recipientes adequados
para acondicionamento
de resíduos de serviços
de saúde.

1

3

1

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estrutural

Estruturante

03. Adequação do
manejo dos
resíduos industriais

04. Adequação do
manejo dos
resíduos
comerciais

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

2.3 Aquisição de
sacos/coletores
adequados para
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
2.4 Construção de
abrigos adequados para
acondicionamento das
bombonas.
2.5 Capacitação dos
profissionais da saúde
em relação ao manejo e
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
3.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos industriais.
3.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
industriais
4.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos comerciais.
4.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
comerciais.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1

3

3

2

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante
05. Adequação do
manejo dos
resíduos
agrossilvopastoris

Estruturante

Estrutural

Estrutural
06. Adequação do
manejo dos
resíduos
cemiteriais
Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

5.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos
agrossilvopastoris.
5.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
agrossilvopastoris
5.3 Implantação de um
abatedouro público e
interdição dos locais
com abate clandestino.
6.1 Contratação de
uma empresa para
promover o transporte,
destinação e disposição
final dos resíduos
cemiteriais de
autópsias e exumações.
6.2 Implantação de
abrigos para as
armazenamento
temporário dos
resíduos cemiteriais.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

3

3

1

2

2
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

07. Gerenciamento
adequado resíduos
dos serviços
públicos de
saneamento básico

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

Estrutural

7.1 Implantação do
sistema de coleta e
disposição final
adequada dos resíduos
dos serviços públicos
de saneamento básico.

Estruturante

Estrutural

08. Disposição
adequadas dos
rejeitos e
reservação dos
resíduos inertes

Estruturante

Estrutural

Estruturante

8.1 Garantir o
transporte e disposição
de rejeitos ao Aterro
Sanitário de CearáMirim/RN.
8.2 Desativação do
lixão municipal.
8.3 Elaboração de
Plano de recuperação
de área degradada para
o local do lixão
municipal.
8.4 Realizar a
recuperação e
monitoramento
ambiental da área
degradada.
8.5 Adequação ao
Plano Intermunicipal
de Resíduos Sólidos do
Rio Grande do Norte,

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1

1

2

3
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Estruturante

Programa
24, 25, 26, 27
Coleta Seletiva
35 e 37
Já (PCS)

B

01.
Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

no que se refere ao
Consórcio Público para
a construção e
operação do Aterro
Sanitário.
8.6 Implantação do
aterro de reservação
para os Resíduos de
Construção e
Demolição (RCD).
8.7 Implementar o
controle da quantidade
de resíduos gerados e
cadastro das principais
fontes geradoras de
resíduos de construção
e demolição.
1.1 Elaborar projeto de
coleta seletiva.
1.2 Criação de um
programa para
promover a inserção
dos catadores
informais na
Associação
Cooperativa Gostoso
Recicla.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

1

1

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estrutural

Estruturante

Programa de
Instalações
Operacionais
para Coleta
Seletiva
(PIOCS)

B

01. Ampliação da
infraestrutura
operacional para
coleta adequada

Estrutural

Estrutural

AÇÕES/ PROJETOS

1.3 Implantar o projeto
de coleta seletiva com
conscientização da
população sobre a
segregação adequadas
e doação dos seus
resíduos, incluindo
parcerias com os
comerciantes e
indústrias.
1.4 Adquirir veículo
para coleta de
materiais recicláveis
pela Associação.
1.1 Realizar parcerias
com grandes
geradores.
1.2 Promover a
implantação de lixeiras
de 50L em praças e
pontos estratégicos na
Sede de São Miguel do
Gostoso, incluindo as
praias.
1.3 Promover a
implantação de, no
mínimo, 2 Locais de
Entrega Voluntária –
LEVs.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

2

2

1

Prefeitura
Municipal

1
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estrutural

Estruturante

Estruturante
Programa de
Tratamento dos
7, 20, 24, 25 e
Resíduos
35
Sólidos
(PTRS)

B

01. Tratamento dos
resíduos úmidos

Estrutural

Estruturante
02. Tratamento de
resíduos secos

Estruturante

AÇÕES/ PROJETOS

1.4 Promover a
instalação de 4
ecopontos/PEV.
1.5 Promover a
implantação de 01
Área de Transbordo e
Triagem - ATT.
1.1 Elaboração de
projeto executivo da
unidade de
compostagem.
1.2 Realizar o estudo
mercadológico para
definição de áreas para
implantação e
implementação de uma
unidade de
compostagem.
1.3 Implantação da
unidade de
compostagem
conforme projeto
elaborado.
1.4 Treinamento e
capacitação de
operadores da unidade
de compostagem.
2.1 Elaboração de
projeto executivo de

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1

1
Prefeitura
Municipal

2

2

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES/ PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

unidade de recuperação
de recicláveis.

Estruturante

Estrutural

Estruturante

2.2 Realizar o estudo
mercadológico para
definição de áreas para
implantação e
implementação de
unidade de recuperação
de recicláveis.
2.3 Aquisição de
equipamentos e
implantação da
unidade de recuperação
de recicláveis
conforme projeto.
2.4 Treinamento e
capacitação dos
operadores

1

2

2

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 9: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos – Zona Rural

Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos

ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

01. Criação e
implantação de um
sistema legal sobre
a gestão de
resíduos sólidos

1, 18 e 20

Programa de
Legislação e
Normas Sobre
a Gestão dos
Resíduos
(PLNGS)

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

Estruturante
A
02. Criação e
implantação de um
sistema de logística
reversa

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

1.1 Implementação das
ações previstas no Plano
Estadual de Resíduos
Sólidos.
1.2 Implementação das
ações previstas no Plano
Intermunicipal de
Resíduos Sólidos.
2.1 Capacitação de uma
equipe para atuar na
logística reversa do
município.
2.2 Realização da
identificação e
cadastramento dos
fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais dos
produtos que tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

1

3

Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

2.3 Realização de
reuniões entre a equipe
de logística reversa
municipal, fabricantes,
importadores,
distribuidores e
comerciantes locais dos
produtos que tenham
obrigatoriedade na
implantação do sistema
de logística reversa.
2.4 Ação de
conscientização da
população sobre a
importância da
devolução, após o uso,
aos comerciantes ou
distribuidores, dos
produtos e das
embalagens a que se
refere o Art. 33 da Lei
12.305/2010.
2.5 Monitoramento e
fiscalização do
programa.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

3

3
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ITEM

OBJETIVO

2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 15, 17,
21, 22, 24,
25, 26, 27,
28, 29, 30,
31 e 32

PROGRAMA

Programa de
Manejo
adequado dos
Resíduos
Sólidos na
Zona Rural
(PMARS –
Zona Rural)

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

A

PROJETOS

01. Implantação e
manutenção do
serviço de limpeza
urbana e manejo
dos resíduos
sólidos na Zona
Rural

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

Estrutural

1.1 Contratação de
funcionários da limpeza
pública para atuarem nas
comunidades rurais.

1

Estruturante

1.2 Capacitação de
funcionários da limpeza
pública.

2

Estruturante

1.3 Elaboração,
gerenciamento e
divulgação de
cronograma de coleta
dos resíduos sólidos.

1

Estrutural

1.4 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento
temporário dos resíduos
secos em lugares
estratégicos.

