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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
APRESENTAÇÃO
O presente Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) ora elaborado
será um instrumento da Política de Saneamento Básico do município de Aveiro. Essa
Política deve ordenar os serviços públicos de saneamento considerando as funções
de gestão para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle
social, o sistema de informações, conforme o Decreto 7.217/2010.
O PMSB deverá contemplar os quatro componentes do setor de
saneamento – Sistema de distribuição e tratamento de água; Esgotamento sanitário;
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e Manejo de águas pluviais em um
horizonte temporal de planejamento de 20 (vinte) anos, envolvendo todo o território
do município, suas áreas urbanas e rurais, inclusive áreas indígenas, quilombolas e
tradicionais. O processo de planejamento do setor de saneamento do município tem
caráter contínuo e será desenvolvido em diversas etapas.
A elaboração deste Plano se dará com a participação da sociedade civil
organizada, garantida através do Plano de Mobilização Social, o qual expôs as
diversas problemáticas do Município juntamente com a colaboração das equipes de
Coordenação e Executiva Municipal. Esta ação da Prefeitura Municipal de Aveiro tem
como parceria o Governo Federal através da FUNASA. O processo de construção do
PMSB será referido em vários momentos nos itens técnicos, dando conta da visão
participativa e integrada adotada.
O PMSB será desenvolvido a partir de reuniões técnicas com o Comitê de
Coordenação e Executivo, criados através de Decreto Municipal, e pela Universidade
Federal Rural da Amazônia – UFRA através de convênio com a Fundação Nacional
de Saúde – FUNASA para dar suporte nos levantamentos realizados nos setores de
Mobilização definidos em reuniões técnicas realizadas pela Prefeitura Municipal.
Esse PMSB vislumbra-se a definição de critérios para a Implantação de
Políticas Públicas Municipais na área de saneamento, de forma a promover a
universalização do atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades
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que propiciem à população local o acesso aos serviços básicos de que necessita,
maximizando a eficácia das ações e resultados.
Almeja-se, também, com este PMSB a implantação de instrumentos
norteadores de planejamento relativos a ações que envolvam a ampliação dos
serviços e a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício ao
menor custo, aliado ao desafio de oferecimento de serviço público de saneamento
compatível. Objetivos
Objetivo Geral
Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico apresentando
diagnóstico das deficiências, especificamente no que se refere ao abastecimento de
água em quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final adequada
dos resíduos sólidos, esgotamento sanitário e a drenagem de águas pluviais.

Objetivo Específico

•

Descrever os aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais do
município de Aveiro de maneira ampla, tal qual indicado no termo de
referência da Funasa;

•

Levantar informação referente à política e gestão dos serviços de
saneamento básico, no que concerne às esferas nacional, estadual e
municipal;

•

Estabelecer um diagnóstico atual da infraestrutura de saneamento básico
no Município, considerando seu sistema de abastecimento de água, o
sistema de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e o
gerenciamento de resíduos sólidos em toda sua área de abrangência
territorial.

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Metodologia
A metodologia utilizada no Plano Municipal de Saneamento do Município
de Aveiro tem como norteador o Termo de Referência da FUNASA, onde serão
elaborados a partir da participação popular somado ao conhecimento e planejamento
técnico municipal a respeito dos serviços de abastecimento de água, resíduos
sólidos, águas pluviais e esgotamento sanitário, no sentido de retratar interesses de
forma precisa e responder demandas relevantes da comunidade envolvida.
A metodologia utilizada partiu de reuniões técnicas, da realização de
pesquisas de campo para a atualização de informações e dados, associadas a
reuniões com moradores e representantes de entidades da sociedade civil local e de
levantamentos estatísticos disponibilizados via internet, visando à apresentação e
discussão das propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do
trabalho.
O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e
participação de técnicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de
instituições estaduais, representa a oportunidade inicial para a integração, infra e
interinstitucional, bem como para o diálogo e engajamento da sociedade civil
organizada.
Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico,
definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e
controle social, será possível construir o planejamento e a execução das ações de
Saneamento no âmbito territorial do município de Aveiro e submetê-la à apreciação
da sociedade civil.

CAPÍTULO 1 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E
DE INFRAESTRUTURA
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
1.1 Histórico
A origem do Município remonta à época da formação de uma aldeia de
índios Mundurucus, denominada Tapajós-Tapera, localizada à margem do rio
Tapajós, com índios descidos do alto deste rio. Essa aldeia alcançou grande
progresso e obteve a denominação portuguesa de Lugar de Aveiro, por ato do
governador e capitão- general José de Nápoles Tello de Menezes, em 23 de agosto
de 1781, que nomeou, na mesma ocasião o morador Francisco Alves Nobre para
administrá-la. Pelos registros oficiais constatou-se a existência da freguesia de
Nossa Senhora da Conceição do Aveiro, antes de 1781, do que se conclui, portanto,
que o ato de criação desse lugar foi somente uma confirmação, pois o local já era
conhecido como Aveiro. Também havia, no local, mais duas freguesias a de São
João Baptista de Brasiléia Legal e a de São José do Pinheiro.
A primeira, Nossa Senhora da Conceição de Aveiro, passou do Período
Colonial para a Independência, na condição de freguesia, quando teve seus limites
definidos pela lei nº 511, de 1 de dezembro de 1866. Em 1854 a freguesia de São
João Batista de Brasiléia Legal passou à categoria de vila, passando a chamar-se
Brasiléia Legal. Mas em 1856 perdeu àquela condição, passando a incorporar o
município de Itaituba.
A Lei nº 1.152, de 4 de abril de 1883, desmembrou parte do município de
Itaituba, para elevar a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Aveiro à
categoria de Município, com o topônimo de Aveiro, o qual, foi instalado, em 15 de
maio de 1884. Porém em 1930, Aveiro perde a condição de Município, sendo seu
território incorporado ao de Santarém, conforme o Art. nº 2 do Decreto nº 6, de 4 de
novembro.
Em 1930, Aveiro perde a condição de Município, sendo seu território
incorporado ao de Santarém, com parte do distrito de Alter do Chão, conforme o Art.
nº 2 do Decreto nº 6, de 4 de novembro. Em 1961, através da Lei nº 2.460, de 29 de
dezembro, o Município foi restaurado, compreendendo os antigos distritos de Aveiro e
4
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São José do Pinheiro, além de parte dos distritos de Boim e Belterra, pertencentes ao
município de Santarém, do distrito de Brasília Legal, que fazia parte do município de
Itaituba e parte do único distrito de Juruti.
Em 1988, através da Lei nº 5.446, de 10 de maio, o município de Aveiro
teve seu território desmembrado para a criação do município de Rurópolis.
Atualmente o Município está constituído dos distritos de Aveiro, Brasília Legal e
Pinhel.

1.2 Área Municipal
Ao Norte - Santarém, Juruti e Belterra
A Leste - Santarém e Rurópolis
Ao Sul - Rurópolis e Itaituba
A Oeste - Estado do Amazonas.
Fotografia 1 – Vista área do município de Aveiro

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Aveiro

1.3 Localização
O município de Aveiro pertence á mesorregião Sudoeste Paraense e á
microrregião Itaituba.
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Figura 1 - Localização de Aveiro no Estado do Pará

Fonte: Wikipédia

A sede do município de Aveiro está localizada a 797,57 km da sede da
capital do estado do Pará A sede municipal, se localiza na longitude 03º 36´15” Sul e
na latitude 55º 19’ 15” Oeste estando na atitude de 28 metros.
1.4 Aspectos Populacionais
Segundo o levantamento censitário (IBGE 2010), a população total do
município de Aveiro, é de 15.849 habitantes no referido ano, tendo a população
estimada em 15.959 no ano de 2013. Na tabela 1 é possível perceber que a
população do município ampliou entre os Censos demográficos 1991 e 2010,
passando de
12.745 para 15.849 habitantes, respectivamente.
Tabela 1 - População total, por gênero, rural/urbana e taxa de urbanização do município de Aveiros –
1991- 2000-2010
POPULAÇÃO

População

% Total

População

% Total

População

% Total

(1991)

(1991)

(2000)

(2000)

(2010)

(2010)
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População total

10.876

100.00

15.518

100.00

15.849

100.00

População residente
masculina

5.663

52,07

8.148

8,148

52.51

52,79

População residente
feminina

5.213

47,93

7.370

47,49

7.482

47,21

População urbana

2.496

22,95

2.980

19,20

3.179

20,06

População rural

8.380

77,05

12.538

80,80

12,670

79,94

Fonte: IBGE, Idesp/Sepof, 2014, (população estimada em 2013)

Ainda segundo IBGE 2010, o município de Aveiro apresenta-se
predominantemente na zona rural, com 15.849 habitantes. No mesmo período
(19912010), a taxa de urbanização foi pouco alterada, a população urbana em 1991
representava 22,95% e em 2010 passou a representar 20,06% do total. Enquanto
que a população da zona rural passou de 77,05% para 79,94%.
De acordo com os dados, o número de habitantes é predominado pelos
homens com 10.760, enquanto que o sexo feminino corresponde a 9.887 habitantes.
A maioria da população encontra-se na faixa etária entre 15 a 29 anos
com 4.212 seguidos pela faixa de 30 a 49 anos de idade com 4.508 neste grupo,
como podemos destacar na Tabela 2.

Tabela 2 - População por faixa etária /1991/2000/2007/2010
Faixa Etária

1991

2000

2007

2010

Menor de 01 ano

396

467

371

333

01 ano a 04 anos

1.430

2.005

1.921

1.561

05 anos a 09 anos

1.766

2.420

2.807

2.118

10 anos a 14 anos

1.623

2.119

2.539

2.288

15 anos a 29 anos

2.673

3.972

4.971

4.126

30 anos a 49 anos

1.892

2.856

3.581

3.178

50 anos a 69 anos

907

1.357

1.905

1.730
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70 anos e mais

189

322

416

515

Fonte: IBGE, Idesp/Sepof, 2014

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de
94,58% para 81,66% e a taxa de envelhecimento, de 3,43% para 5,17%. Em 1991,
esses dois indicadores eram, respectivamente, 104,74% e 3,21%. Já na UF, a razão
de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em
2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para
7,36%, respectivamente.
Destaca-se, entretanto, que a população de Aveiro ainda se apresenta
predominantemente na faixa etária jovem entre 15 a 29 anos, entretanto a única
faixa que não decresceu de 2007 a 2010 foi a de 70 anos ou mais, passando de 416
para 515 no grupo idoso.

1.5 Densidade Demográfica
Os dados demográficos do Território Nordeste Paraense, de acordo com o
Censo 2010, do IBGE, mostram que esta conta com uma população total de 15.849
habitantes, distribuídos em uma extensão geográfica de 17.073.79 km², aglutinando
três distritos: Aveiro, Brasília Legal e Pinhel.
Segundo o censo do IBGE de 2010, Aveiro possui uma densidade
demográfica de 0,93 hab./km², com uma população de 15.849 hab. numa área de
17.073.79 km². Conforme a tabela 3.

Tabela 3 - População, Área e Densidade Demográfica 2010 – 2013.
Anos

População (Hab.)

Área (km²)

Densidade (Hab./km2)

2010

15.849

17.073.79

0,93

2011

15.874

17.073,79

0,93
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2012

15.899

17.073,80

0,93

2013

15.959

17.073,80

0,93

Fonte: IBGE, Idesp/Sepof, 2014, (população estimada em 2013).

1.6 Aspectos Físicos Ambientais
1.6.1 Clima
As características climáticas do Município não diferem muito das de sua
região. A temperatura do ar é sempre elevada, com média anual de 25,6 ºC e
valores médios para a máxima de 31 ºC e, para a mínima de 22,5 ºC. Quanto à
unidade relativa, apresenta valores acima de 80%, em quase todos os meses do
ano.
A pluviosidade aproxima-se dos 2.000 mm anuais, porém é um tanto
irregular, durante o ano. As estações chuvosas coincidem com os meses de
dezembro-junho e, as menos chuvosas, de julho-novembro. O tipo climático da
região é o Ami que se traduz como um clima cuja média mensal de temperatura
mínima é superior a 18ºc. Tem uma estação seca de pequena duração e amplitude
térmica inferior a 5ºc entre as médias do mês mais quente e do mês menos quente.
O excedente de água do solo, segundo o balanço hídrico, corresponde aos
meses de fevereiro-julho, com um excedente de mais de 750 mm, sendo março o
mês de maior índice. A deficiência de água se intensifica entre agosto-dezembro,
sendo setembro o mês de carência, ao se constatarem menos de 90 mm.
1.7 Aspectos Físicos Territoriais
1.7.1 Solo
Os solos do município de Aveiro são constituídos, predominantemente,
pelo Latossolo Amarelo distrófico, textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo
textura

argilosa,

Podzólico

Vermelho-Amarelo

cascalhento

textura

argilosa,

pequenas manchas de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico textura argilosa, terra
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roxa estruturada eutrófica textura argilosa, e Hidromórficos gleizados eutróficos e
aluvial distrófico, ambos com textura indiscriminada.
1.7.2 Vegetação
A maior parte do Município é recoberta pela Floresta Densa com
emergentes, nas margens do rio Cupari. Em áreas isoladas, ocorre a Floresta Aberta
mista (com palmeiras). Ao longo das margens do rio Tapajós, onde existe influência
de inundação, e nas ilhas predominam as Formações pioneiras e áreas de Tensão
Ecológica onde a Floresta Densa se encontra com as Formações Pioneiras.
1.7.3 Patrimônio Natural
A alteração da cobertura vegetal, observada em imagens LANDSAT-TM,
do ano de 1986, é de 3,64%. O município contém a área indígena Andirá-maraú, que
abrange os Estados do Amazonas e Pará, sendo que neste último a área é de
465.868ha (4.658.68 km²) com partes também nos municípios de Itaituba e Juruti.
Além disso, localiza-se em Aveiro o Parque Nacional da Amazônia, com área total de
994.000 ha (9.940 km²), sendo no Estado do Pará 960.690 ha (9.606,90 km²), com a
maior área no município de Itaituba. Possui igualmente, a Floresta Nacional do
Tapajós, com 600.000 ha. (6.000 km²), dos quais pequenas partes estão nos
municípios de Santarém e Rurópolis.
1.7.4 Topografia
Na sede, a altitude regula, aproximadamente, 40 metros. Para o sul, a
topografia se torna mais expressiva alcançando mais de 230 metros, nas áreas
paleozóicas da Bacia do Amazonas.
1.7.5 Geologia e Relevo
A geologia no município de Aveiro é representada predominantemente
pelos sedimentos terciários da Formação Barreira constituída de arenitos, argilitos
caulinícos e siltitos e subordinadamente, ao sul do Município, pelos sedimentos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
paleozóicos da Bacia do Amazonas, onde despontam o Grupo Urapadi, com as
formações Trombetas - siluriano, Maecuru (Devoniano Inferior) e Ererê (Devoniano
Médio). Formação Curuá (Devoniano Superior) e o Grupo Tapajós, com as
formações Monte Alegre (Carbonífero Inferior) e Nova Olinda (Carbonífero Superior).
Estão presentes ainda, manchas de rochas básicas de mesozóica, que
correspondem ao Diabásio Penatecaua. Recobrindo toda essa sequência, estão os
sedimentos inconsolidados do Quaternário Subatual e Recente, localizados nas
margens dos rios. Acompanhando a geologia, o relevo possui áreas em colinas,
planaltos

tabulares,

baixos

platôs,

amazônicos,

terraços

e

várzeas

que

morfoestruturalmente correspondem ao Planalto Rebaixado da Amazônia - Médio
Amazonas.
1.7.6 Hidrografia
A hidrografia no município de Aveiro é representada, prioritariamente, pelo
rio Tapajós que faz limite parcial ao sul com Rurópolis, em parte de seu médio e
baixo curso. O Tapajós recebe em ambas as margens, uma série de afluentes
inexpressivos. Na margem direita está localizado o mais importante, o rio Capuri, no
seu baixo curso que serve de limite parcial a Sudoeste com Rurópolis. É na margem
direita que está situada a sede do Município. Pela margem esquerda o Tapajós
recebe alguns igarapés como: Parone, Açú, Arara e igarapé Furo do Custódio, limite
com Itaituba. No centro e a oeste, destacam-se as nascentes dos rios Andirá,
Mamurú e Arapiuns.
1.8 Aspecto Cultural
A festa da Santa padroeira, Nossa Senhora da Conceição, constitui a
principal manifestação religiosa do município de Aveiro. Outras festas, porém,
movimentam a população da cidade durante o ano. A festa de São José do Sagrado
Coração de Jesus, a de São João Batista e a do Balão Vermelho, também fazem
parte do calendário de eventos locais. As manifestações populares de Aveiro
apresentam grande expressividade. Apesar disso, poucos são os grupos típicos
existentes no município. Nesse aspecto, merecem destaque a Desfeiteira e
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Amazurra, apresentadas durante as festividades religiosas. Esses grupos, através de
suas apresentações e indumentárias, preservam a cultura local. No artesanato de
Aveiro, as principais peças produzidas são confeccionadas em barro, palha e
madeira. As peças de caráter utilitário (panelas, vasos, chapéus e tipitis) ganham
destaque.
Apenas uma Biblioteca Pública promove a preservação e divulgação da
cultura do Município.
2 ASPECTO SÓCIOECONÔMICO
2.1 Produto Interno Bruto (PIB)
O levantamento, elaborado a partir de dados disponibilizados pelo IBGE e
pelo IDESP, além de permitir estabelecer relações macroeconômicas, possibilita
traçar, no município, seus perfis econômico e setorial.
O cálculo do PIB dos municípios baseia-se na distribuição do valor
adicionado bruto, a preços básicos, em valores correntes das atividades econômicas.
Em 2011, com um PIB per capita de R$ 3.388, Aveiro alcançou um Produto Interno
Bruto (PIB) de R$ 53.789 mil (Tabela 4) (IDESP, 2014).

Tabela 4 - PIB e PIB per capta 2009-2011
ANO

PIB (R$1.000,00)

População (hab.)

PIB per capta (R$ 1,00)

2009

54.482

20.266

2.688

2010

52.851

15.849

3.352

2011

53.789

15.874

3.388

Fonte: IBGE/ *população estimada, 2011.

O PIB - Produto Interno Bruto é um indicador que mede a produção de um
país, levando em conta três grupos principais:
 Agropecuária formada por Agricultura, Extrativa Vegetal e Pecuária;



Indústria engloba Extrativa Mineral, Transformação, Serviços Industriais de
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Utilidade Pública e Construção Civil e;  Serviços que incluem Comércio,
Transporte, Comunicação, Serviço da Administração Pública e outros
serviços.
O Valor Adicionado (VA) dos três setores econômicos somou em 2011 um
total de R$ 52.768 milhões. Como vem ocorrendo nos últimos anos, o setor de
serviços é o que mais contribuiu com o Valor Adicionado total do Município (Tabela
5).
Tabela 5 - Valor Adicionado Bruto (VAB) por Setor 2009-2011 (R$ MIL)
ANO

Agropecuária

Indústria

Serviços

V.A

2009

8.799

6.454

37.846

53.098

2010

9.532

6.699

35.459

51.691

2011

9.683

5.600

37.485

52.768

Fonte: IBGE/IDESP/2014

Tem-se nas principais atividades agropecuária do município, os produtos
da lavoura temporária com destaque para a mandioca e o milho (em grãos) com
quantidade produzida de 11.400 e 949 toneladas respectivamente, em 2012. Notase, que a produção entre os anos de 2010 - 2012 da quantidade de mandioca
aumentou enquanto que a do milho variou entre 1.463 e 949 (Tabela 6).
Tabela 6 - Principais atividades econômicas 2010 – 2012.
Área Colhida (há)

Quant. Produzida (t)

Valor (mil reais)

Produtos

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Abacaxi

3

2

2

45

30

30

23

15

15

Amendoim

13

18

18

6

32

27

5

25

38

Arroz

650

450

450

1.170

540

540

702

324

313

Cana

7

7

7

175

175

175

9

14

9

Feijão

120

120

120

89

89

89

147

153

154
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Mandioca

680

800

950

8.160

9.600

11.400

1.795

2.400

2.508

Melancia

-

40

40

-

240

600

-

168

416

675

730

730

1.463

949

949

878

569

522

-

-

-

-

Milho
-

Tomate

-

Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014.

Na Pecuária, o levantamento realizado entre 2006 a 2012 dos principais
rebanhos existentes, registrou no município 31.160 bovinos, 14.708 Galos, Frangas,
Frangos e Pintos e 6.620 galinhas entre os destaques. (Tabela 7).
Tabela 7 - Principais atividades econômicas 2006 – 2012
Efetivo
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bovinos

30.540

37.329

35.447

37.229

37.736

37.202

31.160

Suínos

4.331

1.952

2.050

1.646

1.670

1.690

1.740

Bubalinos

1.360

803

1.038

803

945

387

278

Eqüinos

241

707

747

707

651

660

640

Asinino

32

82

28

82

26

36

31

Muares

120

76

153

76

99

94

92

Ovinos
Caprinos
Galinhas
Galos, Frangas,
Frangos e Pintos
Vacas Ordenhadas

630
680
14.504
33.810

998
850
16.420
35.000

1.348
444
6.640
13.417

1.297
435
6.800
13.600

1.259
944
6.460
14.335

1.508
153
6.480
14.390

1.184
153
6.490
14.420

1.320

84

Rebanhos

1.164
1.280
1.568
1.345
1.306
Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014.

A produção animal apresentou 144 mil litros de leite de vaca e 14 mil
dúzias
de ovos de galinha (Tabela 8).
Tabela 8 - Produtos produzidos e o valor de comércio 2009 – 2012
Produtos

Quantidade Produzida

Valor (mil reais)
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2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Leite de vaca

701

528

118

120

842

634

118

144

Ovos de galinha

16

16

16

17

89

89

82

99

Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014

Da extração vegetal, destaca-se, dentre os produtos alimentícios, o açaí
(fruto) com 26 toneladas, produzida em 2012. A produção de carvão vegetal e a
lenha (m³) obtiveram 15 e 333 toneladas respectivamente. Observa-se, portanto, que
esta atividade econômica vem decrescendo nos últimos anos, como demonstra a
tabela 9.
Tabela 9 - Produtos produzidos e o valor de comércio 2009 – 2012
Produtos

Quant. Produzida (t)

Valor (mil reais)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Açaí

19

19

20

20

19

23

23

26

Castanha-do-pará

5

5

6

5

5

6

7

6

25

20

20

19

15

14

14

15

16.000

10.000

9.800

9.500

320

250

294

333

ALIMENTÍCIOS

MADEIRAS
Carvão vegetal
Lenha (m3)

Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014

Como vimos anteriormente, o município de Aveiro concentra-se na zona
rural. Nesse aspecto, torna-se importante o incentivo de políticas para a classe de
agricultores e produtores rurais para que possam manter em nível satisfatório a
agricultura familiar.
2.2 Finanças Públicas
Em relação as finanças públicas, parte das receitas federais arrecadadas
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pela união é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio
da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados
representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais,
na busca incessante de promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e
Municípios.
O Tesouro Nacional efetua a transferência desses recursos aos entes
federados, nos prazos legalmente estabelecidos.

2.3 Postos de Trabalhos Formais
A população economicamente ativa (PEA) é formada pelas pessoas que
estão trabalhando ou procurando emprego. Já a taxa de atividade mede a
participação das pessoas que estão efetivamente trabalhando com ou sem carteira
assinada.
A população ocupada (POC) compreende as pessoas que possuem
trabalho, ou seja, os indivíduos que possuem vínculo com o empregador, os que
exploram seu próprio negócio, e os que trabalham sem remuneração em ajuda a
membros da família.
As informações do IBGE mostram que, em 2010, o nível da população
ocupada aumentou ligeiramente, registrando 6.236 ocupações, sendo que 2.816
foram empregados, destes, 438 com carteira de trabalho assinada, 368 estatutários
e 2.011 outras ocupações sem registro em carteira assinada, o que demonstra a
maior parcela com 71,41%. Já 1.109 pessoas tiveram sua ocupação trabalhando por
conta própria (Tabela 10).
Tabela 10 - POC por posição na ocupação: empregados, funcionários públicos e conta própria.
1991
2000
2010
Rebanhos
Total POC
Empregados
Com carteira de trabalho
assinada(1)

POC

%

POC

%

POC

%

282
-

12,28
-

4.948
915
111

18,49
12,13

5.594
1.195
191

21,36
15,98

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Militares e funcionários públicos
248
27,10
estatutários
Outros sem carteira de trabalho
555
60,66
assinada(2)
Empregadores
19
0,83
41
0,83
Conta própria
1.880
81,85
1.442
29,14
Não remunerados em ajuda a
116
5,05
714
14,43
membro do domicílio
Trabalhadores na produção para o
1.837
37,13
próprio consumo
Fonte: IBGE, PAM, elaborado por IDESP/SEPOF, 2013.