1

Prefeitura
Municipal

112

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

Estrutural

1.5 Aquisição e
disposição de lixeiras
públicas de 240L para o
acondicionamento
temporário dos resíduos
úmidos em lugares
estratégicos.

1

Estrutural

1.6 Disponibilizar
veículo de coleta, no
mínimo, uma vez por
semana.

2

Estruturante

1.7 Realizar compras de
EPIs para os
colaboradores da coleta
e da limpeza pública.

1

Estruturante

1.8 Intensificar o serviço
de coleta de resíduos
sólidos nas praias da
Zona Rural, durante
períodos de alta estação.

3
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estrutural

1.9 Aquisição de
contêiner para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos secos, para que
seja disposto na praia de
Tourinhos.

Estrutural

Estruturante
02. Manejo dos
resíduos dos
serviços de saúde
com segurança
Estrutural

1.10 Aquisição de
contêiner para
acondicionamento
temporário de resíduos
sólidos úmidos, para que
seja disposto na praia de
Tourinhos.
2.1 Manutenção da
contratação de empresa
terceirizada
especializada em manejo
de resíduos de serviços
de saúde.
2.2 Aquisição de
recipientes adequados
para acondicionamento
de resíduos de serviços
de saúde.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

1
Prefeitura
Municipal
1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

03. Adequação do
manejo dos
resíduos industriais

04. Adequação do
manejo dos
resíduos comerciais
05. Adequação do
manejo dos
resíduos
agrossilvopastoris

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

2.3 Aquisição de
sacos/coletores
adequados para
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
2.4 Capacitação dos
profissionais da saúde
em relação ao manejo e
acondicionamento de
resíduos de serviços de
saúde.
3.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos industriais.
3.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
industriais
4.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos comerciais.
4.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
comerciais.
5.1 Criação de um
cadastro dos geradores
de resíduos
agrossilvopastoris.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

1

3
Prefeitura
Municipal
3

2
Prefeitura
Municipal
2

3

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estruturante

5.2 Fiscalização do
manejo dos resíduos
agrossilvopastoris.

Estruturante
06. Adequação do
manejo dos
resíduos cemiteriais
Estrutural

07. Gerenciamento
adequado resíduos
dos serviços
públicos de
saneamento básico

Estrutural

08. Disposição
adequadas dos
rejeitos e

Estruturante

6.1 Contratação de uma
empresa para promover
o transporte, destinação
e disposição final dos
resíduos cemiteriais de
autópsias e exumações.
6.2 Implantação de
abrigos para as
armazenamento
temporário dos Resíduos
Cemiteriais.
7.1 Implantação do
sistema de coleta e
disposição final
adequada dos resíduos
gerados dos serviços
públicos de saneamento
básico.
8.1 Garantir o transporte
e disposição de rejeitos
ao Aterro Sanitário de
Ceará-Mirim/RN.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

3

2

Prefeitura
Municipal

2

1

Prefeitura
Municipal

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

reservação dos
resíduos inertes
Estruturante

Estruturante

Estrutural

Estruturante

AÇÕES/PROJETOS

8.2 Adequação ao Plano
Intermunicipal de
Resíduos Sólidos do Rio
Grande do Norte, no que
se refere ao Consórcio
Público para a
construção e operação
do Aterro Sanitário.
8.3 Implementar o
controle da quantidade
de resíduos gerados e
cadastro das principais
fontes geradoras dos
Resíduos da Construção
Civil.
8.4 Garantir a coleta e
transporte dos resíduos
da construção civil ao
aterro de reservação
para os Resíduos de
Construção e Demolição
(com implantação já
prevista na Zona
Urbana).
8.5 Desativar os
pequenos lixões

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

3

2

2

1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estrutural

8.6 Recuperar as áreas
degradas de pequenos
lixões

1

Estruturante

1.1 Elaborar Projeto de
Coleta Seletiva.

1

Estruturante
19, 23, 24,
25, 34 e 36

Programa
Coleta Seletiva
Já (PCS)

C

01. Planejamento e
organização da
coleta

Estrutural

1.2 Criação de programa
para promover a
inserção dos catadores
informais na Associação
Cooperativa Gostoso
Recicla
1.3 Implantar o projeto
de coleta seletiva com
conscientização da
população rural sobre a
segregação adequadas e
doação dos seus
resíduos, incluindo
parcerias com os
comerciantes e
indústrias.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1
Prefeitura
Municipal

2
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Estrutural
Programa de
Instalações
Operacionais
para Coleta
Seletiva
(PIOCS)

B

01. Ampliação da
infraestrutura
operacional para
coleta adequada

Estrutural

Estrutural

AÇÕES/PROJETOS

1.4 Elaboração de
metodologia para coleta
e transporte dos
materiais recicláveis
(aquisição do veículo já
previsto no Quadro da
Zona Urbana)
1.1 Realizar parcerias
com grandes geradores
1.2 Promover a
implantação de lixeiras
de 50L em praças e
pontos estratégicos das
comunidades rurais,
incluindo as praias.
1.3 Promover a
instalação de, no
mínimo, 03 ecopontos
em diferentes
comunidades rurais
(estrategicamente).
1.4 Promover a
implantação de, no
mínimo, 02 Locais de
Entrega Voluntária –
LEVs em diferentes
comunidades rurais
(estrategicamente).

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

2

2

1

2

Prefeitura
Municipal

1
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ITEM

OBJETIVO

PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROGRAMA

PROJETOS

ESTRUTURAL/
ESTRUTURANTE

AÇÕES/PROJETOS

Estruturante

1.5 Elaboração de
metodologia o transporte
dos resíduos sólidos
urbanos à Área de
Transbordo e Triagem
(ATT) da Zona Urbana.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/PROJETO RESPONSÁVEL

1

Fonte: INCIBRA, 2020.
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5.1. PROGRAMA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE A GESTÃO DOS
RESÍDUOS (PLNGS)
 Justificativa
Este programa tem como objetivo atender a legislação, normas e resoluções
referentes aos resíduos sólidos, seja em âmbito nacional, estadual ou municipal, a partir
do desenvolvimento de legislações específicas de modo a obter a gestão integrada dos
resíduos sólidos urbanos. Além disso, contempla ações de implementação das disposições
preconizadas pela legislação, normas e resoluções referentes aos resíduos sólidos.
Embora o Termo de Referência (2012) da Funasa atenda ao art. 19 da Lei 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece o conteúdo mínimo de um Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), a criação desse Plano foi
prevista na Situação Política-Institucional, pois este poderá ser construído com conteúdo
além do mínimo e em maior grau de detalhamento.
5.1.1. Projeto 01 – Criação e implantação de um sistema legal sobre a gestão de
resíduos sólidos
O projeto “Criação e implantação de um sistema legal sobre a gestão de resíduos
sólidos” garante a execução das medidas previstas nos Planos relacionados a gestão dos
resíduos sólidos para o município de São Miguel do Gostoso. Para garantir a sua
efetivação, foram estruturadas as seguintes ações:


Implementação das ações previstas no Plano Estadual de Resíduos
Sólidos;



Implementação das ações previstas no Plano Intermunicipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.

5.1.2. Projeto 02 – Criação e implantação de um sistema de logística reversa
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010,
estabelece sem seu art. 8º a logística reversa como um dos seus instrumentos. No art. 33
são estabelecidos os produtos que são passíveis desse sistema, sendo retornado após o uso
do consumidor aos fabricantes. Em apoio a criação desse sistema no município, foram
estruturadas as seguintes ações:


Capacitação de uma equipe para atuar na logística reversa do município;
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Realização

de

identificação

e

cadastramento

dos

fabricantes,

importadores, distribuidores e comerciantes locais dos produtos que
tenham obrigatoriedade na implantação do sistema de logística;


Realização de reuniões entre a equipe de logística reversa municipal,
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes locais dos
produtos que tenham obrigatoriedade na implantação do sistema de
logística reversa;



Ação de conscientização da população sobre a importância da devolução,
após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das
embalagens a que se refere o Art. 33 da Lei 12.305/2010;



Monitoramento e fiscalização do programa.

5.2. PROGRAMA DE MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM
ÁREAS URBANAS (PMARS – ÁREAS URBANAS)
 Justificativa:
Este programa visa a adequação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos das áreas urbanas do município. Além disso, este programa tem como objetivo a
adequação do município ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o qual estabelece o fim
dos “lixões” em todo o Brasil e institui a política da não geração e coleta seletiva, tendo
como objetivo a destinação final ambientalmente adequada. O município de São Miguel
do Gostoso é membro do Consórcio Municipal da Região Mato Grande, que prevê a
instalação de um Aterro Sanitário no município de João Câmara/RN.
5.2.1. Projeto 01 – Manutenção do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos
O projeto tem como objetivo adequar a coleta na Zona Urbana, com a aquisição de
novas lixeiras para distribuição pelas ruas da cidade e alocação em pontos estratégicos,
separando o resíduo seco e úmido e o treinamento e capacitação dos colaboradores da
coleta. As ações previstas foram:


Elaboração, gerenciamento e divulgação de cronograma de coleta de
resíduos sólidos;



Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos resíduos secos;
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Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos resíduos úmidos;



Adequar o veículo de coleta para recolhimento dos resíduos sólidos
urbanos secos;



Adequar o veículo de coleta para recolhimento dos resíduos sólidos
urbanos úmidos;



Aquisição de veículos destinado a coleta de resíduos inertes (podas e
Resíduos da Construção Civil);



Realizar compras de EPIs para os colaboradores da coleta e da limpeza
pública;



Realizar treinamento e capacitação continuada dos funcionários do
serviço de limpeza pública;



Aquisição de carrinho para a varrição de 180L;



Aquisição de instrumentos para a limpeza pública;



Contratação de profissionais para ampliação dos serviços de limpeza
pública;



Aquisição de contêineres para acondicionamento temporário de resíduos
sólidos secos, para que sejam dispostos nas praias;



Aquisição de contêineres de para acondicionamento temporário de
resíduos sólidos úmidos, para que sejam dispostos nas praias;



Contratação de profissionais temporários nos períodos de alta estação,
para os serviços de coleta e varrição.

5.2.2. Projeto 02 – Manejo dos resíduos dos serviços de saúde com segurança
As ações do projeto para implementação da adequação do manejo dos Resíduos dos
Serviços de Saúde são descritas a seguir:


Manutenção da contratação de empresa terceirizada especializada em
manejo de resíduos de serviços de saúde;



Aquisição de recipientes adequados para acondicionamento de resíduos
de serviços de saúde;



Aquisição de sacos/coletores adequados para acondicionamento de
resíduos de serviços de saúde;



Construção de abrigos adequados para acondicionamento das bombonas;
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Capacitação dos profissionais da saúde em relação ao manejo e
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde.

5.2.3. Projeto 03 – Adequação do manejo dos resíduos industriais
As ações do projeto para efetivação do manejo adequado dos resíduos industriais
são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos industriais;



Fiscalização do manejo dos resíduos industriais.

5.2.4. Projeto 04 – Adequação do manejo dos resíduos comerciais
As seguintes ações foram previstas para efetivação do projeto, com objetivo de
garantir o manejo adequado dos resíduos comerciais:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos comerciais;



Fiscalização do manejo dos resíduos comerciais.

5.2.5. Projeto 05 – Adequação do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos
agrossilvopastoris são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris;



Fiscalização do manejo dos resíduos agrossilvopastoris;



Implantação de um abatedouro público e interdição dos locais com abate
clandestino, pela vigilância sanitária.

5.2.6. Projeto 06 – Adequação do manejo dos resíduos cemiteriais
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos cemiteriais
são descritas a seguir:


Contratação de uma empresa para promover o transporte, destinação e
disposição final dos resíduos cemiteriais de autópsias e exumações;



Implantação de abrigos para armazenamento temporário dos resíduos
cemiteriais.
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5.2.7. Projeto 07 – Gerenciamento adequado resíduos dos serviços públicos de
saneamento básico
A seguinte ação foi prevista para implementação do projeto, que visa o adequado
gerenciamento dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico:


Implantação do sistema de coleta e disposição final adequada dos
resíduos dos serviços públicos de saneamento básico.