372

31,13

632

52,89

37
1.104
63

0,66
19,74
1,13

3.195

57,11

(1) Inclusive os trabalhadores domésticos
(2) Inclusive os aprendizes ou estagiários sem remuneração

Segundo dados extraídos da Relação Anual de Informações Sociais –
RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal em 2012
totalizava 1.209 estoques de empregos e 17 empresas. Observa-se que a
administração pública foi o setor com maior volume de empregos formais, com 995
postos de trabalho, seguidos pelo estabelecimento industrial com 115 postos e o
comércio com 48, em 2012.
Segundo dados levantados pelo IDESP, em 2010, das pessoas ocupadas
na faixa etária de 18 anos ou mais, 73,19% trabalhavam no setor agropecuário,
exploração florestal e pesca; em seguida com 4,52% temos o comércio de reparo de
veículos e objetos pessoais e domésticos, 3,04% na educação, 4,67% no setor de
administração pública, 3,36% em serviços domésticos e 0,66% no setor de
alimentação e alojamentos. (figura 2)

Figura 2 - Pessoas de 10 Anos ou Mais de Idade, Ocupadas na Semana de Referência, por Seção de
Atividade do Trabalho Principal 2010
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Pessoas de
10
Anos ou
Referência,
por
Seção de
na
Semana
de
Principal
2010

Mais
de
Atividade

Idade, Ocupadas
do
Trabalho

Agricultura,
Silvicultura,
florestal e
pesca
comércio de
veículos ede
domésticos
e

Pecuária,
Exploração
reparo
objetos pessoais

Educação

Administração
defesa e
social

pública,
seguridade

Fonte: IDESP, 2014

Em relação aos setores de atividade econômica analisados entre
2010/2012, o nível ocupacional aumentou na administração pública com aumento de
429 postos e na agropecuária com aumento de 26 postos de trabalho, o nível
ocupacional no setor de serviços diminuiu de 18 postos de trabalho para 7 em 2012,
no setor de comercio houve um aumento de vagas de emprego entre 2011-2012.
(Tabela 11).

Tabela 11 - Estoque de emprego segundo setor de atividade econômica 2009-2012
SETOR DE ATIVIDADE
2009
2010
2011
2012
Extrativa Mineral

-

1

0

-

Indústria de Transformação

1

2

0

-

Serviços Indust. Utilidade Pública

1

1

2

2

Construção Civil

-

-

0

-

Comércio

3

1

2

4

Serviços

1

1

1

1

Administração Pública

2

2

2

2
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Agropecuária

3

3

4

3

Outros / Ignorados

-

-

0

-

11

11

11

12

TOTAL

Fonte: IDESP, 2014

É importante dar ênfase aos setores da indústria de transformação. Isso
porque em economia, o setor da indústria sempre é o mais estruturado, ou seja, é
um setor com menor rotatividade, onde teoricamente os trabalhadores estão mais
bem qualificados e onde há mais equipamentos e mais investimentos em capital com
geração e distribuição de riqueza.

3 INFRAESTRUTURA SOCIAL EXISTENTE
3.1 Pobreza e Desigualdade
3.1.1 Índice de Gini

O Índice de Gini é uma medida de concentração ou desigualdade
comumente utilizada na análise da distribuição de renda segundo a renda domiciliar
per capita. O cálculo leva em consideração variáveis econômicas para verificar o
grau de distribuição da renda, em escala de 0 (zero) a 1 (um). Quanto mais próximo
de zero, mais igualitária é a sociedade. Quanto mais se aproximar de um, maior é a
desigualdade; deve-se ressaltar que índice em torno de 0,5 já se torna
representativo de fortes desigualdades.
O município de Aveiro apresentou um crescimento de 100,91 para 148,71
na sua renda per capita entre os anos 1991 e 2010. Em relação ao índice de Gini,
em 2010 alcançava o valor de 0,60 constando-se presença de desigualdade na
distribuição de renda domiciliar. (Tabela 12)
Tabela 12 - Índice de Gini de Aveiro 1991/2000/2010
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Renda per capita

1991

2000

2010

100,91

103,81

148,71

0,57

0,64

0,60

Índice de Gini

Fonte: DATASUS, 2014.

3.1.2 Renda
O Governo Federal adota, como medida de extrema pobreza, o
rendimento
familiar mensal de até R$70,00 por pessoa.
Em 2000 a renda per capita média do Brasil era de R$585,94 e a do
estado
do Pará R$331,96. No ano de 2010 a renda brasileira aumentou para R$767,02 e a
estadual para R$ 429,02.
A renda per capita média de Aveiro cresceu 47,37% nas últimas duas décadas,
passando de R$ 100,91, em 1991, para R$ 103,81, em 2000, e para R$ 148,71, em
2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de
2,06%. A taxa média anual de crescimento foi de 0,32%, entre 1991 e 2000, e
3,66%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de
78,05%, em 1991, para 79,05%, em 2000, e para 65,69%, em 2010. A evolução da
desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de
Gini, que passou de 0,57, em 1991, para 0,64, em 2000, e para 0,60, em 2010.
(Tabela 13).
Tabela 13 - Taxa de Renda, Pobreza e Desigualdade
1991

2000

2010

Renda per capita (em R$)

100,91

103,81

148,71

% de extremamente pobres

56,79

57,41

41,63

% de pobres

78,05

79,05

65,69

Índice de Gini

0,57

0,64

0,60

Fonte: IDESP, 2014.

De acordo com a realidade da pobreza na região, verifica-se que a
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erradicação da pobreza se inicia através da geração e distribuição de riquezas.
Neste sentido, a questão do trabalho e do salário são elementos constitutivos no
processo de distribuição da riqueza, apesar de que alguns dados indicam que,
mesmo dentre as pessoas que trabalham, alguns se encontram na linha da pobreza,
visto que, a realidade do mercado de trabalho pode ser formal (organizado e
protegido pelo Estado por meio da CLT ou do Estatuto do servidor público) ou
informal (não organizado pelo Estado e sem proteção social garantida).
Em relação aos vínculos por distribuição de renda, o município de Aveiro
apresentou um total de 6.236 vínculos, em 2010, sinalizada pela população ocupada
(POC). Observa-se que nos últimos anos a quantidade de pessoas que ganhavam
mais de três a cinco salários mínimos caiu, assim como houve a queda nas outras
classes de rendimentos. Consequentemente, houve um aumento no número de
pessoas que recebem até um salário mínimo, passando de 1.888 em 2000 para
3.571 em 2010 (Tabela 14).

Tabela 14 - Rendimento mensal de todos os trabalhos em salário mínimo 2000/2010
2000
2010
Classe de Rendimentos

POC

%

POC

%

4.948

-

5.594

-

1.205

24,35

1.753

31,34

Mais de 1 a 2

750

15,16

358

6,40

Mais de 2 a 3

205

4,14

55

0,98

Mais de 3 a 5

157

3,17

80

1,43

Mais de 5 a 10

55

1,11

24

0,43

Mais de 10 a 20

26

0,53

0

0,00

-

-

0

0,00

2.550

51,54

3.323

59,40

Total da POC
Até 1

Mais de 20
Sem rendimento(2)

Fonte: IDESP, 2014.

Os indicadores referentes ao município retratam que, além do aumento da
quantidade de pessoas que ganham até um salário mínimo (31,34%), houve também
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a redução em relação àqueles que ganham de dois a três salários mínimos que caiu
de 4,14% para 0,98% (2000/2010). Por outro lado, houve aumento de pessoas sem
rendimentos passando de 2.550 em 2000 para 3.323 em 2010.
Do ponto de vista social é importante o aprofundamento da análise sobre
as políticas de transferências de renda e dos programas de governo (como Bolsa
Família, BPC, PETI), tendo em vista conhecer se estes têm reforçado a permanência
no

campo,

acomodando

as

migrações

ou

influenciando

nos

efeitos

do

desenvolvimento, visto que, a maior concentração de pobreza se encontra na zona
rural.
Portanto, o conhecimento das políticas públicas relacionadas aos fatores
pesquisados pode efetivamente favorecer uma ação integradora e inter-relacionada
às decisões com perspectivas de transformação das situações de vulnerabilidades
sociais identificadas.
3.2 Rede de Serviços da Assistência Social
3.2.1 Programa de Transferência de Renda

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 pode ser entendida como um
marco da garantia de direitos de cidadania e da construção da rede de proteção
social. Essa Constituição, que materializa o processo de redemocratização vivido
pelo país, resultou de um amplo processo de discussão e de mobilização política.
Dentre seus conteúdos mais expressivos merecem destaque o forte componente de
garantia de direitos de cidadania e de correspondente responsabilização do Estado;
de

afirmação

do

compromisso

com

a

democracia

direta,

por

meio

da

institucionalização de canais de participação da população no controle da gestão
pública e, ainda, de construção de um novo pacto federativo, com ênfase na
descentralização e no fortalecimento dos municípios.
No art. 3º são definidos os princípios fundamentais da República
Federativa
do Brasil, dentre eles o de erradicar a pobreza e a marginalização e o de reduzir as
desigualdades sociais e regionais. No campo das políticas públicas, a Constituição
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garante o direito universal à saúde e à educação e, ainda, define que a Seguridade
Social é constituída pelas políticas de previdência social, de saúde e de assistência
social.
Entretanto, é preciso considerar que, apesar de avanços recentes na
redução da desigualdade e da pobreza, o Brasil tem sua história marcada por níveis
inaceitáveis de desigualdades econômicas, sociais e regionais.
O Brasil se constitui em um país de elevada desigualdade de renda e
pobreza, e apesar da recente queda desses indicadores, observados a partir de
1994, estes permanecem elevados, índices de pobreza e de concentração de renda.
A partir da década de 90, as políticas de transferência de renda passam a
se constituir em escolhas do poder público, como parte das estratégias de redução
da pobreza.
No caso brasileiro, várias foram as experiências que serviram de
referência
para o desenho, o aperfeiçoamento e a ampliação dos programas de transferência,
destaca-se dentre outros: PETI, Programa Fome Zero, Bolsa escola, Bolsa
alimentação, etc. e em 2004 tivemos conversão em lei da Medida Provisória que
criou o Programa Bolsa Família (PBF) Lei n° 10.836, de 2004 unificando todos os
programas de transferência de renda.
As experiências de transferência de renda implementadas pelo Governo
Federal tiveram suas origens vinculadas a segmentos populacionais específicos e a
políticas setoriais, com maior peso para a área de educação, mas também com
experiências nas áreas de saúde, segurança alimentar e nutricional e assistência
social. A partir de 2003, as questões do combate à fome, à pobreza e à desigualdade
passaram a ter centralidade na agenda pública, perpassando diferentes políticas de
governo.
Uma das ferramentas existentes no país para o planejamento e
implementação de políticas públicas é o CadÚnico, que identifica as famílias de
baixa renda com até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até
três salários mínimos, focaliza a realidade da pobreza e sua caracterização. É sob a
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baliza de tal indicador cadastral que se efetiva o Programa Bolsa Família, um dos
principais programas do governo federal de transferência direta de renda e que
beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País.
O Programa Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria e está
baseado na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos
apresentando três eixos principais: a transferência de renda promove o alívio
imediato da pobreza; as condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais
básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social; e as ações e programas
complementares objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os
beneficiários consigam superar a situação de vulnerabilidade.
Considerando que a pobreza se manifesta de múltiplas formas além da
insuficiência de renda, o combate à miséria e a fome devem passar não somente
pela condição de renda, mas fortalecer outras urgências como serviços públicos, da
oferta de emprego e políticas inclusivas e potencializar as condicionantes nas áreas
de saúde, educação e assistência social revendo o caráter compensatório ou
assistencialista tendo em vista de uma dimensão emancipatória e fomentadora de
oportunidades.
3.2.2 Rede da Assistência Social no Município
Na área da Assistência Social, o Município dispõe do Programa de
Atenção Integral a Família - PAIF, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET, do Serviço Socioeducativo de Convivência para Jovens - Pró Jovem, do
Benefício de Prestação Continuada - BPC, Centros de Referência de Assistência
Social – CRAS, Programa Bolsa Família – PBF, entre outros.
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência
condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres,
inscritas no Cadastro Único. O município aderiu ao Programa Bolsa Família do
Governo Federal com intuito de apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o
direito à alimentação e o acesso à educação e a saúde. O Programa visa à inclusão
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social dessa faixa da população brasileira, por meio de transferência de renda e da
garantia de acesso a serviços essenciais.
Essa concepção de condicionalidade, como reforço do direito de acesso
das famílias, só se viabiliza se o acompanhamento das mesmas for compartilhado
pelas três esferas de governo, com uma abordagem Inter setorial. Para tanto, é
preciso integrar ações e equipes das áreas de assistência social, educação, saúde e
outras áreas que, nos municípios e estados, respondam por serviços que propiciem
a proteção social das famílias em situação de maior vulnerabilidade.
Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
tem apoiado os municípios na ampliação e melhoria do acompanhamento das
famílias mais vulneráveis por intermédio do Programa de Atenção Integral à Família
(PAIF). O PAIF é implementado por meio dos Centros de Referência da Assistência
Social – CRAS, unidades públicas de base territorial, localizadas em territórios de
vulnerabilidade social, que atuam com as famílias e indivíduos em seu contexto
comunitário.
Em Aveiro, foi implantado o Centro de Referência da Assistência Social CRAS que é responsável pela oferta de serviços de Proteção Social Básica do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), realizando trabalho social de caráter
continuado com famílias, no sentido de fortalecer a função protetiva das mesmas,
promovendo o acesso e usufruto de direitos que venha contribuir na melhoria da
qualidade de vida das famílias.
ATENDIMENTOS CRAS – PAIF
•

Famílias em situação de extrema pobreza

•

Famílias beneficiárias do PBF

•

Famílias com membros beneficiários do BPC

•

Famílias com crianças ou adolescentes no SCFV

•

Famílias com adolescentes no SCFV

•

Atendimentos individualizados

•

Famílias encaminhadas para inclusão no cadastro único
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•

Famílias encaminhadas para atualização do cadastro único -

•

Indivíduos encaminhados a acesso ao BPC

•

Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades

OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS
•

Serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos

•

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos:

•

Serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos

•

Serviço para idosos

•

Benefício de prestação continuada – BPC

PROGRAMAS MUNICIPAIS
O município de Aveiro, trabalha apenas com os programas do Governo
Federal.
3.3 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, uma das
agências da Organização das Nações Unidas - ONU, introduziu a partir de 1990 o
conceito de desenvolvimento humano. Antes da criação do IDH, o principal critério
para a criação do desenvolvimento humano era o Produto Interno Bruto (PIB) ou o
PIB per capta, valorizava-se a criação da riqueza independente de seus fins. O IDH,
por seu turno, tem como ideia básica a expansão das capacidades humanas; não
avalia o desenvolvimento humano mediante obtenção de riqueza como finalidade,
mas como o meio que propicia a expansão das capacidades.
Em resumo, essa nova ideia procura deslocar os esforços para a esfera
humana do desenvolvimento (para além das esferas econômica, política, social); por
isso ela carrega a ideia de expandir, através da promoção de políticas públicas, as
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escolhas e oportunidades de cada pessoa. Em outros termos, procura dar
centralidade às pessoas, ao ser humano, tendo como propósito do desenvolvimento
o homem e não a acumulação de riquezas.
O conceito de desenvolvimento humano em uso pelo PNUD, parte do
pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é
preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características
sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Portanto, o
IDH permite calcular o desenvolvimento de uma população além da dimensão
econômica. É utilizada para medir o nível de desenvolvimento com base na
educação (alfabetização e taxa de matricula), renda familiar (PIB per capta) e
longevidade (expectativa de vida). Essas três dimensões têm a mesma importância
no índice, que varia de zero a um (PNUD, 2003).
Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do município
e quanto mais próximo de 1, mais alto é o seu desenvolvimento. Países com IDH até
0,499 são considerados de desenvolvimento humano muito baixo, com índices entre
0,500 até 0,699 são considerados de desenvolvimento humano entre baixo e médio
e com índices entre 0,700 a 0,799 são considerados altos e acima de 0,800 muito
alto.
De acordo com a pesquisa elaborada pelo Atlas do Desenvolvimento
Humano no Brasil divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, com
dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 é possível
apresentar a evolução do IDH municipal de Aveiro e suas componentes: IDH de
longevidade, IDH de renda e IDH de educação.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) Aveiro é 0,541, em 2010, o
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre
0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
Longevidade, com índice de 0,748, seguida de Renda, com índice de 0,470, e de
Educação, com índice de 0,450. (Tabela 15).
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Tabela 15 - Índice de Desenvolvimento Humano do município no período de 1991 – 2010
Anos
IDH

1991

2000

2010

IDH – M

0,281

0,368

0,541

IDH – M Longevidade

0,657

0,709

0,748

IDH – M Educação

0,083

0,17

0,45

IDH – M Renda

0,407

0,412

0,47

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Entre 2000 e 2010:
O IDHM passou de 0,368 em 2000 para 0,541 em 2010 uma taxa de
crescimento de 47,01%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância
entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em
72,63% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,280), seguida por Renda e
por Longevidade.
Entre 1991 e 2000:
O IDHM passou de 0,281 em 1991 para 0,368 em 2000 uma taxa de
crescimento de 30,96%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em
87,90% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,087), seguida por
Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2010:
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,281, em 1991, para
0,541, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493
para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 92,53% para o município e
47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de
63,84% para o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice
mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,367),
seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice
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mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358),
seguida por Longevidade e por Renda.
A figura 3 mostra a evolução do IDHM entre a Unidade Federativa (UF), o
estado do Pará, o município de Aveiro e os municípios de maior e menor IDHM do
Brasil.
Figura 3 - Evolução do IDHM - Aveiro
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Fonte: PNUD, Ipea, 2010

Em relação ao ranking o município de Aveiro ocupa a 5332ª posição entre
os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é
0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço).

4 SISTEMAS PÚBLICOS
4.1 Rede de Serviços de Educação
A educação básica é composta, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96, pela Educação Infantil; Ensino Fundamental e Ensino
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Médio, garantida constitucionalmente para todos os brasileiros (“Direito de todos,
dever do Estado e da Família”).
Para compreensão ampliada dos índices educacionais, foram utilizados
dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira - INEP e
do Ministério da Educação - MEC, dados fornecidos pela Secretaria Municipal de
Educação de Aveiro, embasamento teórico, entre outras informações relevantes.
A rede de ensino do município de Aveiro é composta de 85
estabelecimentos educacionais, sendo 84 da rede municipal; 1 da rede estadual e 0
da rede privada distribuídas entre a zona urbana e rural.
A educação infantil e responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação percebendo-se os avanços para esta modalidade, principalmente no que
diz respeito à valorização dos profissionais que atuam nesta área.
Em relação à captação de recurso a educação infantil e contemplada com
os seguintes programas do governo federal: Programa Nacional de Alimentação
Escolar. PNAE, Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBF, Programa Dinheiro
Direto na Escola – PDDE, PDE Interativo, Programa Saúde na Escola – PSE, Pro
Infância e recursos financeiros para cursos de formações continuada aos docentes.
A secretaria Municipal de educação atende a todas as escolas com
materiais de manutenção e material didático como complementação. Quanto à
gestão escolar, existe um diretor em cada escola da zona urbana, na zona rural as
escolas esta vinculadas aos diretores dos polos por rota.
A educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança
até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Tabela 16).
Tabela 16 - Estabelecimentos por dependências Administrativas de Ensino Infantil 2009/ 2013
FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL
PARTICULAR
TOTAL
ANO
GRAU
2009

Pré-Escolar

-

-

46

46
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2010

Pré-Escolar

-

-

35

-

35

2011

Pré-Escolar

-

-

37

-

37

2012

Pré-Escolar

-

-

32

-

32

2013

Pré-Escolar

0

0

29

1

29

Fonte: DATASUL/MS Elaboração: Idesp/Sepof, 2014

A rede de ensino em Aveiro possui escolas que ministram o Ensino
Fundamental, sendo 55 escolas da rede municipal em 2013. (Tabela 17)

Tabela 17 - Estabelecimentos por dependências Administrativas de Ensino Fundamental 2009/ 2012
FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL
PARTICULAR
ANO GRAU

2009

Ensino

TOTAL

-

-

69

-

69

-

-

64

-

64

-

-

64

-

64

-

-

61

-

61

Fundamental
2010

Ensino
Fundamental

2011

Ensino
Fundamental

2012

Ensino
Fundamental

2013

-

Ensino

-

55

-

55

Fundamental
Fonte: DATASUL/MS Elaboração: Idesp/Sepof

Em exigência a Lei 11.274/2006 que institui o Ensino Fundamental de
nove anos passou funcionar em ciclos (primeiro ciclo que compreende o 1º, 2º e o 3º
anos, o segundo ciclo 4º e 5º ano, terceiro ciclo 6º e 7º ano ciclo 8º e 9º ano) e a
Educação de Jovens e Adultos 1ª, 2ª e 4ª etapas.
O município de Aveiro dispõe de uma escola de ensino médio, (Tabela 18).
Tabela 18 - Estabelecimentos por dependências Administrativas de Ensino Médio 2009/ 2012
ANO

GRAU

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL

PARTICULAR

TOTAL
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2009

Ensino
Médio

2010

2012

Ensino

1

-

-

-

1
-

1
-

Ensino
Médio

2013

1

Ensino
Médio

1

-

Ensino
Médio

2011

1

-

1
-

1
-

0

1

0

0

1

Médio

Fonte: DATASUL/MS Elaboração: Idesp/Sepof

É importante destacar que não existe desenvolvimento social sem que
haja
letramento. No entanto, a escola não deve ser a única responsável por reverter o
analfabetismo e formar o leitor crítico, é preciso a participação de todas as instancias
sociais e políticas, governamentais e não governamentais.

4.2 Rede de Serviços de Saúde
Os serviços de saúde, gerenciados pela administração pública municipal,
são desenvolvidos em duas frentes distintas. A primeira é a assistência individual,
caracterizada pelo atendimento em unidades de saúde através de consultas e
procedimentos profissionais que visam ao restabelecimento da saúde do indivíduo. A
segunda frente é formada pelas ações voltadas para a coletividade, dentre as quais
se destacam aquelas de vigilância epidemiológica e sanitária e as de educação em
saúde realizadas nas Unidades de Saúde.
O município desenvolve um conjunto de atividades, de forma a permitir o
conhecimento da ocorrência de doenças, seu comportamento e seus fatores
condicionantes, cuja análise subsidia o planejamento das ações de saúde,
recomendando medidas mais eficazes de combate, de forma a prevenir e/ou
controlar doenças.
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4.2.1 Rede de Atendimento
A infraestrutura de saúde encontrada em Aveiro, segundo DATASUS/MS
(2013), inclui 4 (quatro) postos de saúde; 03 (três) centros de saúde (unidade básica
de saúde). Entre as Unidades Ambulatoriais cadastradas no SIASUS o Município não
possui hospital geral; Clínica especializada; policlínica; farmácia; hospital
especializado; laboratório central de saúde pública; unidade de vigilância em saúde,
entre outras.
Foram registrados nesse mesmo ano 3 leitos, todos em ambulatório, ou
seja, para cada mil (1.000) habitantes havia 0,19 leitos.
Em relação aos profissionais de saúde, o Departamento de Informática do
Serviço Único de Saúde do Brasil (DATASUS) registrou, em 2013, um total de 33
profissionais de saúde no Município. Entre esses profissionais, incluem-se técnicos
de enfermagem (10), enfermeiros (10), médicos (05), Auxiliar de enfermagem (11).
Ainda, ao se considerar todos os profissionais que trabalham na área da
saúde, inclusive os da área administrativa e de serviços, somaram um total de 126
profissionais em 2013, sendo todos vinculados à esfera administrativa pública
municipal.

4.2.2 Longevidade, Mortalidade e Fecundidade
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de
idade) no município passou de 35,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para
27,3 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 47,4. Já na UF,
a taxa era de 20,3, em 2010, de 33,1, em 2000 e 52,6, em 1991. Entre 2000 e 2010,
a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para
16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil
nascidos vivos.

33

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a
mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.
Figura 4 - Número de Nascimento/Óbitos por Residência da mãe 2000 – 2010
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Fonte: IDESP/2014

As principais causas de óbitos no município nos anos de 2011 e 2012
evidenciam as doenças do aparelho geniturinário como causa de maior frequência,
seguidas por doenças do aparelho respiratório e digestivo. (Tabela 19).