5.2.8. Projeto 08 – Disposição adequadas dos rejeitos e reservação dos resíduos
inertes
O projeto tem como objetivo a disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos inertes, onde primeiramente deve ocorrer a elaboração de um projeto de aterro
simplificado para atendimento das exigências legais, concomitantemente a desativação
do lixão existente. Além disso, os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) como são
inertes e volumosos deverão ser destinados a um aterro específico. As ações para a
implementação do projeto foram:


Garantir o transporte e disposição de rejeitos ao Aterro Sanitário de
Ceará-Mirim/RN;



Desativação do lixão municipal;



Elaboração de Plano de recuperação de área degradada para o local do
lixão atual do município;



Realizar a recuperação e monitoramento ambiental da área degradada;



Adequação ao Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande
do Norte, no que se refere ao Consórcio Público para a construção e
operação do Aterro Sanitário;



Implantação do aterro de reservação para os Resíduos de Construção e
Demolição (RCD);



Implementar o controle da quantidade de resíduos gerados e cadastro das
principais fontes geradoras de Resíduos de Construção e Demolição.

5.3. PROGRAMA DE MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA
ZONA RURAL (PMARS – ZONA RURAL)
 Justificativa:
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Este programa visa a adequação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos das áreas rurais do município de São Miguel do Gostoso. Além disso, este
programa tem como objetivo a adequação do município ao Plano Nacional de Resíduos
Sólidos, o qual estabelece o fim dos “lixões” em todo o Brasil e institui a política da não
geração e coleta seletiva, com o intuito de promover a destinação final ambientalmente
adequada. Foram previstos os seguintes projetos:
5.3.1. Projeto 01 – Implantação e manutenção do serviço de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos na Zona Rural
O projeto tem como objetivo adequar a coleta na Zona Urbana, com a aquisição de
novas lixeiras para distribuição pelas ruas das comunidades rurais e alocação em pontos
estratégicos, separando o resíduo seco e úmido e o treinamento e capacitação dos
colaboradores da coleta. As ações são descritas a seguir:


Contratação de funcionários da limpeza pública;



Capacitação de funcionários da limpeza pública;



Elaboração, gerenciamento e divulgação de cronograma de coleta dos
resíduos para a Zona Rural;



Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento

temporário

dos

resíduos

secos

em

lugares

estratégicos;


Aquisição e disposição de lixeiras públicas de 240L para o
acondicionamento temporário dos resíduos úmidos em lugares
estratégicos;



Disponibilizar veículo de coleta, no mínimo, uma vez por semana;



Realizar compras de EPIs para os colaboradores da coleta e da limpeza
pública;



Intensificar o serviço de coleta de resíduos sólidos nas praias da Zona
Rural, durante períodos de alta estação.



Aquisição de contêiner para acondicionamento temporário de resíduos
sólidos secos, para que seja disposto na praia de Tourinhos.



Aquisição de contêiner para acondicionamento temporário de resíduos
sólidos úmidos, para que seja disposto na praia de Tourinhos.

126
126

PRODUTO E: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

5.3.2. Projeto 02 – Manejo dos resíduos dos serviços de saúde com segurança
As ações do projeto para implementação da adequação do manejo dos Resíduos dos
Serviços de Saúde são descritas a seguir:


Manutenção da contratação de empresa terceirizada especializada em
manejo de resíduos de serviços de saúde;



Aquisição de recipientes adequados para acondicionamento de resíduos
de serviços de saúde.



Aquisição de sacos/coletores adequados para acondicionamento de
resíduos de serviços de saúde;



Capacitação dos profissionais da saúde em relação ao manejo e
acondicionamento de resíduos de serviços de saúde.

5.3.3. Projeto 03 – Adequação do manejo dos resíduos industriais
As ações do projeto para efetivação do manejo adequado dos resíduos industriais
são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos industriais;



Fiscalização do manejo dos resíduos industriais.

5.3.4. Projeto 04 – Adequação do manejo dos resíduos comerciais
As seguintes ações foram previstas para efetivação do projeto, com objetivo de
garantir o manejo adequado dos resíduos comerciais:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos comerciais;



Fiscalização do manejo dos resíduos comerciais.

5.3.5. Projeto 05 – Adequação do manejo dos resíduos agrossilvopastoris
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos
agrossilvopastoris são descritas a seguir:


Criação de um cadastro dos geradores de resíduos agrossilvopastoris;



Fiscalização do manejo dos resíduos agrossilvopastoris.
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5.3.6. Projeto 06 – Adequação do manejo dos resíduos cemiteriais
As ações do projeto para efetivação do adequado manejo dos resíduos cemiteriais
são descritas a seguir:


Contratação de uma empresa para promover o transporte, destinação e
disposição final dos resíduos cemiteriais de autópsias e exumações;



Implantação de abrigos para as armazenamento temporário dos Resíduos
cemiteriais.

5.3.7. Projeto 07 – Gerenciamento adequado resíduos dos serviços públicos de
saneamento básico
A seguinte ação foi prevista para implementação do projeto, que visa o adequado
gerenciamento dos resíduos dos serviços públicos de saneamento básico:


Implantação do sistema de coleta e disposição final adequada dos
resíduos gerados dos serviços públicos de saneamento básico.

5.3.8. Projeto 08 – Disposição adequadas dos rejeitos e reservação dos resíduos
inertes
O projeto tem como objetivo a disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos inertes. As ações previstas para a implementação do projeto foram:


Garantir o transporte e disposição dos rejeitos ao Aterro Sanitário de
Ceará-Mirim/RN;



Adequação ao Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Rio Grande
do Norte, no que se refere ao Consórcio Público para a construção e
operação do Aterro Sanitário;



Implementar o controle da quantidade de resíduos gerados e cadastro das
principais fontes geradoras de Resíduos de Construção e Demolição;



Garantir a coleta e transporte dos resíduos da construção civil ao aterro
de reservação para os Resíduos de Construção e Demolição (com
implantação já prevista na Zona Urbana) de Resíduos de Construção e
Demolição.
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5.4. PROGRAMA COLETA SELETIVA JÁ (PCS)
 Justificativa:
Com vistas a atender a Lei no 11.445/2007 e a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, pautados na redução dos resíduos sólidos na fonte geradora, minimizando os
custos com serviços e aumentando a vida útil de aterros sanitários, propõe-se o
Programa de Coleta Seletiva com inclusão social, não só para as Zonas Urbanas do
município, mas também para as Zonas Rurais. Portanto, as questões ambientais e
operacionais não são únicas na busca de uma solução para o problema que envolve os
resíduos sólidos. As ações devem ser escolhidas visando incluir também a população que
sobrevive destes resíduos. Esse programa tem como um de seus objetivos promover a
inclusão social e valoração dos catadores de materiais reutilizáveis recicláveis, além
de estimular a participação da população no processo.
5.4.1. Projeto 01 – Planejamento e organização da coleta
Para a otimização da coleta seletiva é necessário que haja um planejamento das
atividades a serem desenvolvidas, organizando cronograma de coleta por áreas e o
cadastramento de associações e catadores que irão atuar no projeto. As principais ações
são descritas a seguir:


Elaborar Projeto de Coleta Seletiva;



Criação de um programa para promover a inserção dos catadores
informais na Associação Cooperativa Gostoso Recicla;



Implantar o projeto de coleta seletiva com conscientização da população
sobre a segregação adequadas e doação dos seus resíduos, incluindo
parcerias com os comerciantes e indústrias;



Adquirir veículo para coleta de materiais recicláveis pela Associação
Cooperativa Gostoso Recicla;



Elaboração de metodologia para coleta e transporte dos materiais
recicláveis da Zona Rural.

5.5. PROGRAMA DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS PARA COLETA
SELETIVA (PIOCS)
 Justificativa:
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Frente à necessidade de sistemas de apoio a coleta seletiva dos resíduos sólidos
municipais se faz necessário a instalação de estruturas que proporcionem a estruturação
de um sistema adequado para os resíduos coletados e facilitem o seu manejo a fim de
viabilizar a logística do sistema. Sendo assim, através deste programa, pretende-se
instalar infraestruturas que darão suporte a gestão integrada dos RSU no território
municipal, tendo como objetivo atender a Lei nº 11.445/2007 e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
5.5.1. Projeto 01 – Ampliação da infraestrutura operacional para coleta adequada
Para um efetivo programa de coleta adequada, é necessário que se adequem as
instalações para o funcionamento das atividades, consistindo na ampliação da
infraestrutura com a implantação de unidades que sirvam como pontos de entrega de
diversos materiais, além disso a realização de parcerias com grandes geradores. As ações
propostas foram:


Realizar parcerias com grandes geradores;



Promover a implantação de lixeiras de 50L em praças e pontos
estratégicos na sede e comunidades rurais de São Miguel do Gostoso,
incluindo as praias;



Promover a implantação de, no mínimo, 02 Locais de entrega voluntária
– LEVs na Zona Urbana e, no mínimo, 02 LEVs em diferentes
comunidades rurais (estrategicamente)



Promover a instalação de, no mínimo, 04 ecopontos/PEV na Zona
Urbana e 03 ecopontos, no mínimo, na Zona Rural;



Promover a implantação de 01 área de transbordo e triagem – ATT na
Zona Urbana;



Elaboração de metodologia para coleta e transporte dos resíduos sólidos
urbanos gerados na Zona Rural à Área de Transbordo e Triagem (ATT)
da Zona Urbana.

5.6. PROGRAMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (PTRS)
 Justificativa:
O tratamento dos resíduos sólidos urbanos compreende o uso de tecnologias
apropriadas ao tipo de resíduo a ser tratado, sendo os seus principais objetivos a
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neutralização dos impactos dos resíduos e a sua transformação em um produto secundário,
que possa ser reincorporado a cadeia produtiva como matéria prima ou reinserido como
um novo produto no mercado. O tratamento proposto é o sistema de compostagem através
do método natural de leiras revolvidas. O objetivo deste programa é atender os parâmetros
pautados na Lei nº 11.445/2007, reduzindo o volume de resíduos destinados ao Aterro
Sanitário. Este programa irá aproveitar as unidades previstas no Programa de Instalações
Operacionais para o seu funcionamento adequado.
5.6.1. Projeto 01 – Tratamento de resíduos úmidos
 Ações:


Elaboração de Projeto Executivo da Unidade de Compostagem;



Realizar o estudo mercadológico para definição de áreas para
implantação e implementação de uma unidade de compostagem;



Implantação da Unidade de Compostagem conforme projeto elaborado;



Treinamento e capacitação de operadores da Unidade de Compostagem.

5.6.2. Projeto 02 – Tratamento de resíduos secos
 Ações:


Elaboração de Projeto Executivo de Unidade de Recuperação de
Recicláveis;



Aquisição de equipamentos e implantação da Unidade de Recuperação
de Recicláveis conforme projeto;



Realizar o estudo mercadológico para definição de áreas para
implantação e implementação de Unidade de Recuperação de
Recicláveis;



Treinamento e capacitação dos operadores.
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6.

INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A partir dos cenários definidos no Produto D – Prospectiva e Planejamento

Estratégico, de acordo com a metodologia utilizada, estabeleceram-se os objetivos e
prospectivas técnicas para alcance de um cenário ideal no setor de Manejo de Águas
Pluviais.
No Plano Plurianual (PPA) vigente entre 2018 e 2021, está previsto o programa
“Coordenação de obras, planejamento urbano e meio ambiente” que tem por objetivo
“desenvolver o planejamento urbano do município” onde constam ações como:
“construção, recuperação e melhoria de calçamentos, praças e pavimentação de ruas”,
“construção e melhoria de estradas vicinais, passagens molhadas e bueiros”, entre outros.
Dessa forma, neste programa estão definidos projetos e ações com o objetivo de
melhorar o sistema e a qualidade dos serviços de drenagem no município, considerando
as perspectivas de crescimento de São Miguel do Gostoso.
A partir destes objetivos traçados, têm-se os Quadro 10 e Quadro 11 com a
definição de Programas, Projetos e Ações para o setor de Infraestrutura de Manejo de
Águas Pluviais, para a Zona Urbana e Zona Rural, respectivamente.
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Quadro 10: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais – Zona Urbana

OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Infraestrutura
De Manejo De
Águas Pluviais

Estrutural
01. Combate
dos pontos de
alagamento
Estruturante

Programa de
Melhoria Da
Gestão Dos
1, 2, 4, 5, 6 7,
Serviços De
8, 9, 10, 11,
Drenagem e
12, 13 e 14
Manejo de Águas
Pluviais
(PMGSD)

A

02. Melhoria
Da Gestão e
Dos Serviços
de Drenagem
e Manejo de
Águas
Pluviais

03. Sistema
de Drenagem
Urbana de
Águas
Pluviais

Estruturante

Estrutural

Estrutural

AÇÕES /
PROJETOS
1.1 Manutenção
preventiva e
corretiva dos
pontos de
alagamento
1.2 Implantação de
banco de dados
para registro dos
pontos de
alagamento
2.1 Criação de
banco de dados
com informações
de todo o sistema
2.2 Cadastro do
sistema existente
em base de dados
georreferenciada
3.1 Elaboração de
Projeto Básico e
Executivo para
adequação da
Drenagem Pluvial,
prevendo possíveis
áreas de expansão
de acordo com o
Plano Diretor e sua
possível revisão