Tabela 19 - Número de óbitos e suas principais causas (por categorias).
Quantidade
Mortalidade

2011

2012

Aparelho circulatório

5

-

Aparelho respiratório

1

6

Aparelho digestivo

-

5
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Trans.Mentais e comportamentais

-

-

Causas Exter Morbidade e Mortalidade

2

2

Aparelho Geniturinário

-

8

Fonte: IDESP/2014

5 SEGURANÇA PÚBLICA
No município de Aveiro a segurança pública conta com 01 Delegacia de
Polícia Civil.
A polícia civil é composta por 1 delegado, nenhum investigador e 1
escrivão. O Departamento da polícia militar possui um contingente de 5 (cinco)
policiais que se revezam, e 1 (uma) caminhonete.
O município possui índice de violência e crimes baixo por caracterizar-se
como uma cidade pacata.
Quanto aos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e crimes
violentos
ocorridos no período de 2007 a 2012 no Município, observa-se que houve aumento
em todas as classes de crimes, (Tabela 20)
Tabela 20 - Número de Crimes Contra a Pessoa, Patrimônio e Crimes Violentos 2007-2012
AAnos Crimes contra a Pessoa
Crimes Violentos
Crimes contra o
Patrimônio
2007

1

1

-

2008

4

-

-

2009

92

14

6

2010

56

28

-

2011

15

10

4

2012

10

5

4

Fonte: IDESP/2014
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6 COMUNICAÇÃO
O município de Aveiro recebe a transmissão da estação de rádio:
Princesa,
toda população que tem acesso a televisão assiste a programações da Rede Globo,
SBT, Bandeirante, Cultura, Rede Record e através de antenas parabólicas, recebe a
transmissão de outros canais nacionais.
O município também dispõe da cobertura de telefonia e canal fechado da
operadora Claro
Os agentes financeiros do município estão representados por 1 agências
bancárias públicas Bradesco. e possui também uma Casa Lotérica.
Fotografia 2 – Agência do Banco Bradesco

Foto: Comitê Executivo, 2017.

7 HABITAÇÃO
O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) é uma das faces do
Programa Minha Casa Minha Vida e foi criado para incentivar a manutenção da
família no campo e oferecer moradia por meio da reforma ou da construção de novas
moradias. As Unidades Habitacionais deverão atender as condições mínimas
36

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
estabelecidas pelo programa, garantindo qualidade e soluções de água, esgoto,
iluminação, segurança e qualidade de vida para as famílias contempladas.
No município de Aveiro a situação dos habitantes por domicílios era de
4,61 habitantes por unidades domiciliares permanentes, no ano de 2010. A tabela 21
demonstra a trajetória desta situação no período de 1996, 2000, 2007 e 2010.
(Tabela 21)
Tabela 21 - Habitantes por Domicílios Permanentes 1996/2000/2007/2010
População
Unidades
Habitantes/Unidades
Domiciliares
(Hab.)
Domiciliares
Ano
1996

13.641

2.604

5,24

2000

15.546

3.240

4,80

2007

18.830

4.134

4,55

2010

15.849

3.436

4,61

Fonte: DATASUS/MS - Elaboração: IDESP/SEPOF, 2014

Em relação ao abastecimento de água nos domicílios particulares
permanentes, a tabela 22 apresenta as formas de abastecimento de água nos anos
1991, 2000 e 2010 no Município. Observa-se que no ano de 2010 dos 3.436
domicílios com abastecimento de água, 1.014 eram fornecidos por Rede de
distribuição geral e 1.292 por poço ou nascente na propriedade, mostrando o
aumento da forma de abastecimento de água por poço ou nascente ao longo desses
anos.
Tabela 22 - Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água
1991/2000/2010
Forma de Abastecimento de Á gua
ANO

TOTAL

Rede geral de
Distribuição

Poço ou nascente
na Propriedade

Outra

1991

2.019

235

984

800

2000

2.926

545

1.291

1.090

2010

3.436

1.014

1.292

1.130

Fonte: DATASUS/MS - Elaboração: IDESP/SEPOF, 2014
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Quanto à existência de banheiros ou sanitários nos domicílios particulares
permanentes de Aveiro, a tabela 23 mostra o número de domicílios com presença e
ausência de banheiros nos anos de 1991, 2000 e 2010. Observa-se o aumento no
número de domicílios com existência de banheiro ou sanitários ao longo desses
anos, mas sem um esgotamento sanitário adequado.
Tabela 23 - Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de
esgotamento sanitário 1991/2000/2010
Existência de banheiros ou Sanitários
Tinham
ANO

Não
tinham

Tipo de Esgotamento Sanitário
TOTAL¹

TOTAL²

Rede geral de
esgoto ou pluvial

Fossa
séptica

Outro

1991

2.032

1.361

-

27

1.334

671

2000

2.926

2.571

23

143

2.405

355

2010

3.436

3.290

29

265

2.996

146

Fonte: DATASUS/MS - Elaboração: IDESP/SEPOF, 2014
(¹) inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário.
(²) inclusive os domicílios sem declaração do tipo de esgotamento sanitário.

8 ENERGIA ELÉTRICA
O sistema de energia elétrica está a cargo da REDE CELPA – Centrais
Elétricas do Pará, gerado por termoelétricas, beneficiando 1.633 consumidores,
decorrente de grande investimento do programa Luz para Todos do Governo Federal
(IDESP, 2014).
Em 2013, o consumo de energia elétrica no município de Aveiro totalizou 2.726.551
milhões de quilowatts-hora (KW/h) (IDESP, 2014). Ao longo do período de 2004 a
2009, o ramo industrial manteve-se com o menor consumo energético, influência
provável da menor quantidade de consumidores industriais em relação aos
residenciais e comerciais no município, entretanto a partir de 2010 se manteve num
crescente até 2013 onde caiu novamente. (figura 5).
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Figura 5 - Consumo de Energia Elétrica Por Classe 2004-2013
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Fonte: IDESP, 2014

Foram registrados, em 2013, 1.059 consumidores residenciais, 108
comerciais, 3 industriais e 463 consumidores de outras categorias (não definidos).
Em relação a 2004, esses valores representam incrementos ou reduções respectivos
no número de consumidores 729; bem como 1.568 para 2010 (figura 6).

Figura 6 - Consumidores de Energia Elétrica Por Classe 2004/2010/2013
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Fonte: IDESP, 2014

09 RELIGIÃO
Os principais grupos religiosos predominantes no município de Aveiro são o
catolicismo romano e a religião evangélica, além de outras culturas religiosas que
também existem no município, porém com porcentagens bem menores em relações
as religiões supracitadas Igreja Católica, Quadrangular.
Fotografia 3 – Igreja católica
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Foto: Comitê Executivo, 2017

10 CEMITÉRIO
O município de Aveiro possui 1 cemitério, que fica localizado na sede do
Município.
O cemitério fica próximo de residências, escolas e praças, em
consequência dessa proximidade, o cemitério torna-se fonte de contaminação
ambiental, já que geram alterações no meio físico, oferecendo os riscos de: Poluição
atmosférica pela liberação de gases, entre eles principalmente o gás sulfídrico (H2S);
e a contaminação dos solos. Com a alta umidade dos solos de nossa região (região
amazônica), ocorre um fenômeno chamado saponificação pelo qual ocorre a quebra
de gorduras corporais e a liberação de ácidos graxos, ocorre também a
contaminação do lençol subterrâneo de água devido o necrochorume produzido
através da decomposição dos corpos, o qual apresenta alto grau de patogenicidade.

11 ASSOCIAÇÕES SOCIAIS
Os movimentos sociais se referem à ação coletiva de um grupo organizado
que objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus
valores e ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto
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específico, permeados por tensões sociais. Podem objetivar a mudança, a transição
ou mesmo a revolução de uma realidade hostil a certo grupo ou classe social.
Em Aveiro encontram-se diversas instituições não governamentais e da
sociedade civil, de acordo com a lista a seguir:

12 PRÁTICAS DE SANEAMENTO
A Lei 11.445/07 descreve o serviço de saneamento básico como um
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
•

Abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

•

Esgotamento sanitário:

constituído pelas atividades, infraestruturas e

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu
lançamento final no meio ambiente;
•

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas;

•

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas
nas áreas urbanas.
Estes indicadores são fundamentais na avaliação das condições de saúde

da população e infraestrutura do Município e, consequentemente, da qualidade
ambiental, haja vista que o lançamento de esgoto in natura no meio ambiente, pode
causar a poluição de cursos d’água e prejudicar a saúde da população. Desta forma,
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o tratamento de esgotos é medida básica de saneamento, trazendo benefícios para a
coletividade e economia para o Sistema Público.
Com isso, podemos afirmar que é indispensável para a manutenção da
saúde humana a implantação dos sistemas públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e destino adequado do lixo que traz uma rápida e sensível
melhoria na saúde e condições de vida da população. Como exemplo, podemos
citar: Controle e prevenção de doenças; Promoção de hábitos higiênicos;
Desenvolvimento de esportes; Melhoria da limpeza pública; Manutenção de praças e
jardins; Combate a incêndios; Combate aos vetores.
O Município de Aveiro, através dos agentes comunitários de saúde - ACS
e os agentes de endemias – ACE, vem desenvolvendo trabalhos de orientações, na
zona urbana e rural, quanto às doenças que estão vinculadas à falta de saneamento
e que interferem diretamente na qualidade de vida da população, causando muitas
mortes, como é o caso da diarreia entre crianças menores de cinco anos. Os índices
de mortalidade infantil no Município também estão associados à falta de acesso aos
serviços de água, esgoto e destino adequado do lixo.
13 POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO
Ao município de Aveiro, titular dos serviços públicos de saneamento,
atribui-se a obrigatoriedade de formular a Política de Saneamento, devendo, para
tanto, entre outras competências, elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico
- PMSB, de acordo com o art. 9º da Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB,
cuja estruturação básica mínima, conforme o art. 19 da LNSB deve contemplar: •
Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos,
ambientais

e

socioeconômicos,

apontando

as

causas

das

deficiências detectadas;
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•

Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a
universalização, admitidas soluções graduais e progressivas,
observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;

•

Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e
as metas, de modo compatível com os respectivos planos
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos,
identificando possíveis fontes de financiamento;

•

Ações para emergências e contingências;

•

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

Para além do conteúdo mínimo, a elaboração e a revisão do plano deve
garantir a ampla divulgação em conjunto com os estudos que o fundamentaram para
o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública,
propiciando a participação da população e da sociedade civil, como estabelecido no
art. 51 da LNSB.
O Decreto nº 7.217/2010, em seu art. 26, vincula, a partir do ano de 2014,
o acesso de recursos públicos federais orçamentários ou financiados para o setor de
saneamento à existência de PMSB elaborado pelo titular dos serviços. Além disso, o
art. 55 estabelece que a alocação destes recursos federais deva ser feitos em
conformidade com o plano.
O art. 11 da LNSB coloca a existência do PMSB como condição necessária
à validade do contrato de prestação dos serviços públicos de saneamento entre
titular e prestador dos serviços. Estes contratos são dispositivos legais, onde o titular
dos serviços públicos (no caso, o município de Aveiro) pode delegar tais serviços a
prestadores, por tempo determinado, para fins de exploração, ampliação e
implantação.
Outro requisito exigido pelo art.11 da LNSB é a existência de estudo de
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viabilidade econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços em
conformidade com o respectivo plano, de forma a garantir a sustentabilidade
econômico-financeira dos serviços prestados em regime de eficiência.
Recentemente, foi aprovada a Lei Federal nº 12.305/2010, conhecida como
a Lei Nacional de Resíduos Sólidos (LNRS), que estabelece, entre seus princípios
norteadores, a visão sistêmica, envolvendo diversas variáveis, como ambiental,
social, econômica e de saúde pública. O art. 9º da LNRS dispõe sobre diretrizes da
gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos e traz, em ordem de prioridade, as
seguintes ações: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e
disposição final dos rejeitos de modo ambientalmente adequado.
Entre os objetivos basilares da LNRS, tem-se a proteção da saúde pública
e da qualidade ambiental. A saber, o art. 10 incumbe ao Município à gestão dos
resíduos gerados em seu território; o art. 8º incentiva a adoção de consórcios entre
entes federados para elevar a escala de aproveitamento e reduzir custos como
instrumentos da política de resíduos sólidos; e o art. 45 estabelece prioridade, na
obtenção de incentivos do governo federal, aos consórcios públicos constituídos
para viabilizar a descentralização e a prestação dos serviços relacionados aos
resíduos.
Quanto à destinação ou disposição final dos resíduos a céu (lixões),
excetuando-se os derivados de mineração, a LNRS proíbe esta prática, em seu art.
47 e define ainda, prazo para a extinção dos lixões, estipulado para agosto de 2014.
Prazo limite para Implantação da disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos.
15 INSTRUMENTOS LEGAIS DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO
15.1 Aspectos Legais
15.1.1 Esfera Federal
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LEI 11.445, DE 05 JANEIRO DE 2007, POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO
BÁSICO
Essa política estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico
e para a Política Federal de Saneamento Básico. Define saneamento básico como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, no que diz respeito às funções do
Poder Público local no exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico
(Capítulos II e IV). São, portanto, diretrizes que têm o propósito de subsidiar a
elaboração do Projeto do Plano a fim de orientar todo o processo de formulação da
Política e do Plano, em se tratando de ações apoiadas por programas e ações
financiadas e do Termo de Referência necessário para orientar a contratação de
Serviços de Consultoria para apoio aos titulares dos serviços para a elaboração do
PMSB.
A política e o plano devem abranger os quatro componentes do
Saneamento Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais
urbanas. A Política Pública (art. 9º) e o Plano de Saneamento Básico (art. 19),
instituídos pela Lei 11.445/07 são os instrumentos centrais da gestão dos serviços.
Conforme esses dispositivos, a Política define o modelo jurídico-institucional e as
funções de gestão e fixa os direitos e deveres dos usuários. O Plano estabelece as
condições para a prestação dos serviços de saneamento básico, definindo objetivos
e metas para a universalização e programas, projetos e ações necessários para
alcançá-la. Como atribuições indelegáveis do titular dos serviços, a Política e o Plano
devem ser elaborados com a participação da sociedade, por meio de mecanismos e
procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e
participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (inciso IV, art.
3º).
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O Titular dos serviços exerce essa competência conforme atribuição
constitucional (art. 30, CF) de legislar sobre assuntos de interesse local; de prestar,
direta ou indiretamente, os serviços públicos de interesse local; e de promover o
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo
urbano. Além das diretrizes da Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), a
Política e o Plano de Saneamento Básico devem observar, onde houver, o Plano
Diretor do Município. Conforme o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), o direito a
cidades sustentáveis (direito à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana
e serviços públicos) é diretriz fundamental da Política Urbana e deve ser assegurada
mediante o planejamento e a articulação das diversas ações no nível local.
DECRETO Nº 7.217, DE 21 DE JUNHO DE 2010
Esse decreto regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
O PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do
município. Essa Política deve ordenar os serviços públicos de saneamento
considerando as funções de gestão para a prestação dos serviços, a regulação e
fiscalização, o controle social, o sistema de informações, conforme esse decreto.
Art. 23 - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de
saneamento básico, devendo, para tanto: I - elaborar os planos de saneamento
básico, observada a cooperação das associações representativas de vários
segmentos da sociedade e da ampla participação da população.
Dessa forma, sugere-se que os titulares dos serviços públicos de
saneamento formulem

sua

Política

Municipal

de

Saneamento

Básico concomitantemente à elaboração do PMSB.
RESOLUÇÃO RECOMENDADA Nº 75, DE 02 DE JULHO DE 2009
Essa resolução estabelece orientações relativas à Política de Saneamento
Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. Art. 4º define que
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o Plano de Saneamento Básico deverá conter, no mínimo: o diagnóstico integrado da
situação local dos quatro componentes do saneamento básico; a definição de
objetivos e metas municipais ou regionais de curto, médio e longo prazos, para a
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico no território, com
integralidade, qualidade e prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção
do meio ambiente e à redução das desigualdades sociais; o estabelecimento de
mecanismos de gestão apropriados, bem como, programas, projetos e ações, para o
cumprimento dos objetivos e metas, e para assegurar a sustentabilidade da
prestação dos serviços; ações para emergências e desastres; o estabelecimento, no
âmbito da Política, das instâncias de participação e controle social sobre a política e
ações e programas de saneamento básico contemplando e os mecanismos e
procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas e revisão do
plano.
A prioridade do Governo se materializa na recuperação dos serviços
básicos de água, em particular o abastecimento de águas às áreas urbanas, Peri
urbanas e rurais. Considerando a necessidade de integrar os procedimentos dos
instrumentos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política
Nacional de Meio Ambiente e a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a
Política Nacional de Recursos Hídricos, busca-se articular as políticas nacionais
voltadas a área de esgotamento sanitário, assim como cita a constituição Brasileira.
LEI 12.305, DE 02 DE AGOSTO DE 2010
Essa lei Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências, dispondo sobre seus
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão
integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos
aplicáveis. Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de
direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de
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resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao
gerenciamento de resíduos sólidos.
O § 2º descreve que esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são
regulados por legislação específica. Entretanto, no art. 2º aplicam-se aos resíduos
sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, nº
9.974, de 6 de junho de 2000, e nº 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade

Agropecuária

(SUASA)

e

do

Sistema

Nacional

de

Metrologia,

Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece princípios,
objetivos, instrumentos, inclusive instrumentos econômicos aplicáveis e diretrizes
para a gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as
responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores. Define
ainda, princípios importantes como o da prevenção e precaução, do poluidorpagador, da eco eficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, do
direito à informação e ao controle social, entre outros. Um dos objetivos
fundamentais estabelecidos pela Lei 12.305 é a ordem de prioridade para a gestão
dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória: não geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.
A integração à lei nº 12.305/2010, em seu artigo 18, determinou a
elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS. A
lei indica ainda em seu art. 45 que o PGIRS poderá ser inserido no PMSB:
Art. 45; § 2º - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos
poderá estar inserido nos planos de saneamento básico previstos no art. 19 da Lei nº
11.445, de 2007, devendo ser respeitado o conteúdo mínimo referido no art. 19 da
Lei nº 12.305, de 2010, ou o disposto no art. 51, conforme o caso.
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Assim, com o objetivo de otimizar recursos financeiros e humanos, bem
como promover maior interação entre os eixos do saneamento básico, foram
contemplados conteúdos mínimos previstos para o componente de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos urbanos do art. 19 desta lei. Estes conteúdos foram
distribuídos entre os elementos de diagnóstico e planejamento. No entanto, alguns
itens do conteúdo mínimo possuem alta especificidade.

DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010
Esse decreto regulamenta a Lei no 12.305, de 02 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos
Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. A PNRS definiu, por meio
deste decreto, que os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa, deverão
priorizar a participação dos catadores de materiais recicláveis, e que os planos
municipais deverão definir programas e ações para sua inclusão nos processos.
Deverá ser observada a dispensa de licitação para a contratação de cooperativas ou
associações de catadores; o estímulo ao fortalecimento institucional de cooperativas
e à pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e a melhoria das
suas condições de trabalho.
A PNRS incentiva a formação de associações intermunicipais que
possibilitem o compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização
e prestação de serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional.
A prioridade no acesso a recursos da União e aos incentivos ou financiamentos
destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos
ou à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será dada.
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PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
Essa portaria dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Essa
portaria se aplica à água destinada ao consumo humano proveniente de sistema e
solução alternativa de abastecimento de água. No seu art. 6º a competência desta
portaria é atribuída a União, que serão exercidas pelo Ministério da Saúde e
entidades a ele vinculadas, tal como a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS;
art. 7º), a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS; art. 8º); a Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA; art. 9º) e pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA; art. 10º). O que compete ao Estado é exposto no art. 11 e ao
município está descrito no art.12. Entretanto, a autoridade municipal de saúde
pública não autorizará o fornecimento de água para consumo humano, por meio de
Solução Alternativa Coletiva (SAC), quando houver rede de distribuição de água,
exceto em situação de emergência e intermitência. No art. 13 dispõe sobre a
competência do próprio responsável pelo SAC, garantindo a qualidade da água para
consumo humano e a operação e a manutenção das instalações em conformidade a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), também, manter e controlar a
qualidade da água produzida e distribuída, nos termos desta portaria.
RESOLUÇÃO CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005
Essa Resolução dispõe sobre a classificação dos corpos d’água
superficiais e sobre diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece as
condições e padrões para lançamento de efluentes em corpos d’água. O art. 4º, no
Inciso I, das águas doces, o abastecimento de água para consumo humano, com
desinfecção são classificadas como classe especial. No inciso II, classifica como
águas da classe 1, após tratamento simplificado, por conseguinte, no inciso III e IV,
respectivamente, a classe 2 para águas após tratamento convencional e classe 3,
águas após tratamento convencional ou avançado, destinados ao abastecimento
para consumo humano. Outrossim, no art. 6º, inciso II, as águas salobras são
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classificadas como classe 1, que podem ser destinadas ao abastecimento para
consumo humano após tratamento convencional ou avançado.
A Característica Manancial Subterrâneo (poço) são classificadas como
água doce classe 1 e correm riscos potenciais, tais como, contaminação do lençol.
Que podem ser tomadas as seguintes precauções e medidas corretivas: construção
do poço dentro das normas técnicas e tratamento simplificado.
RESOLUÇÃO CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002
Essa resolução revoga a Resolução CONAMA nº 6/88, dispõe sobre o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos industriais. Essa resolução é de suma
importância para relacionar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois esta
descreve que todas as empresas, fábricas e industriais terão uma responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vidas dos produtos (art. 30, lei 12.305/2010). Além disso,
o art. 31, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), institui que sem prejuízo
das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com
vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes.
De acordo com a PNRS, Art. 9º, descreve que a gestão e gerenciamento
de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, bem
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. O parágrafo 1º, desse
mesmo artigo, poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética
dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade
técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão
de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.
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RESOLUÇÃO CONAMA nº 5, de 05 de agosto de 1993
Revogadas as disposições que tratam de resíduos sólidos oriundos de
serviços de saúde pela Resolução nº 358/05. Dispõem sobre o gerenciamento de
resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.
RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005
Essa resolução dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Aplica-se a todos os
serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os
serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de
produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades
de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina
legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de
ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores
de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e
controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde;
serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares. Porém, não se
aplica a fontes radioativas seladas, que devem seguir as determinações da
Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN, e às indústrias de produtos para a
saúde, que devem observar as condições específicas do seu licenciamento
ambiental, também, a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de
dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde.

RESOLUÇÃO CONAMA nº 308, de 21 de março de 2002
A resolução estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento
ambiental, em municípios de pequeno porte, de unidades de disposição final de
resíduos sólidos e para obras de recuperação de áreas degradadas pela disposição
53

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
inadequada dos resíduos sólidos. Aplica-se a municípios ou associações de
municípios que atendam a uma das seguintes condições: população urbana até trinta
mil habitantes, conforme dados do último censo do IBGE e geração diária de
resíduos sólidos urbanos, pela população urbana, de até trinta toneladas. Todavia,
ficam excluídos desta resolução os resíduos perigosos que, em função de suas
características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade
ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde ou ao meio ambiente.
15.1.2 Estadual
LEI Nº 7.731, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013
Essa lei dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e dá
outras providências. No Art. 1º estabelece que a Política de Saneamento do Estado
do Pará reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e das normas
administrativas dela decorrentes e tem por finalidade disciplinar o planejamento, os
investimentos, a prestação dos serviços, a regulação e o controle social dos
programas, ações, projetos, obras, atividades e serviços de saneamento básico no
Estado do Pará, respeitadas as atribuições e competências constitucionais dos entes
federados.
De acordo com o art. 8º descreve que os instrumentos para formulação e
implantação da Política Estadual de Saneamento Básico são: Sistema Estadual de
Saneamento Básico; Plano Estadual de Saneamento Básico; os Programas
Estaduais de Saneamento Básico; Sistema Estadual de Informações em
Saneamento

Básico;

Capacitação

e

o

Desenvolvimento

Tecnológico

em

Saneamento e o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
O art. 15 relata o Plano Estadual de Saneamento Básico como um
instrumento de planejamento com informação, diagnóstico, definição de objetivos,
metas,

projetos,

programas,

investimentos,

avaliação

e

controle

que

consubstanciam, organizam e integram o planejamento e a execução das ações de
saneamento no Estado do Pará, de acordo com o estabelecido na Política Estadual
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de Saneamento. Por conseguinte, no art. 16 responsabiliza o governo do Estado do
Pará pela elaboração do Plano, sob coordenação da Secretaria de Estado de
Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEIDURB, com a
participação dos Municípios envolvidos. Porém, o Plano Estadual de Saneamento
deve ser elaborado de forma articulada com o Plano Estadual de Recursos Hídricos,
com o Plano de Resíduos Sólidos e com os Planos Estaduais de Habitação, de
Saúde Pública e de Meio Ambiente (art. 17, Parágrafo 3º).
LEI ESTADUAL Nº 6.116, DE 03 DE ABRIL DE 1998
Essa lei dispõe sobre a proibição de construção de unidades habitacionais
às proximidades de fontes de abastecimento de água potável no Estado do Pará e
dá outras providências. Em seu art. 1º, proibi a construção de unidades habitacionais
às proximidades de fontes de abastecimento de água potável no estado do Pará.
Esta lei tem por objetivo, resguardar a qualidade da água fornecida à população;
evitar contaminação do manancial aquático e consumo humano; disciplinar o uso de
solo e águas destinadas ao abastecimento de aglomerações humanas e coibir
invasões e/ou ocupações dessas áreas de interesse social e coletivo.
LEI ESTADUAL Nº 6105, DE 14 DE JANEIRO DE 1998

Essa lei dispõe sobre a conservação e proteção dos depósitos de águas
subterrâneas no Estado do Pará e dá outras providências. O art.2º descreve que,
nos regulamentos e normas decorrentes desta Lei, serão sempre levadas em conta
a interconexão entre as águas subterrâneas e superficiais e as interações
observadas no ciclo hidrológico e no art. 3º relata, quando necessário à conservação
ou manutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas, no interesse do
serviços públicos de abastecimento d’água ou por motivos geológicos ou ambientais,
o Poder Executivo poderá instituir áreas de proteção, restringir as vazões captadas
por poços, estabelecer distâncias mínimas entre poços e outras medidas que o caso
requerer.
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15.1.3 Municipal
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE AVEIRO
O Município de Aveiro não possui Plano Diretor.

CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL
O Código de Postura Municipal – Lei nº 023/2005 de dezembro de 2005,
contém medidas de Política Administrativa a cargo do Município.

POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Município de Aveiro não possui politica de resíduos sólidos.
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CAPÍTULO 2 DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE
AVEIRO.
1 INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.1 INFORMAÇÕES GERAIS
A água mantém a vida na Terra e também sustenta todo o estilo de vida
da humanidade de forma indispensável, sendo usada para consumo e higiene,
produção de alimentos, navegação e geração de energia, dentre muitos outros.
Contudo, o uso de quantidades cada vez maiores de água e a falta de cuidado com
os dejetos gerados trouxeram uma série de problemas que comprometem a
qualidade e a durabilidade dos recursos hídricos. Além disso, apesar de milênios de
desenvolvimento do uso dos recursos hídricos, uma fração considerável da
população mundial ainda não tem acesso à água de qualidade nem mesmo para
consumo próprio.
É essencial para manutenção da saúde e do bem-estar de todo ser
humano o acesso à água potável. Água contaminada traz diversos riscos à saúde de
quem a consome. Muitas doenças são causadas pelo consumo de água imprópria,
geralmente contendo microrganismos danosos. A diarreia, causada por diversos
fatores como o rotavírus, é a principal causa de morte, sendo responsável por mais
de 1,7 milhões de mortes em todo o mundo anualmente, sendo a maior parte das
vítimas crianças entre 0 e 5 anos. Estima-se que cerca de quatro em cada cinco das
doenças e mortes estejam diretamente relacionadas ao uso de água contaminada
nos países em desenvolvimento.
A construção de um sistema completo de abastecimento de água requer
estudos aprofundados e mão-de-obra altamente especializada. Os trabalhos
começam com a definição da população a ser abastecida, a taxa de crescimento da
cidade e suas necessidades industriais. Com base nessas informações, o sistema é
projetado para servir à comunidade, durante muitos anos, com a quantidade suficiente
de água tratada.
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A infraestrutura do sistema de abastecimento de água implantado no
município de Aveiro é prestada pela Prefeitura Municipal, estando alocado na
secretaria de Obras.

1.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS EXISTENTES RELACIONADOS COM O
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO

1.2.1 Plano Diretor de Abastecimento de água
O município não possui Plano Diretor de Abastecimento de agua.
1.2.2 Plano Diretor Municipal
O município não possui Plano Diretor.
1.2.3 Código de Postura do Município de Aveiro.
Aveiro teve seu código de postura instituído pela LEI Nº. 023/2005.
O conteúdo da sobredita lei não contemplou as ações sobre
abastecimentos de água.

1.3 DIAGNÓSTICOS SETORIAIS
1.3.1 Zona Urbana
Sistema de abastecimento de água para consumo humano é a instalação
composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinados à
produção e a distribuição canalizada de água potável para populações, sob a
responsabilidade do poder público, mesmo que administrada em regime de
concessão ou permissão (FUNASA, 2006).
A área urbana de Aveiro tem como prestador secretaria de Obras,
atendendo 40% da população, sendo abastecida pelos sistemas isolados. Os
sistemas são constituídos por poços captando água do lençol subterrâneo
beneficiador.
Importante definir que Sistemas Isolados são aqueles que abastecem
isoladamente bairros, setores ou localidades em um único Município.

58

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
1.3.1.1 Localização
A Diretoria de Saneamento e Abastecimento de Água possui um escritório
na sede do Município localizado dentro da secretaria de obras localizado na
prefeitura municipal contando com uma 01 sala de atendimento.
1.3.1.2 Recursos Humanos disponíveis
A secretaria de Obras não soube relatar as informações sobre a relação de
trabalhadores disponíveis para o abastecimento de água.
1.3.1.3 Organograma
O organograma mostra a atual estrutura funcional dos serviços de
abastecimento de água. (figura 7).
Figura 7
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1.3.1.4 Sistema de Abastecimento de Água
Para atender o Município, o serviço autônomo de água utiliza como fonte
de abastecimento a solução coletiva através de sistema isolado, sendo as Unidades
do sistema público oferecido: O manancial subterrâneo; a Captação através de
poços profundos e rasos; Adutora de água bruta; Reservatórios elevados; Estação
Elevatória que tem como função captar água dos poços, aumentar a pressão na rede
e a vazão de adução; Redes de Distribuição e Ligações domiciliares, atendendo as
necessidades de uso doméstico, comercial, industrial e outros fins. No município os
bairros Pedreira e Cidade Nova não recebem abastecimento de água e se
abastecem através de próprios poços.
A seguir será descrito um panorama da situação atual do sistema,
incluindo
as unidades integrantes:
• SISTEMA I
Este sistema funciona durante 4h/dia e abastece os bairros: Centro e
Aringal. Não tem qualquer tipo de tratamento de água e no momento o reservatório
encontra-se inativo e a água é jogada diretamente na rede de distribuição. Não há
manutenção, local sem proteção, tubulações danificadas, fiações elétricas expostas,
mato muito alto, presença de ervas daninhas, são alguns dos problemas existentes.
Foi verificado condições inadequadas de conservação nas estruturas dos sistemas.
Com falta de informações importantes que não foram cedidas pela prefeitura, não
serão expostas todas as características dos sistemas.

CAPTAÇÃO
A água é captada através de 2 poços de 125 metros, mas no momento
apenas um está funcionando.

60

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

Fotografia 4: Ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.

 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
A água subterrânea captada através do poço e recalcada para o
reservatório elevado. A adutora apresenta as seguintes características:
Material: PVC.
Diâmetro (Ø): 50 mm; Extensão:
710 m.
 RESERVATÓRIO
Reservatório de concreto, no momento está inativo, segundas
informações repassadas pelos responsáveis da secretaria de obras, ainda está em
construção para atender a população. Com falta de informações importantes que
não foram cedidas pela prefeitura, não serão expostas as características dos
sistemas.
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Fotografia 5: Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

• SISTEMA II
Este sistema fica localizado no bairro do morrinho, funciona durante
4h/dia
e abastece aproximadamente 14 casas do bairro. Não tem qualquer tipo de
tratamento de água e não é feita limpeza no reservatório. A rede de distribuição
chega a aproximadamente 600 m de extensão com 25 cm de diâmetro. Não há
manutenção, local sem proteção, tubulações danificadas, fiações elétricas expostas,
mato muito alto, presença de ervas daninhas, são alguns dos problemas existentes.
Foi verificado condições inadequadas de conservação nas estruturas dos sistemas.
Com falta de informações importantes que não foram cedidas pela prefeitura, não
serão expostas todas as características dos sistemas.
 CAPTAÇÃO
A água é captada através de 2 poços de 125 metros, mas no momento
apenas um está funcionando.
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Fotografia 6: Ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.

 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
A água subterrânea captada através do poço e recalcada para o
reservatório elevado. Com um bombeamento submerso de 5 CV. A adutora
apresenta as seguintes características:
Material: PVC. Diâmetro
(Ø): 40 mm; Extensão:
5 m.

 RESERVATÓRIO

Caixa de 5 m³, que não é suficiente para atender a todos dos bairros, em
material de fibra, sem manutenção e limpeza. O responsável não soube repassar
informações técnicas. Com falta de informações importantes que não foram cedidas
pela prefeitura, não serão expostas as características dos sistemas.
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Fotografia 7: Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

• SISTEMA III
Este sistema fica localizado no bairro do Poeirão, funciona durante 4h/dia
e abastece o próprio bairro. Não tem qualquer tipo de tratamento de água e não é
feita limpeza no reservatório. Um reservatório de apenas 1.000 L que não é
suficiente para atender o bairro. Não há manutenção , local sem proteção, tubulações
danificadas, fiações elétricas expostas, mato muito alto, presença de ervas daninhas,
são alguns dos problemas existentes. Foi verificado condições inadequadas de
conservação nas estruturas dos sistemas. Com falta de informações importantes que
não foram cedidas pela prefeitura, não serão expostas as características dos
sistemas.
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Fotografias 8 e 9: Ponto de captação e Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

1.3.1.5 Ligações e Economias
Define-se como o conjunto de tubulações e peças especiais, situado entre
a rede de distribuição de água e o cavalete, este, sendo o kit formado por tubos e
conexões destinados à instalação do hidrômetro para realização da ligação de água
(Portaria MS 2914/11).
No município de Aveiro, o órgão responsável pelo abastecimento de agua,
não possui qualquer tipo de controle de quantidades de ligações ativas e inativas na
região.
3.1.6 Indicadores
O fornecimento de água feita pela SAAE atende diferentes tipos
deconsumidores. Abrangem as Residências, Comércios, Indústrias e Públicos em
geral, incluídos nesta classificação a parcela de água utilizada na irrigação de
parques e jardins, lavagem de ruas e passeios, edifícios e sanitários de uso público e
etc.
Mesmo solicitando para órgão responsável pelo abastecimento, não foi
repassado informações operacionais do sistema.
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Em sistemas de abastecimento é comum existirem perdas da água,
consequente de vazamentos em tubulações, acessórios, redes de distribuição ou
estruturas mal dimensionadas ou defasadas, não chegando ao consumidor final, no
entanto essa perda não é apenas física, um volume de água perdido em um
vazamento, por exemplo. Efetivamente tem-se aqui um caso concreto de um produto
industrializado que se perde no transporte até o consumidor (Santos 2008). Portanto,
tem-se que as perdas de água correspondem à diferença entre o volume de água
entregue ao sistema e o volume consumido de forma autorizada.
As chamadas Perdas Reais são perdas físicas de água decorrentes de
vazamentos na rede de distribuição e extravasamentos em reservatórios; vazamento
em adutoras e redes; vazamento em ramais até o ponto de medição do cliente. As
Perdas Aparentes são perdas não físicas, decorrentes de submedição nos
hidrômetros, fraudes e falhas do cadastro comercial através de consumo não
autorizado.
No município não foi possível concluir essa estimativa de perdas, pois
mesmo solicitando, não foi repassado informações operacionais do sistema.
Não foi repassado também, outro importante indicador para análise da
qualidade dos serviços de água, que seria a Intermitência nos sistemas de água,
estas provocam prejuízos ao atendimento, pois causam paralisações e interrupções
sistemáticas afetando sua regularidade do abastecimento.
1.3.1.7 Cobrança
Para garantir o abastecimento de água para um município, seria de suma
importância criar uma política tarifária ou taxa como forma de garantir o acesso aos
serviços de saneamento básico ao mesmo tempo em que coíbe os consumos
abusivos.
No município, o membro responsável pelo abastecimento de água não é realiza
cobrança no município.
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1.3.1.8 Consumo Per Capta e Efetivo
O "Per Capita" de uma comunidade é obtido, dividindo-se o total de seu
consumo de água por dia pelo número total da população servida.
A quantidade de água consumida por uma população varia conforme a
existência ou não de abastecimento público, a proximidade de água do domicílio, o
clima, os hábitos da população. Havendo abastecimento público, varia ainda,
segundo a existência de indústria e de comércio, a qualidade da água e o seu custo.
Nos projetos de abastecimento público de água, o "per capita" adotado
varia de acordo com a natureza da cidade e o tamanho da população.
No município de Aveiro, não foi possível concluir um resultado do
consumo
per capta, pois não é realizado o controle do volume de água fornecido pela SAAE
para a população.
1.3.2 Zona Rural
O abastecimento de água e a disponibilidade de saneamento para cada
pessoa deve ser contínuo e suficiente para usos pessoais e domésticos. Estes usos
incluem, habitualmente, beber, saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação
de refeições e higiene pessoal e do lar.
A cobertura de serviços de saneamento e abastecimento de água em
zonas rurais brasileiras é precária ou inexistente, o que acarreta em baixa qualidade
de vida, saúde e bem-estar da população, além do alto nível de propagação de
doenças. As políticas governamentais, em sua maioria, contemplam as zonas
urbanas, abandonando as áreas rurais e contribuindo para a falta de sistemas
apropriados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e coleta de resíduos
sólidos nessas localidades.
Na área rural de Aveiro apenas o distrito de Abade e 36 comunidades
rurais possuem abastecimento de água proveniente do município, nas demais
comunidades rurais predominam sistemas de abastecimento individual onde cada
morador busca alternativas de abastecimento, seja através de poços artesianos ou
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tubulares. O município não possui controle ou registros dos poços e cacimbas da
área rural.
Um sistema convencional de abastecimento de água é constituído das
seguintes unidades: captação, adução, estação de tratamento, reservação, redes de
distribuição e ligações domiciliares. Em levantamentos “in loco” foi possível verificar
a carência e a infraestrutura precária dos sistemas de abastecimento de água que a
maioria das comunidades rurais, em Aveiro, convive diariamente.
Diante do exposto, abordaremos a seguir, a situação atual da infraestrutura
de abastecimento de água em algumas comunidades visitadas no município.
• Vila Cametá
Na vila Cametá o abastecimento de água é realizado através de 1 (um)
microssistema isolado. Atende aproximadamente 200 famílias. Nesta vila não é feita
a cobrança do serviço de abastecimento de água. Por falta de informações
importantes que não foram cedidas pelo órgão responsável, não serão expostas as
características detalhadas dos sistemas.
O microssistema possui um poço no qual não souberam repassar a
informação da profundidade, com bomba submersa de 5,5 CV. Possui reservatório
de água de fibra com capacidade de 10m³. É feito como tratamento apenas a adição
de hipoclorito pelos próprios moradores que é distribuido pela Prefeitura. O horário
de funcionamente é de 06h por dia. Não há manutenção , local sem proteção,
tubulações danificadas, fiações elétricas expostas, mato muito alto, presença de
ervas daninhas, são alguns dos problemas existentes. Foi verificado condições
inadequadas de conservação nas estruturas dos sistemas. (fotografias 9 e 10).
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Fotografias 9 e 10: Ponto de captação e Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

• Distrito de Pinhel
No distrito de Pinhel o abastecimento de água é realizado através de 1
(um)

microssistema

isolado.

Faz

parte

da

RESEX

do

Tapajós.

Atende

aproximadamente 68 famílias. Nesta vila não é feita a cobrança do serviço de
abastecimento de água. Por falta de informações importantes que não foram cedidas
pelo órgão responsável, não serão expostas as características detalhadas dos
sistemas.
O microssistema possui dois poços de 28 m e outro de 32 m
profundidade. Possuem dois reservatórios de água de fibra com capacidade de 5 m³
cada. O horário de funcionamente é de 6h por dia. Não há manutenção , local sem
proteção, tubulações danificadas, fiações elétricas expostas, mato muito alto,
presença de ervas daninhas, são alguns dos problemas existentes. Foi verificado
condições inadequadas de conservação nas estruturas dos sistemas. (fotografia 11).
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Fotografia 11: Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

• Distrito de Fordlândia
Às margens do Rio Tapajós, Fordlândia é a denominação dada ao distrito
e à área adjacente de 14 568 km², no município de Aveiro.
O abastecimento de água é realizado através de 3 (três) microssistemas
isolados. Atende aproximadamente 350 famílias. Não é feita a cobrança do serviço
de abastecimento de água. Por falta de informações importantes que não foram
cedidas pelo órgão responsável, não serão expostas as características detalhadas
dos sistemas.
Não há manutenção, local sem proteção, tubulações danificadas, fiações
elétricas expostas, mato muito alto, presença de ervas daninhas, são alguns dos
problemas existentes. Foi verificado condições inadequadas de conservação nas
estruturas dos sistemas.

• MICROSSISTEMA I
O microssistemas atende 58 casas e possui um poço superficial com um
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reservatório de fibra com capacidade de 5m³. O horário de funcionamente é de 7h
por dia. (fotografia 12)

Fotografia 12: Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

• MICROSSISTEMA II
O segundo microssistema possui 1 (um) poço, uma bomba submersa de
7,5 CV. Um reservatório de água de 5 m³ e a distribuição é realizada também através
das torneiras onde os moradores retiram com baldes para consumo próprio. É feito
como tratamento apenas a adição de hipoclorito pelos próprios moradores que é
distribuido pela Prefeitura. (fotografias 13 e 14).
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Fotografias 13 e 14: Reservatório e Ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.

• MICROSSISTEMA III
O terceiro microssistema é o mais antigo do distrito, com redes de
distribução ainda de ferro galvenizado onde essa tubulação que ao longo do tempo
ela apodrece, facilitando os vazamentos. Além disso, formam-se crostras internas na
tubulação, que resultam da oxidação. Elas chegam a entupir o tubo onde alguns
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estudos mostram que esse tipo de tubulação fazem mal

a saúde. É feito como

tratamento apenas a adição de hipoclorito pelos próprios moradores que é distribuido
pela Prefeitura.
 CAPTAÇÃO
A água do rio Tapajós é captada através bombeamento superficial de 05
Na casa de bomba possui um bombeamento 7,5 CV. (Fotografia 15, 16, 17 e 18)

Fotografias 15, 16, 17 e 18: Pontos de captação e casa de bomba.
Fonte: Comitê Executivo.

 RESERVAÇÃO
O sistema possui 1 (um) reservatório elevado, de ferro de 600.000 L.
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Fotografias 19 e 20: Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
A água captada através dos poços é transportada através da AAB para rede
de distribuição. A adutora apresenta as seguintes características:

- Material: Ferro

Galvanizado;
- Diâmetro (Ø): 200 mm; Extensão: 800 m.

Fotografias 21 e 22: AAB.
Fonte: Comitê Executivo.
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 TRATAMENTO
O microssistema possui uma estação de tratamento, a ETA é um local em que
realiza a purificação da água captada de alguma fonte, no caso de Fordlândia é
abastecida do Rio Tapajós, para torná-la própria para o consumo e assim utilizá-la
para abastecer uma determinada população e no momento a estação apenas é
utilizada como um reservatório, pois o prédio encontra-se deteriorado sem qualquer
manutenção, sala de maquinas com alagamentos e

sem funcionamento, a

população utiliza a água sem qualquer tipo de tratamento adequado. (fotografias 23,
24, 25, 26, 27 e 28)
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Fotografias 23, 24, 25, 26, 27 e 28: ETA
Fonte: Comitê Executivo.
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• Comunidade Brasília Legal
A comunidade Brasília Legal está localizada na área rural ribeirinha de
Aveiro com aproximadamente 230 casas e o abastecimento de água é feito através
de um microssistema isolado. Possui um poço de 17 m de profundidade com uma
bomba trifásica de 5 CV e um reservatório elevado de fibra de 10.000 L. É feito como
tratamento apenas a adição de hipoclorito pelos próprios moradores, sendo
distribuído pela Prefeitura. Nesta comunidade não há cobrança do serviço de
abastecimento de água. (fotografias 29 e 30).

Fotografias 29 e 30: Reservatório e ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.

• Comunidade Santa Cruz
A comunidade está localizada na área rural ribeirinha de Aveiro, com
aproximadamente 250 casas e o abastecimento de água é feito através de um
microssistema isolado. Possui um poço de 20 m de profundidade com uma bomba
trifásica de 5 CV e um reservatório elevado de fibra de 10.000 L. Nem todos recebem
o abastecimento, e fazem seus próprios poços. É feito como tratamento apenas a
adição de hipoclorito pelos próprios moradores, sendo distribuido pela Prefeitura.
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Nesta comunidade não há cobrança do serviço de abastecimento de água.
(fotografias 31 e 32).

Fotografias 31 e 32: Ponto de captação e Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

•

Comunidade Cauassu êpa.
A comunidade está localizada na área rural ribeirinha de Aveiro, com

aproximadamente 150 casas e o abastecimento de água é feito através de um
microssistema isolado. Possui um poço de 13 m de profundidade com uma bomba
trifásica de 3 CV e um reservatório elevado de fibra de 10.000 L. Uma extensão de
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aproximadamente 450 m até a caixa, sua rede de distribuição possui diâmetros que
variam de 50 mm e 75 mm. É feito como tratamento apenas a adição de hipoclorito
pelos próprios moradores, sendo distribuido pela Prefeitura. Nesta comunidade não
há cobrança do serviço de abastecimento de água. (fotografias 33 e 34).

Fotografias 33 e 34: Ponto de captação e Reservatório.
Fonte: Comitê Executivo.

1.4 INFORMAÇÕES DA QUALIDADE DA ÁGUA
A agencia Nacional de Águas - ANA definiu o Índice de Qualidade da Água
Bruta para fins de Abastecimento Público (IAP), que foi criado por um Grupo Técnico
composto por integrantes da CETESB, SABESP, institutos de pesquisa e
universidades.
O índice é composto por três grupos de parâmetros:
•

Índice de Qualidade das Águas (IQA): temperatura d’água, pH, oxigênio
dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes fecais, nitrogênio
total, fósforo total, resíduo total e turbidez;
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•

Parâmetros que avaliam a presença de substâncias tóxicas (teste de
mutagenicidade, potencial de formação de trihalometanos, cádmio,
chumbo, cromo total, mercúrio e níquel); e

•

Parâmetros que afetam a qualidade organoléptica da água (fenóis, ferro,
manganês, alumínio, cobre e zinco).
Os parâmetros que avaliam a presença de substâncias tóxicas e que

afetam a qualidade organoléptica são compostos de maneira a fornecer o Índice de
Substâncias Tóxicas e Organolépticas (ISTO).
Para cada parâmetro incluído no ISTO são estabelecidas curvas de
qualidade que atribuem ponderações variando de 0 a 1. As curvas de qualidade,
representadas através das variáveis potencial de formação de trihalometanos e
metais, foram construídas utilizando-se dois níveis de qualidade (qi), que associam
os valores numéricos 1.0 e 0.5, respectivamente, ao limite inferior (LI) e ao limite
superior (LS).
As faixas de variação de qualidade (qi), que são atribuídas aos valores
medidos para o potencial de formação de trihalometanos, para os metais que
compõem o ISTO, refletem as seguintes condições de qualidade da água bruta
destinada ao abastecimento público:
•

Valor medido < LI: águas adequadas para o consumo humano. Atendem aos
padrões de potabilidade da Portaria 518/04 do Ministério da Saúde em
relação às variáveis avaliadas.

•

LI < Valor medido < LS: águas adequadas para tratamento convencional.
Atendem aos padrões de qualidade da classe 3 da Resolução CONAMA
357/05 em relação às variáveis determinadas.