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

1
Prefeitura
Municipal
1

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estrutural

Estrutural
04.
Revitalização
dos Córregos
existentes
Estrutural

05. Extinção
das
interferências
entre o
sistema de
manejo de
águas pluviais

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
3.2 Execução, de
acordo com o
projeto, das obras
de drenagem
previstas
3.3 Promoção da
manutenção nas
infraestruturas
existentes
4.1 Planejamento
de
revitalização/recup
eração dos
córregos existentes
4.2
Revitalização/recu
peração dos
córregos existentes
no município de
acordo com o
projeto elaborado
5.1 Criação de
legislação e
medidas para inibir
a ligação de águas
pluviais a rede de
esgotamento
sanitário

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

1

2

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

14

Programa de
Controle de
Erosão e
Assoreamento
(PCEA)

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
PRIORIDADE
AÇÕES /
AGENTE
DO
PROJETOS
OU
AÇÃO/
PROJETOS
RESPONSÁVEL
PROGRAMA
ESTRUTURANTE
PROJETO
e o sistema de
5.2 Criação de
esgotamento
legislação e
sanitário
Estruturante
medidas para inibir
1
o lançamento de
esgoto a céu aberto
5.3 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e
Estruturante
ações para
1
extinção dos
pontos de
lançamento de
águas pluviais na
rede de esgoto
1.1 Elaborar
legislação
Estruturante
municipal sobre
1
prevenção e
01.
controle de erosão
Recuperação
de áreas
1.2 Levantamento
ribeiras e das
das áreas ribeiras e
Prefeitura
B
matas ciliares
Estruturante
de matas ciliares
1
Municipal
ao longo dos
ao longo de cursos
cursos d’água
d’águas naturais
naturais
1.3 Elaboração de
projeto de
Estrutural
1
recuperação e
revitalização de
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Estrutural

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
áreas ribeiras e das
matas ciliares ao
longo de cursos
d’águas naturais
1.4 Execução das
obras do projeto de
recuperação e
revitalização de
áreas ribeiras e das
matas ciliares ao
longo de cursos
d’águas naturais
1.5 Fiscalizar e
fazer cumprir as
diretrizes das
legislações
federais e
estaduais
referentes à
manutenção das
faixas ciliares em
córregos, rios e
nascentes
1.6 Capacitação de
equipe técnica da
Prefeitura
Municipal em
relação aos
processos erosivos

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE
Estrutural

Estrutural

Estruturante

Programa de
Melhoria
3, 14. 15, 16 e
Organizacional e
17
Gerencial
(PMOG)

A

1.
Fiscalização
sobre as
diretrizes das
políticas
públicas de
planejamento
urbano
existente

Estruturante

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
1.7 Manutenção da
cobertura vegetal
do solo
1.8 Implantar
sistema de
proteção do solo
com coberturas
artificiais
1.1 Monitoramento
e fiscalização
quanto ao
cumprimento das
diretrizes de
planejamento
urbano
1.2 Elaborar
legislação de uso
do solo para fins
agropecuários
1.3 Fiscalizar a
aplicação das leis
sobre uso do solo
1.4 Criação de
legislação
específica que
estabeleça as
diretrizes para o
manejo e descarte
de resíduos de
todos os tipos no

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
2

1

2

1

2

Prefeitura
Municipal
Prefeitura
Municipal

1
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

02.
Reativação
Defesa Civil

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
município de
modo a evitar o
uso de encostas
como bota-fora e a
desobstrução de
estradas e de
dispositivos de
drenagem
1.5 Fiscalização e
monitoramento do
lançamento
indevido de
resíduos em áreas
de encostas, áreas
de corpos hídricos
e de dispositivos
de drenagem
2.1 Capacitação da
equipe técnica
2.2 Definir no
plano contingência
medidas a serem
tomadas em
situações
emergenciais,
como enchentes,
definindo todas as
ações a serem
tomadas pela
defesa civil.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

1

2
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OBJETIVOS

PROGRAMA

PRIORIDADE
ESTRUTURAL
DO
PROJETOS
OU
PROGRAMA
ESTRUTURANTE
Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
2.3 Realização de
palestras e
comunicação junto
aos munícipes.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
3

Fonte: INCIBRA, 2020.
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Quadro 11: Programas, Projetos e Ações – Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais – Zona Rural

ITEM
OBJETIVOS PROGRAMA

PRIORIDADE
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

Estrutural

1.1 Manutenção
preventiva e corretiva
das estradas vicinais

Infraestrutura
De Manejo De
Águas Pluviais

01. Combate
dos pontos de
alagamento
Estruturante

1, 2, 6, 7, 8,
10, 11 e 12

Programa de
Melhoria Da
Gestão Dos
Serviços De
Drenagem e
Manejo de
Águas Pluviais
(PMGSD)

A

02. Melhoria
Da Gestão e
Dos Serviços
de Drenagem
e Manejo de
Águas
Pluviais

03. Sistema
de Drenagem
de Águas
Pluviais

Estruturante

Estrutural

Estrutural

Estrutural

1.2 Implantação de
banco de dados para
registro dos pontos de
alagamento
2.1 Criação de banco
de dados com
informações de todo o
sistema
2.2 Cadastro do
sistema existente em
base de dados
georreferenciada
3.1 Elaboração de
Projeto Básico e
Executivo para
adequação da
Drenagem Pluvial,
prevendo possíveis
áreas de expansão de
acordo com o Plano
Diretor e sua possível
revisão
3.2 Execução, de
acordo com o projeto,

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
2

1

1

1

Prefeitura
Municipal

2

3
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

das obras de
drenagem previstas

Estrutural

Estruturante

Estruturante
04.
Adequação
dos acessos às
comunidades
rurais

Estrutural

Estrutural

Estruturante

3.3 Promoção da
manutenção nas
Infraestruturas
existentes
4.1 Elaboração de
plano de manutenção
preventiva e corretiva
das passagens
molhadas existentes
4.2 Levantamento dos
trechos mais
problemáticos nas
estradas de acesso
4.3 Projeto e
execução de
melhorias no
pavimento dos pontos
críticos das estradas
de acesso
4.4 Projeto e
execução de plano de
adequação das
passagens molhadas
existentes
4.5 Levantamento dos
pontos onde seja
necessária a

2

1

1

2

2

2
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

construção de
passagem molhada

Estrutural

Estruturante
05. Extinção
das
interferências
entre o
sistema de
manejo de
águas pluviais
e o sistema de
esgotamento
sanitário

Estruturante

Estruturante

4.6 Construção de
acordo com o projeto,
das passagens
molhadas com os
respectivos
dispositivos de
drenagem
5.1 Criação de
legislação e medidas
para inibir o
lançamento de esgoto
a céu aberto
5.2 Criação de
legislação e medidas
para inibir a
destinação de águas
pluviais a solução de
esgotamento sanitário
adotada
5.3 Realização, por
meio da secretaria,
órgão ou empresa
responsável, de
fiscalização e ações
para extinção dos
pontos de lançamento