•

Valor medido > LS: águas que não devem ser submetidas apenas a
tratamento convencional. Não atendem aos padrões de qualidade da classe 3
da Resolução CONAMA 357/05 em relação às variáveis avaliadas.
O IAP é calculado com a seguinte expressão:
IAP = IQA x ISTO
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Tabela 24: Os valores do IAP são classificados nas seguintes faixas.
Valor do IAP
Qualificação
80 - 100
Ótima
52 - 79
Boa
37 - 51
Regular
20 - 36
Ruim
= 19
Péssima
Fonte: http://pnqa.ana.gov.br/IndicadoresQA/ParametrosIQA.aspx

A prestadora de serviço não possui controle próprio de qualidade da água
para consumo humano baseada na portaria do Ministério da Saúde 2.914/2011.
Existe apenas um monitoramento pelo programa Vigiágua/MS, através da Vigilância
Sanitária Municipal pactuada com o Governo do Estado (SISPACTO) para realização
de medição dos parâmetros Coliformes Fecais, Eschericha coli, Turbidez e Cloro
Residual de amostras por mês. No entanto, não foi possível coletar estes registros
na VISA de análise de água no município.
1.5 BALANÇO ENTRE CONSUMOS E DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO.
O serviço de abastecimento de água prestado, tem se mostrado ao longo
dos anos deficitário em vários aspectos. O balanço entre o consumo e a demanda de
água não pode ser realizado, tendo em vista a imprecisão das informações
fornecidas, e a falta de levantamento hidrométrico. Podemos sugerir com base na
quantidade populacional, e no percentual de atendimento realizado pela prestadora
que a demanda de água é extremamente superior à oferta.
1.6 PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
Em levantamento de campo foi possível identificar diversos problemas no
Sistema de Abastecimento de Água, a saber:
•

A qualidade da água consumida;
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•

Ausência de um sistema de controle (laboratório, instrumentos, pessoal) para
a operação da quantidade e qualidade da água;

•

Deficiências do sistema de distribuição de água;

•

Sistemas de pequena dimensão e sem grande complexidade técnica;

•

Não possui rede de distribuição adequada e suficiente para o fornecimento do
serviço causando constantes interrupções no abastecimento, perdas de
cargas e alagamentos pontuais;

•

Água consumida não possui tratamento prévio para o consumo humano como
prevê a portaria 2.914/2011.
De acordo com as deficiências mostradas, foi notório identificar que o

prestador de serviço não possui um controle exato do sistema de abastecimento de
água tanto na zona urbana e rural. Portanto, não é possível identificar o consumo per
capita e dos consumidores especiais por falta de micro ou macromedições.

2 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.1 INFORMAÇÕES GERAIS
De acordo com o Artigo 3º, Incisos I, Alínea b, da Lei 11.445 que institui a
Política Nacional de Saneamento Básico, sistema de esgotamento sanitário é
constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as
ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente.
No que diz respeito a esgoto sabe-se que é o termo usado para as águas
que, após a utilização humana, apresentam as suas características naturais
alteradas de acordo com o seu uso predominante que pode ser comercial, industrial
ou doméstico, nesse aspecto as águas envolvidas nesse processo apresentarão
características diferentes e são genericamente designadas de esgoto, águas
residuárias ou águas servidas.
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Assim, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT, 1996)
através da NBR 9648 define esgoto sanitário como o "despejo líquido constituído de
esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial
parasitária". Essa mesma norma define esgoto doméstico como o "despejo líquido
resultante do uso da água para higiene e necessidades fisiológicas humanas”
Partindo dos pressupostos acima, entende-se que a adoção de um sistema
coletivo de esgotamento sanitário é um dos fatores contribuintes para saúde da
população, proporcionando salubridade ambiental e consequentemente melhor
qualidade de vida.

2.2 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.2.1 Plano Diretor de Esgotamento Sanitário
O Município não possui Plano Diretor de Esgotamento Sanitário.

2.2.2 Plano Diretor Municipal
O Município não possui Plano Diretor Municipal

2.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.3.1 Zona Urbana
Na zona urbana do município de Aveiro o sistema adotado pela maioria dos
moradores é o sistema individual improvisado, constituído de fossas sépticas
(sistema individual onde não é adotado nenhum critério técnico de engenharia) ou
fossa negra, geralmente localizadas no fundo do lote, mais que em algumas vezes
ficam localizadas próximas a mananciais que podem sofrer contaminação.
Este indicador aponta que a maioria dos domicílios não são atendidos pelo
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sistema de esgotamento sanitário. O intenso aumento populacional da cidade não foi
acompanhado por uma infraestrutura de saneamento compatível, tornando o
esgotamento sanitário e saneamento básico um tema relevante e uma necessidade
social.
Desta forma, deve ser dada maior atenção quanto aos investimentos
municipais destinados a atender, de maneira adequada, a população.
Foi possível observar “in loco” que os imóveis que não possuem rede
coletora de esgoto utilizam fossa séptica ou ligam direto na rede pluvial (que coleta
apenas água de chuvas) ou descartam o esgoto diretamente em valões, córregos e
rios, porém esta ação contribui para agravamento e contaminação do meio ambiente
e da saúde.
No bairro Centro o esgoto lançado à céu aberto junto à rede de drenagem
é despejado no rio Tapajós. As casas possuem banheiros com fossas sépticas e
banheiros de madeira fora da casa. (fotografias 35 e 36).

Fotografia 35: Banheiro em madeira com fossa negra no bairro Centro
Fonte: Comitê executivo
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Fotografia 36:
Fossas sépticas
Fonte: Comitê
Executivo
Centro

no

bairro

O bairro Morrinho não possui rede de esgoto sanitário e o esgoto é lançado
a céu aberto. Neste bairro há a presença de banheiros de alvenaria com fossa
séptica com fundo falso, mas também ocorre a presença de algumas residências
com banheiros de madeira e fossa negra (fotografia 36).

Fotografia 36: Banheiro em madeira com fossa negra no bairro Morrinho
Fonte: Comitê executivo
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2.3.2 Zona Rural
As vilas ou comunidades, que representam as comunidades rurais do
município de Aveiro não apresentam nenhum sistema de esgotamento sanitário –
(SES), o sistema mais utilizado para destinação de seus dejetos fecais são as fossas
negras enquanto que as águas servidas são despejadas a céu aberto nos seus
quintais como também nas ruas. O diagnóstico que será apresentado é de acordo
com as informações obtidas durante a visita técnica feita as comunidades.
Esse sistema deixa o meio ambiente com grande vulnerabilidade à
contaminação, principalmente os lençóis subterrâneos (aquíferos livres), no período
de cheia onde o nível desse lençol aumenta ficando mais vulnerável a contaminação
externa, podendo provocar entre outras coisas a proliferação de vetores e
patógenos.
A área rural de Aveiro é composta por 138 comunidades sendo que
nenhuma possuem rede de esgoto e sofrem com a carência deste serviço.
Diante do exposto, mostraremos a seguir a situação atual de algumas
comunidades da zona rural do município de Aveiro.
2.3.2.1 Comunidade Cametá
A comunidade Cametá tem cerca de 200 famílias e não possui sistema de
esgotamento sanitário, ela é uma comunidade ribeirinha e a maioria das casas
utilizam banheiros de madeiras e fazem lançamento de esgoto à céu aberto, sendo
escoado para os fundos dos quintais (fotografia 37).
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Fotografia 37: Banheiro em madeira com fossa negra na Comunidade Cametá
Fonte: Comitê executivo

2.3.2.2 Comunidade Santa Cruz
A Comunidade Santa Cruz possui cerca de 200 famílias e não existe
sistema de esgotamento sanitário. Observou-se diante dos relatos a grande
presença de fossas negras e lançamento de esgoto à céu aberto sendo escoado
junto com a água da chuva com destino ao rio Tapajós (fotografias 38 e 39).

Fotografias 38 e 39: Banheiro em madeira com fossa negra na Comunidade Santa Cruz.
Fonte: Comitê executivo
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2.3.2.3 Distrito de Brasília Legal
O Distrito de Brasília Legal tem cerca de 230 famílias e não possui rede de
esgoto sanitário. A maioria dos banheiros são em alvenaria com fossa séptica com
fundo falso, mas também ocorre a presença de residências com banheiros de
madeira e fossa negra. O esgoto é lançado a céu aberto e despejado no rio Tapajós
(fotografias 40 e 41).

Fotografias 40 e 41:
Lançamento
legal
Fonte: Comitê Brasília
Executivo

de

esgoto no

Distrito

2.4 ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO NO MUNICÍPIO
É de grande importância a identificação de áreas de risco de
contaminação
como uma das prioridades nas investigações de campo, além de ser um dos
requisitos necessários para o planejamento e gestão ambiental na área de projeto.
No

município

de

Aveiro,

as

áreas de

maior

probabilidade

de

contaminação, ou seja, as áreas de maior vulnerabilidade as cargas poluidoras por
compostos orgânicos e inorgânicos provenientes de fossas sépticas e fossas negras
são os mananciais superficiais e subterrâneos que recebem no subsolo os seus
dejetos cheios de substâncias contaminantes.
O rio Tapajós é o principal corpo hídrico da região bem próximo a fontes
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de contaminação, ou seja, está com grande vulnerabilidade de contaminação por
dejetos sanitários. Esses rios vêm recebendo os principais riscos ambientais,
sofrendo bastante impactos pelas ações antropogênicas. Dentre essas, o
lançamento do esgoto doméstico, lavagem de roupas e louças em alguns pontos do
rio e o uso desordenado para recreação sem qualquer controle ambiental.
Além dessas ações, existem as fossas negras e fossas sépticas de fundo
falso construídas próximo aos poços escavados simples, havendo possibilidade de
contaminação dos lençóis freáticos tanto na zona urbana como na zona rural.
Na zona rural o risco de contaminação de lençóis superficiais e
subterrâneos é evidente, pois toda a população despeja seu esgoto a céu aberto
sem nenhum tipo de tratamento, além de utilizar fossas negras que é uma alternativa
incorreta e que pode comprometer a qualidade da água dos aquíferos livres
(freáticos).
A contaminação do lençol freático acontece principalmente por nitrato que
em concentrações superiores a 10mg/L NO3 - -N, pode causar uma doença de nome
metahemoglobinemia (síndrome do bebe azul) e também pode causar câncer.
Em relação aos lençóis superficiais, a contaminação pode ocorrer por
escoamento superficial principalmente em períodos de precipitação intensa. Esse
processo pode gerar impactos nos rios, lagos e igarapés da região e interferir na
composição natural da água, além de alterar a sua qualidade e comprometer o
ecossistema aquático, pois o esgoto sanitário tem na maior parte de sua composição
os nutrientes fósforo e nitrogênio que também pode trazer consequências ambientais
como o aumento acentuado de algas e fomentar o desenvolvimento de plantas
aquáticas (macrófitas) causadoras de diversos impactos negativos no corpo hídrico,
como por exemplo, a interferência na navegabilidade e também na emissão de luz
para o processo de fotossíntese, causando graves consequências como a
diminuição do nível de oxigênio dissolvido que é um dos fatores cruciais para a
manutenção da fauna aquática.
A disposição inadequada de esgoto sanitário serve como indicador de
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proliferação de vetores transmissores de vários tipos de doenças parasitárias e
outras de veiculação hídrica. Dentre as doenças de veiculação hídrica possíveis de
ser adquirida pela disposição inadequada do esgotamento sanitário têm-se: cólera,
febre tifoide, disenteria, hepatite infecciosa, entre outras.
A tabela 25 apresenta informações referentes ao tipo de solução utilizada
pela população por tipo de domicílios e a existência ou não de banheiros ou
sanitários. Vale ressaltar que de acordo com o Tabela, a partir do ano 2000, a
população começou a utilizar também como alternativa para o despejo de esgoto a
rede de drenagem de águas pluviais e em 2010 esse número aumentou, sabe-se
que esta não é a solução correta, pois o esgoto continua sendo despejado de forma
in natura. A existência de banheiros entre 2000 e 2010 aumentou. Vale ressaltar que
houve um aumento no número de fossas sépticas, de 143 em 2000, para 265 em
2010.

Tabela 25: Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de
esgotamento sanitário 2000/2010.
Existência de banheiro ou sanitários
Tinham
Ano

Total (1)

2000
2010

Não
tinham

Total (2)
Tipo de esgotamento sanitário
Rede geral de
Fossa
esgoto ou pluvial
séptica
Outro
2.571

23

143

2.405

355

3.290

28

265

2.996

146

2.926
3.436

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010.
Elaboração: Idesp/Sepof
(1) Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário.
(2) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo de esgotamento sanitário.

2.5 PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS REFERENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
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•

Inexistência de infraestrutura urbana em coleta e tratamento de esgoto
doméstico;

•

Presença de esgoto a céu aberto encaminhado diretamente no corpo receptor
(Rio Tapajós);

•

Construção de fossas sépticas e negras próximo a poços;

•

Poluição dos corpos d’água superficial e subterrâneo;

•

Rio Tapajós degradado em alguns pontos da área urbana;

•

Deficiência no gerenciamento do sistema, não existe controle na destinação
final;

•

Emprego de fossas absorventes e de sumidouros em áreas com nível do
lençol de água alto.

•

Falta de monitoramento ambiental nos cursos de água degradado pelo esgoto
doméstico.

2.6 PRINCIPAIS NECESIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Atualmente a infraestrutura de esgotamento sanitário do Município se
encontra de forma precária. A população ainda não dispõe de um sistema de
esgotamento sanitário, englobando a zona urbana e rural.
Na zona urbana, ainda se presencia muitos pontos de lançamento de
esgoto a céu aberto e a eutrofização do rio Tapajós. Por conseguinte, no município
se identificou muito a implantação de fossa negra e fossa de fundo falso ou vazado,
a qual os dejetos são lançados diretamente no solo.
A zona rural é a área que mais necessita de uma disposição correta de
esgoto sanitário, pois a população dispõe de fossa negra.
No município de Aveiro há a necessidade de implantação de todo sistema
de esgotamento sanitário, composto de ligação domiciliar e os componentes
externos (sistema de rede com coletores secundários, primários, coletores tronco,
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interceptores, estação elevatória, estação de tratamento de esgoto (ETE) e copo
receptor).
A figura 8 apresenta um exemplo de Sistema de Esgotamento Sanitário,
demonstrando que as necessidades são as mais urgentes possíveis.

Figura 8: Sistema coletivo de esgotamento sanitário (SES).
Fonte:www.google.com.br/sistemadeesgotosanitario, 2016

Para identificar a capacidade do sistema e os investimentos necessários
para atender a demanda, a Prefeitura Municipal deverá realizar estudos com base
em: projeção populacional, através de dados históricos da evolução de ligações e
economias de água e esgoto, dados populacionais e sociais do IBGE; cálculos de
demanda balizados pela Norma Brasileira NBR 09649 para esgoto; volumes de água
obtidos através de medições mensais realizadas nas ligações; cálculo de capacidade
do sistema realizado em planejamentos anuais de gestão e comparações históricas
de demanda atual e projeções futura.
2.7 FUNDOS DE VALE
Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde
escoam as águas das chuvas. O fundo de vale forma uma calha e recebe a água
proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias. Com a ocupação urbana
estas calhas são canalizadas e ocultadas sob a pavimentação das avenidas.
O Município possui alguns corpos hídricos, que podem servir como corpo
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receptor de esgoto tratado dentro do sistema de esgotamento sanitário, como o Rio
Tapajós.

3. INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 INFORMAÇÕES GERAIS

Das fases do ciclo hidrológico, provavelmente uma das mais importantes é a
do escoamento superficial, que é a fase que trata da ocorrência e transporte da água
na superfície terrestre, pois a maioria dos estudos hidrológicos está ligada ao
aproveitamento da água superficial e a proteção contra os fenômenos provocados
pelo seu deslocamento. O escoamento superficial abrange desde o excesso de
precipitação que ocorre logo após uma chuva intensa e se desloca livremente pela
superfície do terreno, até o escoamento de um rio ou ser direcionado por sistemas
de drenagem de águas pluviais.
Esse processo sofre alterações substanciais em decorrência do aumento
da urbanização em determinada bacia hidrográfica, que em consequência da
impermeabilização da superfície do solo sem critérios técnicos aumenta os picos e
vazões.

Outro fator determinante é a ocupação desordenada e a falta de

planejamento urbano que causa a ocupação de áreas onde naturalmente serve de
transbordo de um rio, ou construção de habitações em encostas.
Com o crescimento urbano das cidades sem considerar o planejamento
urbano e a gestão ambiental, tem provocado impactos negativos para a população,
pois o aumento da frequência e do nível das inundações trazem resultados negativos
para a qualidade da água, aumentando significantemente a presença de materiais
sólidos que são um dos fatores determinantes para o aumento de doenças de
veiculação hídrica como: leptospirose, malária e outras doenças que colocam em
risco a vida da população, além dos prejuízos econômicos. Isto ocorre pela falta de
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planejamento, controle do uso do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de
drenagem ineficientes.

3.2 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 3.2.1

Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais
O município não possui Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais
3.2.2 Plano Diretor Municipal
O município não possui Plano Diretor Municipal
3.3 DIAGNÓSTICOS SETORIAIS
3.3.1 Zona Urbana
3.3.1.1 Descrição do Sistema de Macrodrenagem e Micro drenagem
O sistema de drenagem urbana da cidade de Aveiro segue as orientações
do traçado das vias urbanas, seguindo drenagem natural. É quase nula a presença
desse sistema na cidade, visto que muitas ruas não apresentam pavimentação.
O sistema implantado é apenas uma pequena parcela do que a cidade
necessita para cobrir toda sua área geográfica. Em decorrência disso, o município
sofre com uma série de problemas causados por diversos fatores como: o
crescimento urbano desordenado (sem planejamento), a ocupação de áreas
irregulares, o desmatamento, as construções feitas sem levar em consideração a
declividade do solo, os movimentos de terra e as outras alterações no curso d’água,
aumentando assim, o índice de alagamento.
Em Aveiro, não há um conjunto de infraestrutura de manejo de águas
pluviais capaz de realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas de
escoamento superficial para que possam ser minimizados os prejuízos sociais,
ambientais e econômicos, refletindo no problema de alagamento na cidade.
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Entretanto, em alguns bairros da sede municipal existem redes de micro drenagem
pluvial. Estas redes foram executadas ao longo dos anos sem projetos técnicos,
desta forma, são facilmente identificados problemas de alagamento nos períodos
com maior índice de precipitação pluviométrica ao longo do ano.
O sistema responsável pela captação e manejo de águas pluviais
identificado na cidade é simples em sua totalidade, contudo não funciona de maneira
satisfatória e ambientalmente correta.
Os principais elementos do sistema de micro drenagem identificados
foram:
•

Guia ou meio-fio: faixa longitudinal de separação do passeio com o leito viário,
constituindo-se geralmente de peças de concreto;

•

Sarjetas: canal longitudinal, em geral triangular, situado entre o meio-fio e o
leito viário, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial
oriundas da via pública;

•

Bocas de lobo: São estruturas hidráulicas para captação de águas superficiais
transportadas pelas sarjetas, em geral situam-se sob o passeio ou a sarjeta;

•

Galerias: são as canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais
oriundas das ligações privadas e das bocas de lobo.

No bairro Centro o sistema de micro drenagem implantado é somente em
duas vias, elas têm meio fio com sarjetas, boca de lobo e rede (pequena galeria em
tubos de concreto armado). As demais vias não possuem pavimentação e
apresentam vários pontos de alagamento no período da cheia (fotografias 42, 43 e
44).
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Fotografia 42: Rua com pavimentação em bloquete – Bairro Centro
Fonte: Comitê Executivo

Fotografias 43 e 44: Ruas sem sistema de drenagem – Bairro Centro
Fonte: Comitê Executivo

No bairro Morrinho não existe Sistema de drenagem. No período da
enchente a maré chega bem próximo das casas (fotografias 45 e 46).
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Fotografias 45 e 46: Ruas sem sistema de drenagem – Bairro Morrinho
Fonte: Comitê Executivo

No bairro Cidade Nova não existe Sistema de drenagem, as águas pluviais
escoam para o Rio Tapajós (fotografias 47 e 48).

Fotografias 47 e 48: Ruas sem sistema de drenagem – Bairro Cidade Nova
Fonte: Comitê Executivo

A urbanização de Aveiro foi marcada por um processo desordenado como
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na maioria das cidades de países subdesenvolvido, onde a população constrói suas
casas em áreas de risco de inundação ou alagamento, além de utilizar áreas de
expansão natural do rio.
Quanto às bacias hidrográficas contribuintes para o sistema de drenagem
urbano do município, destaca-se o Rio Tapajós que é essencial para o
dimensionamento do sistema de drenagem, sendo que é preciso a realização de
estudos técnicos nessas áreas, para que seja definida como corpo receptor das águas
de chuvas. A definição dos corpos receptores será elemento essencial para possível
implantação de projeto de saneamento.
O Município não apresenta estruturas necessárias, nem soluções
adequadas de drenagem, uma vez que, as ações são realizadas sem nenhum
critério técnico de engenharia, pois não existe um corpo técnico atuante, ocorrendo a
implantação de galerias improvisadas.
Com relação à implantação de estruturas de micro drenagem, que
compreende a construção de sarjeta, galerias, boca de lobo, caixas de ligação e
componente PV (Poço de visita) como ação conjunta para a implantação de
loteamento e abertura de ruas, identificou-se a existência de apenas um sistema de
galerias como foi apresentado anteriormente. Portanto, não existe planejamento
urbano com essa abrangência.
As águas de chuva devem ser direcionadas para a rede de drenagem, pois
não necessitam de tratamento e seu destino final deve ser algum manancial, como
lagoas, rios ou praias. Os imóveis não podem canalizar água da chuva para a rede
de esgoto, se por acaso isso vier a acontecer o resultado é o surgimento de
transbordamento, pois as tubulações de esgoto foram projetadas somente para
receber águas residuárias. Da mesma forma a população não deve fazer ligação de
esgoto em rede de drenagem, quando isso acontece o esgoto que deveria receber
tratamento e acaba poluindo os mananciais.
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3.3.1.2 Descrição dos Sistemas de Manutenção da Rede de Drenagem
Não foram encontrados registros de estudos e/ou projetos relacionados à
drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana, apenas a existência de tais
sistemas em alguns bairros da sede municipal. Estas redes foram executadas ao
longo dos anos sem planejamento e projetos técnicos, por isso não há um sistema
de manutenção da rede de drenagem existente, quando há necessidade existe
desobstrução da rede.
3.3.1.3 Fiscalização do cumprimento da Legislação vigente
Não há fiscalização no controle ambiental pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente relacionado ao lançamento de esgoto ou efluente em rede
hidrográfica existente, no caso o rio Tapajós, assim como nenhuma outra secretaria
municipal fiscaliza o sistema de drenagem urbana existente.
3.3.1.4 Nível de atuação da Fiscalização em Drenagem Urbana
A secretaria Municipal de obras possui um controle na questão da limpeza
de algum resíduo que venha obstruir canais, igarapés ou vias. Os equipamentos e
máquinas são acionados e realizam esse controle pontual.
3.3.1.5 Órgãos Municipais com ação em Controle de Enchentes e Drenagem
Urbana
Não foram encontrados registros de estudos e/ou projetos relacionados à
drenagem e manejo de águas pluviais de Aveiro. Existe apenas sistemas
improvisados em alguns bairros da sede municipal que foram executadas ao longo
dos anos sem planejamento e projetos técnicos, desta forma não se pode identificar
dos órgãos municipais com provável ação de controle de enchentes e drenagem
urbana.
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3.3.1.6 Obrigatoriedade da Micro drenagem para implantação de loteamentos
ou abertura de ruas
Na pesquisa realizada no acervo de legislações municipal não existe
nenhuma obrigatoriedade da micro drenagem para implantação de loteamento ou
abertura de ruas.
3.3.1.6 Separação entre os Sistemas de Drenagem e de Esgotamento Sanitário
O sistema de drenagem existente é unificada com o esgotamento sanitário
apresentando exceções quando os domicílios possuem fossa absorvente ou
sumidouro, sendo que todas as ligações de esgotamento sanitário são consideradas
clandestinas no sistema de drenagem pluvial.
3.3.1.7 Ligações Clandestinas de Esgotos Sanitários ao Sistema de Drenagem
Pluvial
Pela precariedade do sistema de drenagem e a inexistência de sistema
público de esgotamento sanitário, todas as ligações de esgotamento sanitário são
consideradas clandestinas, não podendo ser mensurada.
3.3.1.8 Problemas Observados na Área Urbana
O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município de Faro
é inexpressivo e encontra-se deficitário.
Já houve registro de caso de enchentes, principalmente no período da
maré
cheia. Com relação a alagamentos, sabe-se que ocorre somente em regiões de
baixo nível topográfico que podem ser talvegues e fundos de vale, pois os mesmos
ainda não estão aptos para uma função tão importante que é a captação e transporte
destas águas para lugar seguro sem registrar prejuízos para o trafego de pessoas e
veículos e também sem causar prejuízos para comunidade. No geral alagamento no
município ocorre no período chuvoso e de maré alta.
Como complicador adicional surge à questão da deficiência da limpeza
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pública que provoca a acumulação de resíduos sólidos em diversas áreas
provocando obstrução em os cursos de águas naturais.
No que se refere ao escoamento subterrâneo, sabe-se que esse processo
ocorre através de infiltrações no solo e canais de drenagem artificial, (valas de
drenagem a céu aberto) ocorrendo o direcionamento das águas pluviais para os
fundos de vale, que levam esses afluentes para os rios e igarapés existentes no
município. Esse processo acontece muitas vezes através de canais improvisados
que em muitos casos estão assoreados e não oferecem condições para drenagem.

3.3.1.9 Manutenção e Limpeza da Drenagem Natural e Artificial
Não há registros de manutenção e limpeza da drenagem natural e artificial
em Aveiro. Apenas os serviços de coleta de resíduos sólidos são efetuados pela
Prefeitura.