2

1

1

1
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

AÇÕES /
PROJETOS

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

de águas pluviais na
rede de esgoto

Estruturante

Estruturante

9

Programa de
Controle de
Erosão e
Assoreamento
(PCEA)

B

01.
Recuperação
de áreas
ribeiras e das
matas ciliares
ao longo dos
cursos d’água
naturais

Estrutural

Estrutural

Estruturante

1.1 Elaborar
legislação municipal
sobre prevenção e
controle de erosão
1.2 Levantamento das
áreas ribeiras e de
matas ciliares ao
longo de cursos
d’águas naturais
1.3 Elaboração de
projeto de
recuperação e
revitalização de áreas
ribeiras e das matas
ciliares ao longo de
cursos d’águas
naturais
1.4 Execução das
obras do projeto de
recuperação e
revitalização de áreas
ribeiras e das matas
ciliares ao longo de
cursos d’águas
naturais
1.5 Fiscalizar e fazer
cumprir as diretrizes

1

1

1

Prefeitura
Municipal

2

1
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estrutural

Estrutural

3,7, 13, 14 e
15

Programa de
Melhoria
Organizacional
e Gerencial
(PMOG)

A

1.
Fiscalização
sobre as
diretrizes das
políticas

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
das legislações
federais e estaduais
referentes à
manutenção das
faixas ciliares em
córregos, rios e
nascentes
1.6 Capacitação de
equipe técnica da
Prefeitura Municipal
em relação aos
processos erosivos
1.7 Manutenção da
cobertura vegetal do
solo
1.8 Implantar sistema
de proteção do solo
com coberturas
artificiais
1.1 Monitoramento e
fiscalização quanto ao
cumprimento das
diretrizes de
planejamento urbano
1.2 Elaborar
legislação de uso do
solo para fins
agropecuários

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

1

1

1

2
Prefeitura
Municipal
1
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE
Estruturante

Estruturante

Estruturante

02.
Reativação
Defesa Civil

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
1.3 Fiscalizar a
aplicação das leis
sobre uso do solo
1.4 Criação de
legislação específica
que estabeleça as
diretrizes para o
manejo e descarte de
resíduos de todos os
tipos no município de
modo a evitar o uso
de encostas como
bota-fora e a
desobstrução de
estradas e de
dispositivos de
drenagem
1.5 Fiscalização e
monitoramento do
lançamento indevido
de resíduos em áreas
de encostas, áreas de
corpos hídricos e de
dispositivos de
drenagem
2.1 Capacitação da
equipe técnica

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO
2

1

2

1

Prefeitura
Municipal
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ITEM

PRIORIDADE
OBJETIVOS PROGRAMA
DO
PROJETOS
PROGRAMA

ESTRUTURAL
OU
ESTRUTURANTE

Estruturante

Estruturante

AÇÕES /
PROJETOS
2.2 Definir no plano
contingência medidas
a serem tomadas em
situações
emergenciais, como
enchentes, definindo
todas as ações a
serem tomadas pela
defesa civil.
2.3 Realização de
palestras e
comunicação junto
aos munícipes.

PRIORIDADE
AGENTE
AÇÃO/
RESPONSÁVEL
PROJETO

2

3

Fonte: INCIBRA.2020.
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6.1. PROGRAMA DE MELHORIA NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM
E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
 Justificativa:
O planejamento dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais também é
foco do PMSB, a partir da indicação de ações que proporcionem uma recuperação e
ampliação do sistema já existente, implantação de novos elementos de micro e
macrodrenagem, prevenção e organização da drenagem e manejo de água pluvial no
município.
Conforme diagnosticado e apresentado no Produto C – Diagnóstico TécnicoParticipativo, o município de São Miguel do Gostoso apresenta, infraestrutura de Manejo
de Águas Pluviais distribuída nos dispositivos de drenagem urbana (microdrenagem)
porém esses dispositivos não são oriundos de estudos ou projetos específicos de drenagem
urbana. O município também conta com a drenagem natural. Essas soluções são
insuficientes para o manejo das águas pluviais que incidem no município ocasionando
problemas, contribuindo, em alguns casos, com a drenagem irregular e o assoreamento
dos

corpos

d’água

próximos,

além

de

alguns

problemas

pontuais

de

alagamento/empoçamento quando em períodos de chuvas intensas.
Tendo em vista o desenvolvimento que o município pode alcançar em razão das
melhorias sanitárias, é necessário o estabelecimento de um programa com o objetivo de
melhorar a gestão e os serviços de drenagem pluvial em São Miguel do Gostoso.
Através do Programa de Melhoria na Gestão dos Serviços de Drenagem Pluvial,
têm-se a implantação de medidas de manutenção corretiva e preventiva dos pontos de
alagamento, bem como registro deste tipo de ocorrência, servindo de subsídio para
posteriores projetos a serem elaborados relativos ao tema. Além disso, têm-se o cadastro
do sistema existente em base de dados georreferenciada. Prevê-se neste programa a
elaboração de um projeto a nível executivo para toda a drenagem no município e a
execução das obras previstas em projeto.
Sob esta concepção, este programa foi dividido em cinco projetos e suas respectivas
ações:
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6.1.1. Projeto 01 – PMGSD: Combate aos pontos de alagamento
As ações propostas nesse projeto tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona
Rural são:


Manutenção preventiva e corretiva dos pontos de alagamento;



Implantação de banco de dados para registro dos pontos de alagamento.

6.1.2. Projeto 02 – PMGSD: Melhoria Da Gestão e Dos Serviços de Drenagem e
Manejo de Águas Pluviais
As ações propostas nesse projeto, tanto para a Zona Urbana quando para a Zona
Rural são:


Criação de banco de dados com informações de todo o sistema;



Cadastro do sistema existente em base de dados georreferenciada.

6.1.3. Projeto 03 – PMGSD: Sistema de Drenagem Urbana de Águas Pluviais
O Projeto de Drenagem Urbana para o município deverá ser elaborado consoante
toda a legislação municipal e as diretrizes aqui estabelecidas no Plano Municipal de
Saneamento Básico. O projeto deverá abranger toda a Zona Urbana e possíveis áreas de
expansão e deverá ser elaborado de acordo com o Plano Diretor do município. Deverá
conter um diagnóstico do sistema de drenagem existente, sendo aproveitadas as
infraestruturas existentes e recupera-las, caso necessário.
As ações propostas nesse projeto são:


Elaboração de Projeto Básico e Executivo para adequação da Drenagem
Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano
Diretor e sua possível revisão, que deverá conter os seguintes itens:
o Estudos Geotécnicos e Hidrogeológicos;
o Estudos Topográficos;
o Estudos de concepção
o Projeto Básico;
o Projeto Executivo;
o Planilhas de Quantitativos e Orçamento executivo;
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o Cronograma Físico-Financeiro;
o Especificações Técnicas dos Serviços.