3.3.1.10 Fundos de vale
Na zona urbana do Município o principal percurso das águas da chuva se
dá da seguinte maneira: as águas decorrentes da chuva são lançadas em córregos e
seguem para o rio Tapajós.

3.3.2 Zona Rural
Na zona rural do município de Aveiro não existe um sistema de drenagem,
as águas pluviais escoam superficialmente sobre as vias, resultando em
alagamentos em algumas vias com nível topográfico desfavorável.
Diante do exposto, mostraremos a seguir a situação atual de algumas
comunidades na zona rural do município de Aveiro.
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3.3.2.1 Comunidade Cametá
A Comunidade ribeirinha de Cametá é uma localidade extremamente
carente no que diz respeito a infraestrutura de saneamento básico. Ela tem
aproximadamente 200 famílias (fotografias 49 e 50).

Fotografias 49 e 50: Vias sem micro drenagem na Comunidade Cametá.
Fonte: Comitê Executivo

3.3.2.2 Distrito Brasília Legal
O Distrito Brasília legal não possui sistema de drenagem. O esgoto
doméstico exposto à céu aberto é escoado superficialmente junto com a água da
chuva, seguindo para o rio Tapajós. A vila tem aproximadamente 230 famílias
(fotografias 51 e 52).
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Fotografias 51 e 52: Vias sem micro drenagem no Distrito Brasília legal
Fonte: Comitê Executivo

3.3.2.3 Distrito de Pinhel
O Distrito de Pinhel é uma vila pequena, ela tem cerca de 68 famílias. As
águas da chuva são escoadas superficialmente e seguem para o rio Tapajós
(fotografias 53 e 54).

Fotografias 53 e 54: Vias sem micro drenagem no Distrito de Pinhel
Fonte: Comitê Executivo
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3.3.2.4 Distrito de Fordlândia
O Distrito de Fordlândia tem cerca de 350 famílias, algumas vias são em
piçarreira e não possui sistema de drenagem (fotografias 55 e 56).

Fotografias 55 e 56: Vias sem micro drenagem no Distrito de Fordlândia
Fonte: Comitê Executivo

3.4 ANÁLISE DA CAPACIDADE LIMITE COM ELABORAÇÃO DE CROQUI
GEOREFERENCIADO

DAS

BACIAS

CONTRIBUINTES

PARA

A

MICRODRENAGEM
Como o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município de
Aveiro é inexpressivo e encontra-se deficitário, e não foram encontrados registros de
estudos e/ou projetos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área
urbana e rural da cidade, não foi possível proceder análise.
3.5 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO
Como o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município de
é inexpressivo e encontra-se deficitário, e não foram encontrados registros de
estudos e/ou projetos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área
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urbana e rural da cidade, não possuem registros de receitas operacionais e
despesas de custeio de investimento.
3.6

INDICADORES

OPERACIONAIS,

ECONOMICOS-FINANCEIROS,

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Como o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município é
inexpressivo e encontra-se deficitário, e não foram encontrados registros de estudos
e/ou projetos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana e
rural da cidade, não há registros de indicadores operacionais, econômicofinanceiros, administrativos e tampouco de qualidade dos serviços prestados.
3.7 INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NA REGIÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), malária é a doença
infectocontagiosa tropical que mais causa problemas sociais e econômicos no
mundo. Presente em mais de 100 países, a malária ameaça 40% da população
mundial. A cada ano, 500 milhões de pessoas são infectadas e dois milhões morrem
da doença, levando a óbito uma criança a cada 30 segundos.
A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, como o
Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodium
ovale. Os dois primeiros ocorrem em nosso país e são mais frequentes na região
amazônica.
No município de Aveiro de acordo com os dados do Sistema de Informação
da Atenção Básica (SIAB), a incidência de casos de malária, entre os anos de 2000
a 2015, houve uma diminuição expressiva, de 145 casos para 1 caso,
respectivamente (figura 9). Nenhum dos casos registrados ocasionaram óbitos.
Figura 9: Incidência de casos de Malária – Aveiro
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Fonte: SIAB/2018

4. INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
A carência de saneamento básico, especialmente da disposição final
adequada dos resíduos, repercute diretamente sobre a qualidade de vida de um
Município. Sendo assim, cabe ao Poder Público o exercício do planejamento
municipal considerando a questão dos resíduos sólidos como um instrumento do
desenvolvimento político e de sustentabilidade econômica e ambiental.
A solução dos problemas relacionados à limpeza urbana e coleta de
resíduos exige esforços conjuntos dos cidadãos e da população, cabendo à
Prefeitura, a maior parcela, já que dispõe de meios para educar a população, difundir
e intensificar práticas sanitárias e impor ao público, obrigações que facilitem o
trabalho oficial e ajudem a manter limpa a cidade.
Levando-se em consideração a necessidade de organização, ampliação e
intensificação das práticas sanitárias por parte do Poder Público, observa-se que o
estabelecimento do Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - conjunto de
ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento para coleta,
separação, tratamento e disposição adequada dos resíduos – permitirá que a
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população do Município defina a melhor combinação de soluções necessárias,
compatíveis às condições locais.
Nesse contexto, o produto C do Plano Municipal de Saneamento Básico
de Aveiro aparece com o intuito de diagnosticar o atual sistema de limpeza pública,
coleta e destinação de resíduos sólidos, classificando fisicamente os resíduos
gerados, caracterizando o sistema de coleta e demonstrando a técnica utilizada para
a remoção do material coletado, desde a sua geração até o seu destino final.
Considerando a definição de saneamento básico da Lei Federal nº. 11.445
de 2007, citada anteriormente, neste item, serão dadas ênfase às questões
relacionadas ao resíduo doméstico e originário da varrição e limpeza de logradouros
e vias públicas. Contudo, devido à questão dos resíduos sólidos do Município estar
ligada diretamente à sustentabilidade ambiental, qualidade da água e saúde da
população, será apresentada a seguir uma caracterização geral dos resíduos sólidos
do Município, utilizando como base dados secundários disponíveis.
4.2 ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS EXISTENTES RELACIONADOS COM A
GESTÃO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO
O Município de Aveiro, de mesma sorte da maioria dos municípios
paraenses, possui uma legislação própria modesta, repetitiva, muitas vezes
controversa quando confrontadas as diversas leis municipais e, finalmente carente de
adequações para que permita uma gestão integrada e eficiente dos resíduos sólidos.
Nesse sentido, a proposta é revogar os diversos institutos existentes e instituir,
através de Lei, a Política Municipal de Saneamento Básico de Aveiro, abarcando toda
a legislação correlata em um único Instrumento Legal, facilitando a gestão,
acompanhamento e fiscalização dos resíduos sólidos gerados no município.
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4.2.1 Plano Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
O município não possui Plano Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos.
4.2.2 Plano Diretor Municipal
O município não possui Plano Diretor Municipal.
4.2.3 CÓDIGO DE POSTURA
Aveiro teve seu Código de Postura instituído pela LEI MUNICIPAL Nº 023,
DE 29 DE dezembro DE 2005 cuja ementa é "Dispõe sobre o Código de Postura
Municipal e Normas Sobre Política Administrativa no Município de Aveiro, Estado do
Pará e dá outras providencias. “
O conteúdo da sobredita lei traz em seu Capítulo II Da Higiene Pública e
Proteção Ambiental, Seção IV Da Higiene das Vias Públicas:
Art. 13. O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros
serão executados
diretamente
pela
Prefeitura,
por permissionários.
Art. 14. Os moradores e proprietários de instalações de
comércio, industriais ou serviços são responsáveis pela construção e
limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços à sua residência ou instalações.
§ 1º A lavagem ou varredura do passeio e sarjeta deverá ser
efetuada em hora conveniente e de pouco trânsito.
§ 2º A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou
dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas, ou
canais das vias públicas, danificando ou obstruindo tais servidões.
Art. 15. É dever de todos os cidadãos zelar pela limpeza das
águas destinadas ao consumo público ou particular.
Art. 16. É expressamente proibido o escoamento de esgotos
sanitários das residências para a rua e para galerias de águas pluviais.
Art. 17. Dentro do perímetro urbano ou da área de expansão da
cidade, só será permitida a instalação de atividades industriais e comerciais
depois de verificadas pelo setor competente, que não prejudiquem, por
qualquer motivo, a saúde pública e os recursos naturais utilizados pela
população.
Parágrafo único - O presente artigo aplica-se, inclusive, à
instalação de estrumeiras ou depósitos em grande quantidade de estrume
animal, os quais só serão permitidos quando não afetarem a salubridade da
área.
públicos
ou
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4.2.4 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
O Município não possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos instituído por Lei.

CONSIDERAÇÕES:
De acordo com o que dispõe o arcabouço legal do município de Aveiro,
apesar de carente quanto as leis que regularizam a gestão dos resíduos sólidos
urbanos, o Poder Público tem conhecimento de suas responsabilidades quanto ao
manejo dos resíduos sólidos para garantir a proteção da saúde humana e oferecer
um ambiente adequado. Entretanto, observando a situação atual do Município foi
possível constatar a carência ao atendimento dos serviços, já que o manejo
adequado dos resíduos sólidos não está sendo realizado em sua totalidade.
Uma das dificuldades existentes no trato do problema está no fato de que
os resíduos sólidos por si só apresentam um problema particular, pois percorrem um
longo caminho – geração, descarte, coleta, tratamento e disposição final – e
envolvem diversos segmentos da sociedade, de modo que o tratamento meramente
técnico realizado no Município tem apresentado resultados pouco animadores. Outra
dificuldade são os recursos envolvidos, pois são necessários investimentos vultosos
para a aquisição de equipamentos, treinamentos, capacitação, controle e custeio de
todo o sistema de manejo de resíduos sólidos.
Um fator importante para a deficiência ao atendimento é a dificuldade na
elaboração e implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, para que se possa garantir o manejo de resíduos sólidos de forma planejada
e regulamentada, com fiscalização e monitoramento ambiental.
4.3 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas, as quais se
baseiam em determinadas características ou propriedades. A classificação é
relevante para a escolha da estratégia de gerenciamento mais viável.
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Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR
10.004, os resíduos são definidos como restos de atividades humanas, consideradas
pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis e geralmente em estado
sólido, semissólido ou semilíquido (com conteúdo líquido insuficiente para que este
líquido possa fluir livremente). Esta norma cita também que, os resíduos podem ser
classificados de acordo com a sua natureza física (seco e molhado), sua composição
química (matéria orgânica e inorgânica), como também pelos riscos potenciais ao
meio ambiente (perigoso, não inerte e inerte).
Os resíduos sólidos também podem ser classificados de acordo com sua
origem em (D’Almeida & Vilhena, 2000):
Domiciliar: é aquele originário na vida diária das residências, na própria
vivência das pessoas. O resíduo domiciliar pode conter qualquer material
descartado, de natureza química ou biológica, que possa pôr em risco a saúde da
população e o ambiente. Dentre os vários tipos de resíduos, os domiciliares
representam sério problema, tanto pela sua quantidade gerada diariamente quanto
pelo crescimento urbano desordenado e acelerado. Ele é constituído principalmente
por restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas,
embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande
diversidade de outros itens;
Comercial: é oriundo dos estabelecimentos comerciais, tais como,
supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes etc. O
resíduo destes estabelecimentos tem forte componente de papel, plásticos,
embalagens diversas e resíduos resultantes dos processos de higiene dos
funcionários, tais como, papéis toalha, papel higiênico e etc.;
Público: oriundo dos serviços de limpeza pública, incluindo os resíduos
de varrição de vias públicas e logradouros, podas arbóreas, feiras livres, corpos de
animais, bem como da limpeza de galerias e bocas de lobo, córregos e terrenos;
Serviços de Saúde: resíduos sépticos, que contém ou podem conter
germes patogênicos, oriundos de hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas
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veterinárias, postos de saúde e etc. Composto por agulhas, seringas, gazes,
bandagens, algodões, órgãos ou tecidos removidos, meios de culturas e animais
utilizados em testes científicos, sangue coagulado, remédios com prazo de validade
vencido e etc.;
Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários: resíduos
que também podem potencialmente conter germes patogênicos oriundos de outras
localidades (cidades, estados, países) e que são trazidos a estes através de
materiais utilizados para higiene e restos de alimentação que podem ocasionar
doenças. Os resíduos assépticos destes locais, neste caso também são semelhantes
aos resíduos domiciliares desde que coletados separadamente e não entrem em
contato direto com os resíduos sépticos;
Industrial: oriundo de diversos segmentos industriais (indústria química,
metalúrgica, de papel, alimentícia, etc.), este tipo de resíduo pode ser composto por
diversas substâncias, tais como cinzas, lodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis,
madeiras, fibras, borrachas, tóxicos etc.
Agropecuário: oriundos das atividades agropecuárias, como embalagens
de adubos, defensivos e rações, tais resíduos recebem destaque pelo alto número
em que são gerados, destacando-se, as enormes quantidades de esterco animais
gerados nas fazendas de pecuária extensiva;
Entulho: são os resíduos da construção civil, oriundos de demolições e
restos de obras, bem como solos de escavações e etc., geralmente material inerte,
passível de reaproveitamento, porém, geralmente contém materiais que podem lhe
conferir toxicidade, como restos de tintas e solventes, peças de amianto e diversos
metais.
4.4 GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4.4.1 Caracterização dos resíduos sólidos gerados em Aveiro
Os resíduos sólidos oriundos das atividades humanas nos ambientes
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urbanos classificam-se em diversas categorias, em função de sua natureza e origem,
conforme citados anteriormente. Como integrantes das principais categorias
podemos citar os resíduos domiciliares (residenciais e comerciais), os resíduos
públicos (resultantes das atividades de varrição, roçada, capina e raspagem de vias
e logradouros públicos, limpeza de bocas de lobo, etc.), e os resíduos de serviços
de saúde, entre outros.
Em levantamentos de campo foi possível constatar que a geração dos
resíduos sólidos no município de Aveiro se dá principalmente pelas atividades
econômicas presentes no mesmo. As origens de seus resíduos são, de acordo com
a classificação:
•

Resíduos Domésticos (residências, comércios, edifícios residenciais, escolas);

•

Serviço de Limpeza Pública (varrição, capina, roçada, galhadas);

•

Resíduos de Serviços de Saúde;

•

Resíduos Industriais (serraria, marcenaria);

•

Entulho;

•

Resíduos de Construção e Demolição;

•

Agropecuária (gado, suínos)
A Prefeitura Municipal de Aveiro, tem ciência da importância do

conhecimento da natureza dos resíduos que produz, mas não realiza nenhuma
caracterização quantitativa e qualitativa desses resíduos domiciliares gerados no
Município.
Considerando que a geração de resíduos está diretamente relacionada a
fatores referentes ao estilo de vida da população, a implantação de programas de
coleta seletiva e à existência de uma política de gestão de resíduos sólidos,
necessita de dados atuais a serem levantados pelo Município para uma projeção da
quantidade de cada tipo de resíduo.
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4.4.2 Produção Per Capta de Resíduos Domésticos
A geração “per capta” relaciona a quantidade de resíduos urbanos
gerados diariamente e o número de habitantes de determinada região. Segundo o
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2012), considerando a
faixa populacional do Município, a massa coletada de resíduos (domiciliares e
públicos) per capta em relação à população urbana apresenta uma variação média
para o Brasil de 0,50 a 1,30 kg/hab./dia, conforme tabela 26.

Tamanho da Cidade

Tabela 26: Geração per capta de resíduos domésticos do Brasil
População Urbana
Geração Per Capta
(habitantes)

Pequena
Média
Grande
Megalópole

(kg/hab./dia)

Até 30.000

0,50

De 30.000 a 500.000

De 0,50 a 0,80

De 500.000 a 3.000.000

De 0,80 a 1,00

Acima de 3.000.000

De 1,00 a 1,30

Fonte: SNIS, 2012

De acordo com a população de Aveiro de 15.849 habitantes (IBGE, 2010),
o Município se enquadra, conforme a tabela acima, em cidade de pequeno porte
utilizando um per capta médio de 0,50 kg/hab./dia. Então verifica-se:
•

População do município (P) = 15.849 habitantes;

•

Geração de resíduos sólidos por habitantes (q) = 0,50 kg/dia

•

Geração de resíduos sólidos (PL) = 15.849 x 0,50 = 7.924,5 kg/dia ou 7,9
ton./dia.
Com isso, conclui-se que Aveiro possuindo 15.849 hab. (IBGE, 2010), gera

em torno 7.924,5 kg/dia.
4.5 SERVIÇOS EXECUTADOS
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4.5.1 Zona Urbana
O município de Aveiro, através da Secretaria Municipal de Obras é
responsável pelo gerenciamento dos serviços de acondicionamento, coleta,
transporte, destinação final, limpeza urbana (varrição de vias públicas, capina e
roçagem, corte de raízes e supressão de árvores), retirada de entulhos volumosos e
da construção civil, a qual atende cerca de 100% da população da zona urbana.
Para a execução destes serviços a Secretaria disponibiliza pessoal e equipamentos
próprios.
4.5.1.1 Resíduos sólidos domésticos e comerciais – Coleta convencional,
acondicionamento e transporte
Na zona urbana de Aveiro é realizada a coleta convencional dos resíduos
sólidos domésticos e

comerciais (equiparados a domésticos). A principal

característica dos resíduos comerciais é oriunda de embalagens de alimentos,
eletrodomésticos, restos do beneficiamento de verduras e frutas, em sua maioria
compostos de: plásticos, papelão, madeira e restos de alimentos.
A coleta é realizada na segunda-feira; terça-feira, quinta-feira e sextafeira, no período da manhã das 07h00min às 13h00min e aos sábados apenas em
feriados e períodos de festividade. O roteiro da coleta é distribuído pelas ruas nos
dias e horários definidos e atende cerca de 80% dos domicílios da cidade, conforme
tabela 27.

Frequência

Tabela 27: Frequência/ horário/ roteiro da coleta domiciliar/comercial
Rota de Coleta
Horário
1ª Rua a 6ª Rua

07:00 – 13:00

Terça-feira

7ª Rua a 11ª Rua

07:00 – 13:00

Quinta-feira

1ª Rua a 6ª Rua

07:00 – 13:00

Sexta-feira

1ª Rua a 6ª Rua e 7ª

07:00 – 13:00

Segundafeira

Rua a 11ª Rua
Fonte: Secretaria Municipal de Obras, 2017
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O acondicionamento dos resíduos sólidos produzidos apresenta formas
variadas, de acordo com o tipo de resíduo e da fonte geradora. No caso dos resíduos
domiciliares, na sede do município são utilizados preferencialmente sacos plásticos e
vasilhames diversos (Fotografia 57).

Fotografia 57: Acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares.
Fonte: Comitê Executivo

A população de modo geral sofre com as deficiências do município com
relação a falta de recipientes para armazenamento dos resíduos nas praças,
escolas, vias públicas, mercados, entre outros.
Foi possível observar, “in loco”, que o município não possui infraestrutura
para gerenciar o sistema de resíduos sólidos. Por falta de recipientes adequados os
resíduos são acondicionados de forma inadequada, trazendo desconforto e risco a
saúde da população.
Existem áreas com baixa capacidade de acondicionamento e locais de
difícil acesso para coleta, onde a infraestrutura das instalações de armazenamento é
precária com coletores que não suportam a demanda de resíduos expondo-os aos
animais que acabam espalhando nas vias públicas, provocando transtornos para a
coleta.
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Outro problema verificado foi em decorrência das chuvas, onde esses
materiais acabam chegando até os leitos de igarapés ou rios contaminando-os e
causando dados ao meio ambiente.
Para a prestação do serviço de coleta e transporte dos resíduos
domiciliares e comerciais, a Prefeitura conta com 04 funcionários, dos quais 03
trabalham como coletores e 1 motorista (tabela 28).
Tabela 28: Tabela funcional da Coleta e transporte de resíduos domiciliares e
comerciais.
Descrição
C
Motoris
Total
oletores
ta
Profissionais
0
Fonte: Secretaria Municipal de Obras/2017.

01

04

Para realizar a coleta e transporte diariamente na zona urbana, é utilizado
1 caminhão compactador “Papa Lixo”, com capacidade de 15 toneladas (tabela 29).
Tabela 29: Frota disponível para coleta e transporte de resíduos domiciliares e
comerciais
Veículos
Q
Prop
Capaci
A
riedade
dade (t)
uant.
no
Caminha
compactador “Papa

1

0

Prefe

15

017

2

itura

Lixo”
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Transporte/2017.

A Fotografia 58 abaixo exemplifica a coleta e o transporte dos resíduos
domiciliares e comerciais na zona urbana do Município de Aveiro.
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Fotografia 58: Transportes utilizados na coleta domiciliar
Fonte: Comitê Executivo

Analisando a coleta, a estrutura funcional e a frota existente em Aveiro, foi
possível identificar que apesar do Município possuir um roteiro definido e planejado
da coleta dos resíduos sólidos domiciliares com um cronograma definido, a falta de
organização e a necessidade da implantação do Plano de Gerenciamento dos
Resíduos Sólidos Urbanos são fundamentais para que este planejamento seja
realizado com qualidade, garantindo o mínimo de limpeza da cidade.
A estrutura funcional disponibilizada apresenta uma carência, pois a mão
de obra existente é insuficiente para o efetivo atendimento dos serviços de coleta,
verificando a necessidade de ampliação e capacitação do Tabela funcional.
Em relação à frota existente, observou-se a necessidade de ampliação e
manutenção para o atendimento eficiente de toda a população do Município.
Não existe tratamento adequado para o processamento desses resíduos
e
todos os resíduos sólidos domiciliares e comerciais são destinados ao lixão
municipal.

4.5.1.2 Limpeza Pública
A Secretaria Municipal de Obras realiza os serviços de varrição; capina e
roçagem; retirada de resíduos das valas; limpeza das praças, feira e calçadas; podas
de árvores e terraplanagem, sendo realizados de acordo com a necessidade e
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demanda solicitada, não existindo um cronograma de atividades para execução
desses serviços por bairro. Alguns desses serviços serão descritos a seguir:
4.5.1.2.1 Varrição
O serviço de varrição compreende a varrição de vias e logradouros
públicos, limpeza e conservação de praças, feiras livres, calçadas, sarjetas,
escadarias e qualquer outra via pública, sendo a mesma pavimentada ou não,
agregando resíduos que se acumulam como folhas, papéis, pontas de cigarro, sacos
plásticos, etc.
A varrição é realizada de segunda a sexta, no período da manhã de
07h00min às 13h00min.
Conforme informações junto a Secretaria Municipal de Obras a varrição
ocorre apenas no Centro da cidade na 1ª e 2ª Rua, que são os logradouros com
pavimentação e Orla. Em relação à rotina operacional, esses serviços são efetuados
por equipes, que tem a incumbência de varrer os resíduos, acumulando-os em
montículos ao longo das sarjetas, para posteriormente ser recolhido.
São disponibilizados 05 funcionários, sendo 04 varredores, 01 ajudante
para a coleta. A coleta e transporte é feita no caminhão da coleta domiciliar.
Foi possível observar em campo, que não há utilização de Equipamentos
de Proteção Individual – EPI. Os equipamentos e ferramentas utilizadas no serviço
são apenas vassouras, carro de mão, ancinhos e pá (fotografias 59, 60, 61 e 62).
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Fotografias 59, 60, 61 e 62: Serviços de Varrição
Fonte: Comitê Executivo

4.5.1.2.2 Capina e Roçagem
Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS
(2011) a capina e roçagem compreendem os seguintes serviços:
Capina: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou
mecanizado, ou à supressão, por agentes químicos, da cobertura vegetal rasteira
considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, bem
como em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo eventualmente a
remoção de suas raízes e incluindo a coleta dos resíduos resultantes;
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Roçagem: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou
mecanizado, da cobertura vegetal arbustiva considerada prejudicial e que se
desenvolve em vias e logradouros públicos, bem como em áreas não edificadas,
públicas ou privadas, abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. Na maioria dos
casos, a atividade de roçada acha-se diretamente associada à de capina, sendo
geralmente executada preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação de
maior porte existente no trecho a ser capinado.
A caracterização da situação atual da capina e roçagem no Município foi
elaborada com base em informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Obras.
A capina e roçagem não possui um cronograma específico e são
realizadas em toda a extensão de vias do Município de acordo com a necessidade
do local ou por meio de demanda (solicitação de algum morador). Em relação a
frequência deste serviço, no centro da cidade é quase que diariamente realizado e o
restante da sede é feita a cada dois meses. Para a execução a Secretaria Municipal
de Obras disponibiliza 11 funcionários, sendo 08 na capina e roçagem; 02 na coleta
desses resíduos e 1 motorista.
Os serviços de capina e roçagem são realizados de forma manual e
mecânica. Da estrutura mecânica a sede dispõe de 08 (oito) roçadeiras, enquanto
que para a estrutura manual os serviços são realizados por equipes equipadas com
enxadas, foice, terçado, vassoura, carrinhos de mão, pá, que removem os detritos e
promovem a formação de montes até o recolhimento final. Os resíduos coletados da
capina e roçagem são transportados por uma caçamba com capacidade de 12 m³ e
são depositados junto aos demais resíduos no lixão municipal.

4.5.1.3 Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)
Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de
qualquer atividade de natureza médico-assistencial humanos ou animal - clínicas
odontológicas, veterinárias, farmácias, centros de pesquisa - farmacologia e saúde,
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medicamentos vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias
(ANVISA, 2006).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, dispõe em
seu
art. 20 que os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem elaborar e
implantar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS). O referido documento legal se aplica a todos os serviços relacionados
com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência
domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde;
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento;
serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;
estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de
zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e
produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de
atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros
similares.
O município de Aveiro não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS) de acordo com o que dispõe a legislação vigente.
O sistema de coleta, transporte e destinação dos resíduos de serviços de
saúde são realizados de forma precária, sem obedecer às resoluções estaduais e
federais, quanto ao manuseio de resíduos tóxicos e infectantes. Não há veículo
especializado para este tipo de coleta, sem que haja, em princípio, separação de
resíduos químicos e biológicos.
O quantitativo de pontos coletados atualmente são 02 (dois) postos de
saúde. Nos postos de saúde os resíduos são mantidos em caixas e guardados em
local específico para esse fim esperando a coleta. A coleta é realizada 1 (uma) vez
na semana em 01 (uma) caçamba com 03 (três) funcionários, cedidos pela Secreta
Municipal de Obras junto a 02 (dois) funcionários da Secretaria Municipal de Saúde
que recolhem o material e transportam para o lixão Municipal.
Os RSS encaminhados para o lixão são queimados em um buraco
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escavado em uma área no interior do lixão. Queimar é a alternativa de destinação
final que o Município adota, já que não possui nenhuma empresa terceirizada para o
manejo adequado desses resíduos (fotografia 63).

Fotografia 63: Local destinado para queima dos RSS
Fonte: Comitê Executivo

Foi possível observar “in loco” a inexistência de um manejo adequado dos
RSS e a falta da organização nas etapas do processo. Não existe a segregação, o
acondicionamento e a identificação correta, que permita o reconhecimento dos
resíduos contidos, dando orientações ao correto manejo. Os resíduos não são
acondicionados de forma disciplinada, obrigatoriamente em sacos plásticos de cor
branca, conforme estabelecem as normas da ABNT. Apenas os resíduos perfuro
cortantes são acondicionados em caixas de papelão conforme estabelece a
legislação. Os resíduos coletados não são encaminhados para um pré-tratamento
(desinfecção e trituração), mas apenas queimados no lixão. Não há um levantamento
para a quantificação dos resíduos gerados pelos estabelecimentos de saúde.
Portanto, observa-se a necessidade imediata da elaboração e implantação
de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde no município, já
que todo estabelecimento gerador de RSS deve proporcionar um manejo seguro de
seus resíduos, de maneira a organizá-los em todas as suas etapas, as quais são:
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Segregação, Acondicionamento, Identificação, Transporte interno, Armazenamento
Temporário, Tratamento, Armazenamento Externo, Coleta e Transporte Externos e
Disposição Final.

4.5.1.4 Resíduos de Construção e Demolição (Entulho)/ Galhos/ Podagem/
Inertes
Um dos resíduos sólidos urbanos mais comuns é o chamado “entulho”, ou
resíduos de construção e demolição – RCD ou de construção civil - RCC, aqui
definido como o conjunto de resíduos da indústria da construção civil, e oriundo de
demolições ou sobras de construções. Apresenta como características particulares a
predominância de materiais inertes e passíveis de reaproveitamento, além de
condições diferenciadas de geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento
e disposição final.
A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº. 307
de 05 de julho de 2002 é o instrumento legal determinante no quesito dos resíduos
da construção civil. Esta define quem são os geradores, quais são os tipos de
resíduos e as ações a serem tomadas quanto à geração e destinação destes. Em
relação aos geradores estes são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos.
É fruto desta resolução e recentemente da Política Nacional de Resíduos
sólidos – 12.305/2010, no seu art. 20 a obrigação dos municípios quanto à
elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil,
que deverá estabelecer as diretrizes e técnicas para que os grandes geradores
preparem o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
que deverá ser obrigatoriamente entregue antes do início das obras. Além disto, no
referido

Plano

também

estará

contemplado

um

Programa

Municipal

de

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, com procedimentos para o
exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os
critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local.
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A principal característica dos resíduos de construção e demolição em
Aveiro se dá pela composição de areia, galhos, matos, folhas, bem como pequenas
quantidades de plásticos.
Estes resíduos são coletados pela Secretaria Municipal de Obras na
quarta-feira de 07:00h as 13:00h por meio de solicitação junto a secretaria que utiliza
1 caminhão basculante e 4 (quatro) funcionários para o serviço.
Verifica-se que a população costuma descartar os resíduos sólidos e
entulhos de construção produzido em frente aos imóveis ou em terrenos baldios, o
que pode ser detectado, a julgar pelos vários pontos de descarte de pequena monta
encontrados na cidade.

4.5.1.5 Resíduos Sólidos Industriais
Resíduo sólido industrial é todo resíduo que resulte de atividades
industriais e que se encontre nos estados sólido, semissólido, gasoso - quando
contido e líquido, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede
pública de esgoto ou em corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
Os resíduos variam conforme a atividade da indústria, incluindo nesta
categoria a grande maioria do lixo considerado tóxico.
A coleta dos resíduos sólidos industriais gerados em estabelecimentos de
Aveiro não é atribuição do Serviço de Limpeza Pública. Os resíduos são
acondicionados nos pátios das próprias industrias à céu aberto. Não existe coleta,
transporte e tratamento específico destes resíduos.
A destinação final se dá por meio da incineração nos fornos das industrias
do município.
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4.5.1.6 Resíduos sujeito a Logística Reversa
Este conjunto de resíduos é constituído por produtos eletroeletrônicos,
pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz
mista); óleos lubrificante, seus resíduos e embalagens e, por fim, os agrotóxicos,
também com seu resíduos e embalagens.
• Agrotóxicos
É realizada a divulgação para que os produtores rurais levem as
embalagens até o ponto de coleta, é exposto ainda como deve ser realizada a tríplice
lavagem. Ainda estão envolvidos nesse processo todos os postos de revenda de
agrotóxicos e os produtores da região. Essa foi à medida mais eficaz que foi
encontrada em curto prazo para solucionar a destinação final dessas embalagens,
no entanto, sabemos que as empresas que são as reais responsáveis por fazerem
essa coleta, não estão arcando com as devidas responsabilidades. Esse tipo de
serviço é fiscalizado pela ADEPARÁ.

• Pilhas e Baterias
Como diagnóstico da situação atual dos resíduos de pilhas e baterias, o
município de Aveiro não apresenta programas específicos para a coleta de pilhas e
baterias bem como não apresenta pontos de entrega voluntária. Devido a essa
deficiência, em conjunto com a falta de conscientização da população, os resíduos
de pilhas e baterias do município são dispostos na coleta convencional de resíduos
domésticos, tendo por fim o lixão.
• Pneus
Os pneumáticos descartados tanto pela Prefeitura, na manutenção dos
veículos públicos, são armazenados nos respectivos órgãos que efetuam a
manutenção. Para os estabelecimentos privados, a situação não é muito diversa. As
borracharias estabelecidas no município também armazenam estes resíduos. No
entanto, apesar de armazenados esses pneus são encaminhados para o lixão, por
não terem nenhuma empresa que faça o recolhimento.
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• Óleos lubrificantes
A falta de uma descentralização dos serviços ambientais e o baixo
orçamento da secretaria de meio ambiente responsável inviabilizam a manutenção
de uma destinação correta para esse resíduo, onde cada morador, ou
estabelecimento é responsável pela destinação do mesmo. Os postos de
combustíveis recolhem, armazenam e retornam as embalagem ao fabricante.
Registrou-se que existe uma gama imensa de pessoas e estabelecimentos que
ainda realizam a venda desses óleos usados ou ainda armazenam por longos
períodos, sendo muitas vezes dispostos em embalagens inadequadas resultando na
contaminação direta do solo. As estopas, filtros e serragem contaminados com óleo
e graxa, geralmente vão para a coleta convencional.
• Lâmpadas fluorescente
Segundo informações obtidas, verificou-se a falta de programas
específicos para a coleta dos resíduos de lâmpadas fluorescentes, bem como a falta
de pontos de entrega voluntária. Verificou-se também a disposição destes materiais
para a coleta convencional de resíduos domésticos do Município sendo
posteriormente encaminhadas todas para o lixão.

• Produtos eletrônicos e seus componentes
Não há nenhum programa de recolhimento desses tipos de produtos,
sendo
destinados para o lixão.
4.5.2 Zona Rural
No meio rural é gerada uma grande diversidade de resíduos sólidos, a
exemplo: resíduos domiciliares, dejetos de animais, resíduos de culturas agrícolas,
embalagens de agrotóxicos, medicamentos veterinários, dentre outros, os quais
requerem atenção especial na sua destinação e disposição final, haja vista a
periculosidade e o potencial de poluição ambiental.
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As alterações ambientais geradas pela disposição inadequada dos
resíduos domésticos em pequenas comunidades ou na zona rural, apesar de serem
de uma magnitude menor que aquelas produzidas nos “lixões” das grandes cidades,
podem, também, constituir impactos ambientais negativos, principalmente porque,
muitas vezes, passam a ocupar um espaço físico ainda não ocupado pelo homem,
ao contrário do que ocorre nas cidades (COLLARES et al., 2007).
Não há dúvidas de que a Lei 12.305/2010 trouxe um ordenamento
aprimorado e estruturado na questão dos resíduos sólidos, porém deixou uma lacuna
no que se refere aos resíduos domiciliares na zona rural. Houve uma preocupação
intensificada com o meio urbano, principal contribuinte de resíduos, e nenhuma com
os lares rurais, que são constituídos por famílias que consomem cada vez mais
produtos industrializados, gerando assim uma maior quantidade de “lixo” em suas
propriedades.
A referida lei, em alguns momentos, refere-se ao meio rural quando
classifica os resíduos sólidos, no art. 13, inciso I, alínea i:
“[...] resíduos agrosilvopastoris: os gerados nas atividades
agropecuárias e silviculturas, incluídos os relacionados a insumos utilizados
nessas atividades”

Quando trata da responsabilidade compartilhada, no qual determina no art.
33 da implantação de uma logística reversa, esclarecendo no §4º que:
“[...] os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso,
aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens de
agrotóxicos [...]”.

Essa lacuna observada na nova lei deixa, de certa maneira, desprotegida
as

populações das

zonas rurais dos

municípios

brasileiros,

adotando

responsabilidades pela geração de resíduos domiciliares, como reza a primeira parte
do caput do art. 28 da referida lei:
“[...] O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada
sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização
adequada para a coleta [...]”.
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Como responsabilizar essas comunidades se o poder público, na maioria
de suas prefeituras, não presta o serviço de coleta? Esse questionamento é
respondido na própria lei, apresentada no art. 10, primeira parte, o qual explicita: “[...]
incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão
integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios [...] ”.

Destaca-se que a gestão deve abranger todo o território de um Município,
e não apenas a zona urbana, tendo essas pessoas o direito de receber esse serviço,
com qualidade e periodicidade, com ou sem pagamento de taxas; além de combater
a poluição gerada por esses resíduos ao meio ambiente, que se apresenta, de
maneira geral, mais preservado do que nas grandes concentrações populacionais,
denominadas “cidades”.
Diante do exposto, abordaremos a seguir a situação atual do sistema de
limpeza pública, coleta e destinação final de resíduos sólidos na zona rural do
município de Aveiro.
A zona rural do Município é composta por 44 comunidades rurais,
correspondendo aproximadamente 80,8% da população total do Município.
As comunidades sofrem com a carência dos serviços de coleta dos
resíduos sólidos gerados. Nestas, não há coleta convencional, o serviço de coleta de
resíduos domiciliares ocorre apenas no distrito de Brasil Legal e no distrito de
Fordlândia, sendo de responsabilidade da Prefeitura, através da Secretaria Municipal
de Obras, que disponibiliza funcionários para este serviço. As demais vilas não
possuem nenhum tipo de coleta e utilizam métodos alternativos para a destinação
final.

4.5.2.1 Comunidade com serviço de coleta de resíduos domiciliares
4.5.2.1.1 Distrito de Brasil Legal
O distrito possui aproximadamente 230 famílias e é ribeirinho. A coleta de
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resíduos sólidos domiciliares nesta comunidade é realizada 1 (uma) vez na semana
sempre na segura-feira sem horário definido. Os resíduos são acondicionados pela
população em sacos plásticos e caixotes dispostos em frente às casas na passagem
do coletor. Para a coleta e transporte a Secretaria Municipal de Obras disponibiliza 3
funcionários, sendo 2 coletores e 1 motorista que utilizam um caminhão de
carroceria aberta para fazer o transporte. Todo o resíduo coletado neste Distrito é
destinado para um lixão neste local.
Periodicamente é realizada a roçagem nas ruas do distrito por 3
funcionários contratados pela Secretaria. Os resíduos do Posto de saúde local são
encaminhados para este lixão e são enterrados (fotografia 64).

Fotografia 64: Acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares
Fonte: Comitê Executivo

Fotografias 65 e 66: Serviço de roçagem
Fonte: Comitê Executivo
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4.5.2.1.2 Distrito de Fordlândia
Distrito possui aproximadamente 350 famílias. A coleta de resíduos sólidos
domiciliares é realizada 3 (três) vezes na semana, segunda-feira, quarta-feira e
sextafeira sem horário definido.
Os resíduos são acondicionados pela população em caixas ou sacos
plásticos e dispostos em frente às casas. A coleta e transporte dos resíduos é feita
por 4 (quatro) funcionários, sendo: 3 (três) coletores e 1 (um) motorista que utilizam
uma caçamba basculante. Todo o resíduo coletado é destinado para uma área a céu
aberto há 1 km do centro do distrito. Periodicamente é realizada a roçagem nas ruas
do distrito por 4 funcionários contratados pela Secretaria.

Fotografia 67: Serviço de roçagem
Fonte: Comitê Executivo

4.5.2.2 Comunidades sem serviço de Coleta de Resíduos Domiciliares
Nas demais comunidades não há coleta dos resíduos sólidos domiciliares.
O destino dado aos resíduos nessas comunidades da zona rural, mesmo
representando uma pequena quantidade quando comparado com o total de resíduo
produzido, está proporcionando ao ambiente uma significativa devastação, por ser
jogado em margens de lagos e rios quando orgânico e, em sua maioria, queimado
quando reciclável.
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A produção de resíduos na zona rural é percebida como uma grande
problemática que deve receber a preocupação da população, principalmente pelo
poder público que, através de políticas públicas, que busque minimizar os efeitos que
esse tipo de ação humana provoca no meio ambiente.
Os resíduos domésticos produzidos na zona rural do Município não
recebem a destinação correta, de acordo com normas básicas de prevenção à
poluição ambiental. Constatou-se também, que a maioria da população não recebe
orientações sobre a forma de tratamento adequado a ser dado aos resíduos
produzidos e não é incentivada para tais ações.
Dessa forma, pode-se concluir que as políticas de educação ambiental
parecem não ser consideradas pelos responsáveis. O que se observou é que o
sistema de coleta de resíduos do município de Aveiro não dispõe de estrutura
suficiente para chegar às diversas áreas da cidade, em especial as rurais.
Entende-se que com a implantação do Plano Municipal de Saneamento
Básico, previsto na Política Nacional de Saneamento Básico, esse processo será
gradativamente implementado, prevendo-se metas para o atendimento de 100% da
população urbana e rural na coleta de resíduos convencional.
4.6 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos coletados na Sede do município são destinados para
um lixão a céu aberto, situado no Travessão do Igarapé da Galinha, numa área de
aproximadamente 4 hectares, distante aproximadamente 2,5 km do centro da
cidade.
A área do lixão pertence a Prefeitura Municipal e está sendo utilizado há 10 anos. No
lixão é disposto todo tipo de resíduos sólidos urbanos, envolvendo os resíduos
domiciliares, comerciais e públicos (fotografias 68 e 69).
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Fotografias 68 e 69: Lixão à céu aberto na Sede Municipal
Fonte: Comitê Executivo

Além deste lixão localizado na Sede, o município também utiliza como lixão
duas áreas na zona rural, nos distritos de Brasil Legal e Fordlândia. Em Brasil Legal
o lixão está localizado há 1,5 km distante do centro do distrito. Neste local, os
resíduos são depositados em uma cova de aproximadamente 5 x 3 metros e
queimados. Em Fordlândia todo o resíduo coletado é destinado para uma área a céu
aberto há 1km do centro do distrito (fotografias 70 e 71).

Fotografia 70: Lixão Distrito Brasil Legal
Fonte: Comitê Executivo
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Fotografia 71: Lixão Distrito de Fordlândia
Fonte: Comitê Executivo

4.7 PROGRAMAS ESPECIAIS
4.7.1 Cooperativas de Catadores
No município de Aveiro os catadores não estão organizados em
cooperativa ou associações, mas não diferente de outros municípios brasileiros
também existe a presença de catadores no lixão, Fotografias de fundamental
importância na reinserção de matéria prima secundária na cadeia de produção e
consumo.
4.7.2 Coleta Seletiva
A coleta seletiva é um importante instrumento na busca de soluções que
visem à redução dos resíduos sólidos urbanos. Um dos objetivos é reduzir o volume
de resíduos coletados na cidade para aumentar a vida útil do local de destinação,
promover o não desperdício e o uso racional dos materiais através da reciclagem
dos resíduos comuns, o que resultará em melhoramento da qualidade de vida da
população e proteção do meio ambiente, já que os resíduos são considerados um
grande poluidor e um dos maiores causadores de doenças.
O município de Aveiro ainda não possui coleta seletiva municipal.
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4.7.3 Compostagem
Com a compostagem, os resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis
podem ser transformados em “composto orgânico” (fertilizante e condicionador do
solo), sob controle e monitoramento sistemáticos.
Os resíduos provenientes da poda de árvores e gramados e fração
orgânica resultante de um processo de separação em unidades de triagem ou coleta
diferenciada são compostáveis (SNIS, 2011).
O município de Aveiro não realiza compostagem dos resíduos orgânicos.
Os mesmos são coletados junto aos resíduos domiciliares e destinados ao “lixão”
municipal.
4.8 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL
4.8.1 Recursos Humanos
A Prefeitura Municipal de Aveiro, através da Secretaria Municipal de
Obras mantém em sua folha de pagamento 38 funcionários entre contratados e
efetivos destinados ao Serviço de Limpeza Urbana e Manutenção de Coleta de
Resíduos Sólidos (tabela 30).

Tabela 30: Relação de funcionários destinados a Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos.
FUNCIONÁRIO
CARGO
SETOR
NÚCLEO
03
01

Gari
Motorista

Coleta
Coleta

Sede
Sede

05

Serviços Urbanos

Varrição

Sede

08

Serviços Urbanos

Capina e Roçagem

Sede

02

Gari

Varrição/Capina e Roçagem

Sede

01

Motorista

Varrição/Capina e Roçagem

Sede

03

Serviços urbanos

Entulho

Sede

01

Motorista

Entulho

Sede

03

Gari

Coleta

Distrito Brasil Legal

01

Motorista

Coleta/Capina e roçagem

Distrito Brasil Legal

02

Serviços Urbanos

Capina e roçagem

Distrito Brasil Legal
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03

Gari

Coleta

Distrito Fordlândia

01

Motorista

Coleta/Capina e roçagem

Distrito Fordlândia

04

Serviços Urbanos

Capina e roçagem

Distrito Fordlândia

Total: 38 funcionários
Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Transportes/2017

4.8.2 Organograma
O organograma mostra a atual estrutura funcional dos serviços Limpeza
Urbana e Manutenção de Coleta de Lixo (figura 10).

Figura 10: Organograma da estrutura funcional dos serviços de Serviço de Limpeza
Urbana.
Fonte: Comitê Executivo

De acordo com a estrutura funcional existente, constatou-se a carência da
mão de obra para o efetivo atendimento dos serviços de coleta dos resíduos
domiciliares, verificando a necessidade da ampliação e capacitação do Tabela
funcional. Para que as ações previstas possam ser executadas com eficiência é
necessário à existência de uma estrutura administrativa que coordene e apoie as
etapas associadas ao processo de limpeza urbana, avaliando a eficiência dos
serviços, promovendo reajustes em qualquer etapa do sistema e planejando a
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ampliação das atividades sempre as adequando a uma nova realidade que
porventura venha se estabelecer.

4.8.3 Recursos Operacionais
Para os serviços de limpeza e coleta dos resíduos sólidos na zona urbana
e rural do Município, a Secretaria Municipal de Obras disponibiliza 1 caminhão
compactador e 03 caçambas basculante e 1 caminhão de carroceria aberta (tabela
31).
Tabela 31: Frota disponível para Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos em Aveiro.
Veículos
Quant. Propriedade Setor
Núcleo
Caminhão compactador

01

Prefeitura

Coleta

Sede

Caçamba basculante

02

Prefeitura

Varrição/Capina e roçagem

Sede

Caçamba basculante

01

Prefeitura

Capina/roçagem

Sede

Caçamba basculante

01

Prefeitura

Coleta entulho

Sede

Alugada

Coleta/Capina e roçagem

Distrito

Caminhão

carroceria 01

Brasil

Legal

aberta
Caçamba basculante

01

Prefeitura

Coleta/Capina e roçagem

Fonte: Secretaria Municipal de Obras /2017

De acordo com o levantamento, observou-se a necessidade da aquisição
de veículos para garantir a coleta adequada e o atendimento eficiente de toda a
população do Município. Os recursos operacionais existentes não são suficientes
para o correto manejo de resíduos sólidos.
4.9 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS
Os Consórcios constituem instrumentos que promovem a cooperação entre
os governos municipais e objetiva resolver problemas buscando programar ações de
interesse comum, isso é realizado por meio da articulação e racionalização dos
recursos (Lima 200). Partindo desse contexto, no momento em que os limites
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territoriais deixam de predominar, o Consórcio Intermunicipal opera como uma
unidade territorial, mantendo a autonomia administrativa, envolvendo todos os
Municípios interessados para buscar e realizar os fins a que se propõe o Consórcio,
contribuindo de forma financeira e legal de cada ente integrante deste instrumento.
No Estado do Pará não há nenhum estudo abrangendo todos os Municípios
a fim de identificar e agrupar os que possam formar consórcios intermunicipais em
potencial.
Atualmente o município de Aveiro não possui nenhum consórcio, mas
busca bases de referência para a implantação de consórcios intermunicipais.
Segundo levantamentos junto a Prefeitura Municipal a inclusão de consórcios para a
gestão de resíduos sólidos urbanos não é viável para o Município devido a logística
de localização, mas ainda não foi feito nenhum estudo.
A implantação de consórcio no Município poderá alcançar os fatores que
se levam em consideração para o incentivo da implantação, dos quais podemos
destacar:
•

Melhoria da qualidade da operação dos aterros, evitando que se tornem
lixões e gerem desperdício do dinheiro público investido na sua
implantação;

•

Menor número de áreas utilizadas como aterros sanitários (possíveis
focos de contaminação quando mal operados);

•

Ganhos de escala de operação e rateio dos custos administrativos e
operacionais;

•

Otimização do uso de máquinas e equipamentos no aterro;

•

Maior disponibilidade de recursos para proteção ambiental;

•

Maior representatividade na solução de problemas locais

4.10 ASPECTOS FINANCEIROS
No município de Aveiro o dispêndio com os serviços de limpeza urbana e
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coleta de resíduos sólidos é de responsabilidade do Município. A Secretaria
Municipal de Obras e Transportes é a responsável pelos recursos orçamentários
previstos no exercício para gerenciar a limpeza urbana e fazer a manutenção da
coleta de resíduos, bem como a estrutura interna existente.
O demonstrativo com as despesas mensais e anuais atuais em relação à
coleta de resíduo, varrição, capina e roçagem, limpeza de áreas e locais públicos e
destinação final de resíduos sólidos não são levantados pelo órgão responsável, os
quais deixam de estabelecer um conjunto de indicadores que serviriam como base
para avaliações, apontando as deficiências e eficiências através das análises
comparativas dos valores de referência.
4.11 PASSIVOS AMBIENTAIS
O Passivo ambiental pode ser definido como o conjunto de obrigações,
contraídas de forma voluntária ou involuntária, que exigem a adoção de ações de
controle, preservação e recuperação ambiental. Resulta em sacrifício de benefícios
econômicos que devem ser assumidos para a recuperação e a proteção do meio
ambiente, decorrente de uma conduta inadequada em relação às questões
ambientais (Ribeiro, 2000).
No município de Aveiro um fator que gera passivo ambiental é a presença
de três lixões a céu aberto que faz a descarga do resíduo sobre o solo sem medidas
de proteção ao meio ambiente ou a saúde pública. Esta situação vem ocorrendo, ao
longo de anos, sem que nenhuma providência tenha sido tomada pelos órgãos de
controle ambiental do Município e do Estado do Pará.
Em verificação feita “in loco”, foram encontrados na área do lixão os
seguintes materiais discriminados abaixo:
a) Resíduos orgânicos
- restos de alimentos
- folhas
- madeiras
- papeis
b) Resíduos inorgânicos
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- latas de cervejas
- vidros
- garrafas Pet
- materiais de construção c) Resíduos tóxicos
- pilhas, pequenas baterias e componentes eletrônicos de celular
- tintas
d) Materiais Particulados oriundos da queima dos resíduos