Execução, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas



Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes.

6.1.4. Projeto 04 – PMGSD: Revitalização dos Córregos existentes
As ações propostas neste projeto são:


Planejamento de revitalização/recuperação dos córregos existentes;



Revitalização/recuperação dos córregos existentes no município de
acordo com o projeto elaborado.

6.1.5. Projeto 05 – PMGSD: Extinção das interferências entre o sistema de manejo
de águas pluviais e o sistema de esgotamento sanitário
As ações propostas nesse projeto são:


Criação de legislação e medidas para inibir a ligação de águas pluviais a
rede de esgotamento sanitário;



Criação de legislação e medidas para inibir o lançamento de esgoto a céu
aberto;



Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de águas
pluviais na rede de esgoto.

6.1.6. Projeto 03 – PMGSD: Sistema de Drenagem de Águas Pluviais (Zona Rural)
As ações propostas neste projeto são:


Elaboração de Projeto Básico e Executivo para adequação da Drenagem
Pluvial, prevendo possíveis áreas de expansão de acordo com o Plano
Diretor e sua possível revisão;



Execução, de acordo com o projeto, das obras de drenagem previstas;



Promoção da manutenção nas Infraestruturas existentes.

6.1.7. Projeto 04 – PMGSD: Adequação dos acessos às comunidades rurais (Zona
Rural)
As ações previstas nesse projeto são:
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Elaboração de plano de manutenção preventiva e corretiva das passagens
molhadas existentes;



Levantamento dos trechos mais problemáticos nas estradas de acesso



Projeto e execução de melhorias no pavimento dos pontos críticos das
estradas de acesso;



Projeto e execução de plano de adequação das passagens molhadas
existentes;



Levantamento dos pontos onde seja necessária a construção de passagem
molhada;



Construção de acordo com o projeto, das passagens molhadas com os
respectivos dispositivos de drenagem.

6.1.8. Projeto 05 – PMGSD: Extinção das interferências entre o sistema de manejo
de águas pluviais e o sistema de esgotamento sanitário (Zona Rural)
As ações previstas nesse projeto são:


Criação de legislação e medidas para inibir o lançamento de esgoto a céu
aberto;



Criação de legislação e medidas para inibir a destinação de águas pluviais
a solução de esgotamento sanitário adotada;



Realização, por meio da secretaria, órgão ou empresa responsável, de
fiscalização e ações para extinção dos pontos de lançamento de águas
pluviais na rede de esgoto.

6.2. PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E ASSOREAMENTO (PCEA)
 Justificativa:
A falta de planejamento urbano e territorial adequado faz com que o adensamento
urbano e uso e a ocupação do solo se deem de forma desordenada, o que acarreta diversos
problemas de drenagem irregular, bem como intensifica o assoreamento dos corpos
hídricos. Durante visitas técnicas, foi observado que o município apresenta ausência de
legislações que integrem todo o seu território, relacionadas ao uso e ocupação do solo e a
drenagem para implantação de novos loteamentos, o que pode comprometer a dinâmica
de drenagem do município devido a alterações na conformação topográfica do leito destes
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cursos d’água. Assim, neste programa é proposta a recuperação e revitalização das áreas
ribeirinhas, bem como da mata ciliar dos leitos dos corpos hídricos.
6.2.1. Projeto 01 – PCEA: Recuperação de áreas ribeiras e das matas ciliares ao
longo dos cursos d’água naturais
As ações propostas neste projeto tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona Rural
do município são:


Elaborar legislação municipal sobre prevenção e controle de erosão;



Levantamento das áreas ribeiras e de matas ciliares ao longo de cursos
d’águas naturais;



Elaboração de projeto de recuperação e revitalização de áreas ribeiras e
das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais;



Execução das obras do projeto de recuperação e revitalização de áreas
ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’águas naturais;



Fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes das legislações federais e estaduais
referentes à manutenção das faixas ciliares em córregos, rios e nascentes;



Capacitação de equipe técnica da Prefeitura Municipal em relação aos
processos erosivos;



Manutenção da cobertura vegetal do solo;



Implantar sistema de proteção do solo com coberturas artificiais.

6.3. PROGRAMA DE MELHORIA ORGANIZACIONAL E GERENCIAL
(PMOG)
 Justificativa:
O Plano Diretor possui a função de ordenar as futuras ações políticas por um
determinado período, com intuito de garantir o desenvolvimento harmonioso das cidades
em relação a sua expansão, uso e ocupação do solo, habitação, saneamento ambiental,
estrutura viária, planejamento urbano, meio ambiente, etc. Dentre estas características,
destaca-se a relação entre Drenagem, Meio Ambiente e Adensamento Urbano, questão
esta que possui grande importância e deve ser planejada juntamente com todas as outras
questões, de maneira compatível e sustentável. O município de São Miguel do Gostoso
apresenta Plano Diretor Municipal, porém este demonstra certa fragilidade em sua
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abrangência acerca do tema drenagem, fato que evidencia a necessidade de revisão.
Acompanhado da revisão deste documento, devem ser promovidas medidas de
fiscalização sobre as diretrizes do planejamento urbano, assim como de outras políticas
públicas existentes.
6.3.1. Projeto 01 – PMOG: Fiscalização sobre as diretrizes das políticas públicas de
planejamento urbano existente
As ações propostas nesse projeto tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona
Rural do município são:


Monitoramento e fiscalização quanto ao cumprimento das diretrizes de
planejamento urbano;



Elaborar legislação de uso do solo para fins agropecuários;



Fiscalizar a aplicação das leis sobre uso do solo;



Criação de legislação específica que estabeleça as diretrizes para o
manejo e descarte de resíduos de todos os tipos no município de modo a
evitar o uso de encostas como bota-fora e a desobstrução de estradas e de
dispositivos de drenagem;



Fiscalização e monitoramento do lançamento indevido de resíduos em
áreas de encostas, áreas de corpos hídricos e de dispositivos de drenagem;

6.3.2. Projeto 02 – PMOG: Reativação Defesa Civil
As ações propostas nesse projeto, tanto para a Zona Urbana quanto para a Zona
Rural do município são:


Capacitação da equipe técnica;



Definir no plano contingência medidas a serem tomadas em situações
emergenciais, como enchentes, definindo todas as ações a serem tomadas
pela defesa civil;



Realização de palestras e comunicação junto aos munícipes.
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