As Principais externalidades impactantes, que geraram o passivo
ambiental no lixão:
1) Desmatamento da vegetação;
2) Disseminação do material particulado com a queima dos resíduos;
3) Contaminação dos lençóis freáticos e subterrâneos com a lixiviação e
percolação da água;
4) Destruição da fauna e flora local por ação antrópica;
5) Descarte dos resíduos;
6) DesFotografiação da paisagem natural;
7) Proliferação de insetos, roedores em todo o entorno;
8) Emissões atmosféricas, quando da sua queima, produzindo odores e
gases e poluentes ambientais;
9) Aumento de concentração no ar de CO e CO², gerados pela queima
dos resíduos.
Pode-se notar, que pelo tipo de resíduos sólidos que são lançados na
área em questão, a sua variabilidade, pode produzir chorume com elevados teores
de substâncias e íons de propriedades tóxicas, que são resultantes da
decomposição e dissolução das fontes poluidoras lançadas no lixão, como entulhos
de construção, latas, tampas de garrafas, embalagens pet, material orgânico, dentre
outras. Estas substâncias dissolvidas se combinam com outras de grande poder de
ionização, formando compostos perigosos nocivos à saúde humana, que são
lançados nos lençóis freáticos superficiais e subterrâneos, com o escoamento e
percolação do chorume no solo e subsolo.
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Em relação à queima dos resíduos, partes destas substâncias são
lançadas no ar como emissões gasosas, que dependendo do seu peso específico,
poderão se depositar nas camadas mais superficiais do solo na região, além do
material particulado que também se precipita. Outro ponto importante é a emissão
de CO e CO² na atmosfera, contribuindo de forma inegável com o aumento da
temperatura e mudança do microclima da região.
Para tanto é necessário que o Município desenvolva estudos técnicos
específicos para a escolha de um local adequado de acordo com a legislação vigente
para a implantação do aterro sanitário. Planeje e programe a recuperação e o
monitoramento ambiental da área do atual lixão.
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APRESENTAÇÃO
Este relatório consiste no Produto D do Plano de Saneamento Básico do
Município de Aveiro - PA, em atendimento à Política Nacional de Saneamento
Básico (Lei nº 11445/2007) e Lei Federal 12.305/2010. É composto do Prognóstico,
Prospectiva e Planejamento Estratégico, onde são, efetivamente, elaboradas as
estratégias de atuação para melhoria das condições dos serviços de saneamento a
partir do diagnóstico técnico participativo formalizado no produto C.
No prognóstico são elaboradas projeções de serviço e infraestrutura de
saneamento básico nos diversos quadrantes do território municipal, a partir de
premissas quanto a prospecções envolvendo o desenvolvimento econômico
combinadas com as expectativas de crescimento demográfico, o que se constitui
em subsídio fundamental, para o pré-dimensionamento dos investimentos e custos
de operações necessários à gestão do sistema nos próximos 20 (vintes) anos.
Para cada tema central identificado como os mais relevantes para o
processo de mudanças a serem operacionalizadas no Sistema de Gestão do
Município de Aveiro é apresentado as Prospectivas, Diretrizes, Estratégias, Metas
e uma primeira estimativa de recursos a serem viabilizados para a modernização e
operação do Sistema Municipal de Saneamento Básico partindo das realidades
constatadas no Município.
O Prognóstico é um instrumento de prospecção sobre o comportamento
dos elementos definidores dos requisitos de infraestrutura necessários ao
dimensionamento dos sistemas de saneamento básico de Aveiro. De acordo com o
Termo de Referência, o prognóstico deverá contemplar, no mínimo, dois cenários
que permitam orientar o processo de planejamento, identificando as soluções que
se adequam ao crescimento econômico do Município.
CENÁRIO

I:

Contemplam

as

principais

tendências

de

desenvolvimento

socioeconômico observadas no Município no passado recente, considerando, para
futuro, uma moderada influência de vetores estratégicos de desenvolvimento
associados a algumas capacidades de modernização socioeconômica e de
desempenho do sistema urbano;

CENÁRIO II: Levam em consideração as principais tendências de desenvolvimento
observadas no município no passado recente e incorpora, como elemento diretivo,
os principais vetores estratégicos de um ritmo de desenvolvimento mais acelerado
associado à mobilização de capacidade de modernização e expansão econômica e
de desempenho do sistema urbano.
Subsequentemente à elaboração dos cenários prováveis para os
próximos 20 anos, procedeu-se a escolha daquele que será o cenário de referência
capaz de subsidiar a proposição de metas, programas, projetos e ações e definição
de diretrizes e estratégias para a gestão do Saneamento Básico no Município de
Aveiro, que será apresentado no produto E.
A elaboração dos referidos cenários, ensejou a indicação de alternativas
que representem aspirações sociais factíveis de serem atendidas nos prazos
estipulados. Em resumo, a prospectiva estratégica, com a elaboração de cenários,
tem por objetivo de identificar, dimensionar, analisar e prever a implementação de
alternativas de intervenção, inclusive de emergências e contingências, visando o
atendimento das demandas e prioridades da população de Aveiro.
O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e
dos itens de planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação,
construídos de forma coletiva pelos diferentes atores sociais. A análise da
prospectiva estratégica aborda problemas de variados tipos, define a população
implicada, as expectativas e a relação entre causas e efeitos. Além disso,
identificam objetivos, agentes, opções, sequência de ações, tenta prever
consequências, evitar erros de análise, avalia escalas de valores e abordam táticas
e estratégias. Em resumo, a prospectiva estratégica requer um conjunto de
técnicas sobre a resolução de problemas perante a complexidade, a incerteza, os
riscos e os conflitos, devidamente caracterizados (FUNASA/ ASSEMAE, 2012).
As metodologias prospectivas procuram identificar cenários futuros
possíveis e desejáveis, com o objetivo de nortear a ação presente. Por meio de
cenários podem-se transformar as incertezas do ambiente em condições racionais
para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do plano
estratégico de execução de programas, projetos e ações (FUNASA/ ASSEMAE,
2012).

1. INTRODUÇÃO

Será apresentado o prognóstico, prospectivas e alternativas de
planejamento estratégico para a universalização do saneamento básico em todo
território municipal, além de formulação de estratégias para alcançar os objetivos,
diretrizes e metas definidas para o PMSB do município de Aveiro, incluindo a
organização ou adequação da estrutura municipal para o planejamento, a
prestação de serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social, ou ainda, a
assistência técnica e, quando for o caso, a promoção da gestão associada, via
convênio de cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma
ou mais destas funções.
Nesta etapa devem-se formular os mecanismos de articulação e
integração das políticas, dos prognósticos, das prospectivas e do planejamento
estratégico de Saneamento Básico com as de outros setores correlacionados
(saúde, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, educação) visando à eficácia,
a eficiência e a efetividade das ações, projetos e ações preconizadas no produto E.
Essa fase também consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção
visando à melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas
e rurais. Tais alternativas terão por base as carências atuais de serviços públicos
de saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas. Essas carências devem ser prospectadas a partir da análise de cenários
alternativos de evolução gradativa do atendimento quantitativo e qualitativo
apresentados no produto C, conforme diferentes combinações de medidas efetivas
e/ou mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de 20 anos.
As diretrizes, alternativas, objetivos e metas, programas e ações do
Plano devem contemplar definições como detalhamento adequado e suficiente
para que seja possível formular os projetos técnicos e operacionais para a sua
implementação. Os tomadores deverão observar, além das diretrizes deste
documento, a Resolução do Conselho das Cidades sobre a Política e o conteúdo
mínimo desse Plano. Esta fase deverá contemplar para os quatros eixos do
saneamento básico, no mínimo:
1. Alternativas de gestão dos serviços;
2. Necessidades de serviços públicos de saneamento básico;
3. Cenários alternativos das demandas por serviços de saneamento básico;

4. Compatibilização das carências de saneamento básico com as ações do PMSB;
5. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária;
6. Definição de objetivos e metas;
7. Outros mecanismos complementares.
De acordo com a Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento
Básico, os municípios devem elaborar seus Planos de Saneamento, para que este
seja parte integrante do Sistema Municipal. O referido Sistema é composto pelos
seguintes instrumentos: Plano Municipal de Saneamento; Lei Municipal de
Saneamento, que terá o Plano como base; Conselho Municipal de Saneamento e
Agência Regulatória de Saneamento.
O Plano deve especificar a situação atual e futura, a partir da discussão
de cenários de referência, dos setores de abastecimento de água; esgotamento
sanitário; drenagem urbana e manejo de águas pluviais e resíduos sólidos e
limpeza urbana.
Para tanto, é necessário que o processo esteja de acordo com o que
preconiza o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257/2001), que define que o acesso
aos serviços de saneamento básico é um dos componentes do direito à cidade e os
planos municipais devem ter a participação e acompanhamento da sociedade civil
para aumentar sua eficácia e controle social.
2 PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO
A prospectiva estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a
resolução de problemas perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os
conflitos, devidamente caracterizados. As metodologias prospectivas procuram
identificar cenários futuros possíveis e desejáveis, com o objetivo de nortear a ação
presente. Por meio de cenários podem-se transformar as incertezas do ambiente
em condições racionais para a tomada de decisão, servindo de referencial para a
elaboração do plano estratégico de execução de programas, projetos e ações
previstas no Produto E.
O Plano de Saneamento Básico tem como princípio primordial o
atendimento das metas fixadas, utilizando-se de ações previstas que servem como
base para o atendimento das necessidades das mesmas. Para a duração de 20
anos deste plano considerou o início o Ano de 2018 e o final o Ano de 2037.

Para fim do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aveiro, entendese como Meta alcançar um objetivo físico num intervalo de tempo devidamente
definido.
A construção de cenários tem como objetivo principal o entendimento
das possíveis situações que podem facilitar ou atrasar as metas estipuladas no
PMSB que podem interferir no desenvolvimento futuro, montando assim uma cena
ou situação consistente do futuro. Portanto, a criação de cenários é um importante
instrumento de planejamento estratégico, capaz de monitorar, antever o ambiente e
responder melhor às possíveis surpresas e crises, permitindo que o PMSB seja
fundamentado também numa realidade futura plausível de acontecer.
O planejamento estratégico é aquele onde são definidas as diretrizes
gerais da organização. É base para a formulação dos demais planejamentos e é
elaborado pela cúpula para um período considerado longo prazo.
O planejamento estratégico é um importante instrumento de gestão para
as organizações na atualidade. Constitui uma das mais importantes funções
administrativas e é através dele que o gestor e sua equipe estabelecem os
parâmetros que vão direcionar a organização do Município, a condução da
liderança, assim como o controle das atividades. O objetivo do planejamento é
fornecer aos gestores e a sociedade uma ferramenta que os municie de
informações para a tomada de decisão, ajudando-os a atuar de forma proativa.
Uma das ferramentas utilizadas pelas organizações para elaborar o
planejamento de ações estratégicas é o método denominado SWOT (Strengths,
Weakness, Opportunities, Threats). Este método propicia à “organização” realizar
uma análise dela mesma e de seu entorno, é uma maneira de conhecer a condição
de partida antes de definir as estratégias de ação para o curto, médio e longo
prazo.
O método SWOT analisa as forças internas em relação às oportunidades
externas, bem como as fraquezas internas em relação às ameaças externas à
organização, ou seja, analisa as condições de partida frente às tendências e
cenários futuros.
Esse método permite aos gestores obterem um diagnóstico mais preciso
da realidade organizacional e das perspectivas do ambiente externo, visto que
propicia a contextualização da organização em nível micro e macro, local e não
local, estabelecendo uma conexão entre a missão, a visão e as ações estratégicas
necessárias para o desenvolvimento da organização.

Nesse sentido, são estabelecidos objetivos e metas que deverão ser
desenvolvidos em um determinado tempo. A Matriz SWOT representa de que
forma a análise do macroambiente deve ser realizada, considerando-se o ambiente
organizacional de forma ampla, isto é, o ambiente interno e externo. Essa estrutura
de análise é muito importante para se obter informações úteis, visando à definição
das estratégias de ação de curto, médio e longo prazo.
A análise prospectiva estratégica aborda problemas de variados tipos,
estrutura-os, define a população implicada, as expectativas, a relação entre causas
e efeitos, identifica objetivos, agentes, opções, sequência de ações, tenta prever
consequências, evitar erros de análise, avalia escalas de valores e como se interrelacionam as questões, abordam táticas e estratégias. Em resumo, a prospectiva
estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a resolução de problemas
perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente
caracterizados.

Saneamento Básico

Ambiente
Interno

AJUDA

ATRAPALHA

Forças

Fraquezas

1. Município forte em mobilização
social e organizações sociais;
2. Boas condições topografias e
solos favoráveis a construção ou
implantação de infraestrutura de
saneamento básico;
3. Boa logística para localidades
rurais;
4. Existência do Plano diretor,
PMGIRS e PPA como principais
instrumentos de planejamento;
5. Participação da população no
planejamento e concepção dos
sistemas
do
serviço
de
saneamento e nas mobilizações
sociais;
7.Existência
de
dotação
orçamentária e LOA;

1. Não existe Política Municipal de
Saneamento Básico;
2. Não existe cobrança de taxas ou
tarifas;
3. Município com 3.264 da população
urbana e 12.585 rural (censo/10); total
15.849.
4.
Condições
precárias
em
infraestrutura de saneamento na zona
rural;
5. Ausência de política tarifária;
6. Deficiência na gestão dos serviços
de saneamento básico e falta de
estruturação
das
secretarias
municipais;
7. Ausência de programas de
educação ambiental, de controle e
vigilância da qualidade da água de
consumo humano, vigilância da
qualidade do ar e vigilância da
qualidade do solo;
8. Insustentabilidade econômica e
financeira no setor de saneamento;
9. Falta de mão de obra técnica
qualificada
para
gestão
de
saneamento;
10. Falta de qualificação profissional;
11. Não existe base de dados e
informações sobre os serviços de
saneamento básico;

Saneamento Básico

Ambiente
Externo

12.
Falta
de
alternativas
de
saneamento básico para zona rural;
13. Falta de conscientização sanitária
e ambiental da população;
14. Deficiência no plano diretor
municipal
para
a
gestão
de
saneamento básico;
15.
Não
existe
conselho
de
saneamento básico;
16. Não existe agência reguladora dos
serviços públicos de saneamento
básico;
17. Inequidade na distribuição dos
serviços;
18. Falta de estudos e projetos de
engenharia para o serviço de
saneamento básico na zona rural e
urbana;
19. Falta de política de recursos
humanos para o setor de saneamento;
20. Falta de procedimentos de
avaliação de eficiência, eficácia e
efetividade dos serviços prestados.
Oportunidades

Ameaças

1. Disponibilidade de recursos no
orçamento federal para o setor de
saneamento básico através de
programas orçamentários e não
orçamentários;
2. Programas federais e estaduais
voltados ao setor de saneamento;
3. Existência da Política Nacional
de Saneamento Básico;
4. Existência da Política Estadual
de Saneamento Básico;
5. Existência do Plano Nacional
de Saneamento Básico;
6. Existência de Programas e
Ações do governo federal para a
melhoria
do
serviço
de
saneamento básico pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional,
Ministério da Saúde (Fundação
Nacional de Saúde) e Ministério
do Meio Ambiente para os
municípios em zonas rurais e
urbanas;
7. Bom relacionamento entre o
governo federal e município;

1. Déficit e oferta, condições de
acesso e qualidade dos serviços;
2. Necessidades de investimentos
para a universalização;
3. Falta de plano estadual de
saneamento básico;
4. Falta de inovações tecnológicas
para os serviços de saneamento
básico na Amazônia;
5. Falta de ações e programas
estaduais em serviço de saneamento
básico
para
as
microrregiões
paraenses;
6. Dificuldade na obtenção de recursos
por falta de cooperação técnica ou
mão de obra qualificada;
7. Falta de parcerias dos municípios
vizinhos na formação de consórcios;
8. Falta de sustentabilidade técnica,
financeira e política governamental.
9. Baixa capacidade de investimentos
para ampliação do sistema com
recursos próprios;
10.
Acompanhamento
dos
investimentos públicos em relação ao
crescimento e desenvolvimento do
município de Aveiro.

SANEAMENTO BÁSICO
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO CENÁRIO ATUAL

AÇÕES

1. Criar a Política Municipal de Saneamento Básico e garantir o
Plano em consonância com a Política Estadual e Política
Federal de Saneamento Básico;
2. Criar um sistema municipal de informação de Saneamento
Básico de Aveiro para abastecer os sistemas estaduais e
nacionais de saneamento básico;
3. Criar o Conselho Municipal de Saneamento Básico e a
agência municipal de regulação dos serviços de saneamento
básico;
4. Definir e formar a organização da gestão dos serviços de
saneamento básico de Aveiro;
5. Definir a forma de gestão nos serviços de saneamento básico
Municipal;
6. Divulgar amplamente os princípios e as definições do PMSB
de Aveiro e enfatizar seu papel norteador e referencial da
Política Municipal de Saneamento Básico, desenvolvendo
permanentes gestões junto às diversas instâncias do Governo
Federal para que as diferentes iniciativas em saneamento
básico sejam orientadas pelo Plano;
7. Fortalecer a capacidade técnica e administrativa municipal
com relevante atuação em saneamento básico, por meio de
recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros
suficientes para a coordenação da política municipal de
saneamento básico e para a execução das estratégias
estabelecidas no plano, distribuindo-as junto aos entes federais
e estaduais;
8. Articular ações, projetos e programas municipais de
saneamento básico com programas e ações de habitação,
regularização fundiária, transporte e mobilidade, saúde,
recursos hídricos, preservação e educação ambiental, gestão
de riscos em situações de emergência e promoção e inclusão
social;
9. Desenvolver gestões e realizar avaliações periódicas para
que a previsão orçamentária e a execução financeira municipal,
no campo do saneamento básico, observem as metas e
diretrizes estabelecidas no plano, conforme disponibilidade
orçamentária;
10. Promover encontros periódicos entre representantes das
diferentes esferas de governo, de caráter operacional, com o
intuito de atualizar informações quanto às dificuldades e
necessidades em saneamento básico, buscando superar
obstáculos e otimizar a aplicação dos investimentos;
11. Desenvolver gestões e realizar avaliações periódicas para
que a previsão orçamentária e a execução financeira
municipais, no campo do saneamento básico, observem as
metas e diretrizes estabelecidas no plano, conforme
disponibilidade orçamentária;
12. Priorizar critérios sanitário, ambiental, epidemiológico e
social na alocação de recursos federais para ações de
saneamento básico;

13. Incentivar que o planejamento em saneamento básico seja
uma prática observada e valorizada, mediante a organização de
eventos e publicações;
14. Fomentar a criação de ouvidorias nos prestadores de
serviços de saneamento básico;
15. Fomentar o fortalecimento da ação municipal na área rural
em projetos e programas em serviços de saneamento básico;
16. Fomentar estudos técnicos que visem avaliar modelos e
desenvolver instrumentos para a melhoria da capacidade
gerencial e a maior eficiência, eficácia e efetividade na
prestação dos serviços de saneamento básico, apoiando
financeiramente medidas estruturantes para fortalecimento da
gestão;
17. Enfatizar, como princípio da execução da política de
saneamento básico, a autonomia do titular na sua relação com
os prestadores, bem como desenvolver programas e ações com
vistas a fortalecer o papel do titular;
18. Garantir a conclusão das intervenções físicas
implementadas com recursos públicos, com acompanhamento
efetivo e participativo dos conselhos afins e popular;
19. Promover o levantamento e a divulgação das melhores
práticas de gestão dos serviços;
20. Desenvolver projetos e programas municipais para a
universalização dos serviços de saneamento básico;
21. Acompanhar a aplicação das verbas destinadas nos
orçamentos públicos, de forma a garantir o cumprimento das
metas estabelecidas no PMSB de Aveiro;
22. Estimular modelos tarifários, incluindo mecanismos de tarifa
social e de subsídios, que assegurem o acesso universal aos
serviços;
23. Estimular o prestador de serviço de saneamento básico a
divulgar, de forma transparente e em linguagem acessível, sua
estrutura de tarifas, subsídios, arrecadação e metas de
eficiência e qualidade, considerando a edição de instrumento
normativo determinando a divulgação das informações.

2.1 FORMULAÇÕES DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA O
DESENVOLVIMENTO DO PLANO.
Com a finalidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidas neste
PMSB, que sugere algumas ações para desenvolver e acompanhar a progressão
no atendimento as demandas de serviços ao longo do horizonte do mesmo, bem
como o enquadramento ao atendimento das exigências legais correlacionadas.
Estas ações podem ser classificadas em dois grupos distintos: Ações
Institucionais e Legais e Ações Técnicas e Operacionais.

I. Ações Institucionais e Legais



Estruturação no âmbito da administração municipal da gestão dos serviços
de saneamento através da Secretaria Municipal de Obras ou de Meio
Ambiente ou a própria Secretaria Municipal de Saneamento Básico e
Infraestrutura;



Criação de Conselho Municipal de Saneamento, ou incremento de
atribuições ao Conselho Municipal de Saúde de forma a atender as
exigências legais, lembrando a necessidade de assegurar a participação de
entidades e da sociedade organizada;



Análise e revisão do modelo institucional atual para a gestão dos serviços de
saneamento básico e verificação dos instrumentos de gestão, em
conformidade a Lei 11.447/07;



Criação de ente regulador próprio, ou delegação destas atribuições à
entidade já constituída para esta finalidade;



Criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico, na hipótese da gestão
pública;



Definição de sistemática de revisão anual do Plano Municipal de
Saneamento Básico a fim de garantir a sua permanente atualização.

II. Ações Técnicas e Operacionais


Mobilização de ações institucionais junto aos órgãos da esfera estadual e
federal, no intuito de identificar oportunidades de captação de recursos;



Desenvolvimento do Plano de Atendimento a Emergências do Saneamento
Básico;



Alinhamento das atividades técnico - operacionais com o prestador de
serviços.

2.2 METAS DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA PARA O PMSB DE AVEIRO
2.2.1 Considerações Gerais
O Plano de Saneamento Básico tem como princípio primordial o
atendimento das metas fixadas, utilizando-se de ações previstas que servem como
base para o atendimento das necessidades aos serviços de saneamento básico.
Considerou-se para fim de padronização de datas 2017 como o Ano 0 e 2037 como
o ano do final do Plano, já que tem duração de 20 anos. Para fim do Plano
Municipal de Saneamento Básico – PMSB de Aveiro entende-se como “meta”
alcançar um objetivo físico num intervalo de tempo devidamente definido.
A construção de cenários tem como objetivo principal o entendimento
das possíveis situações que podem facilitar ou atrasar as metas estipuladas no
PMSB que podem interferir no desenvolvimento futuro, montando assim uma cena

ou situação consistente do futuro. Portanto, a criação de cenários é um importante
instrumento de planejamento estratégico, capaz de monitorar, antever o ambiente e
responder melhor às possíveis surpresas realidade futura plausível de acontecer.
2.2.2 Metodologia para a construção dos cenários
A formulação de cenários consiste em um exercício do livre pensamento,
portanto, é necessário se ater ao foco principal, que é a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico – PMSB.
A elaboração de cenários baseia-se na prospecção e na projeção de
ocorrências imprevisíveis e, tem como princípios básicos a intuição e o livre
pensamento. Portanto, não é aconselhável estabelecer uma metodologia rígida.
Não existe uma única forma dos cenários se desenvolverem devido às
peculiaridades de cada atividade ou região. Assim, é necessário que se estabeleça
uma linha de raciocínio lógica, que evite a dispersão de ideias e conduza ao
objetivo pretendido.
Para a modelagem dos cenários que fundamentaram as prospecções
contidas neste Prognóstico, foram utilizadas as metas de atendimento ao serviço
de saneamento básico em todo o território municipal.
O PMSB de Aveiro apresenta projeções de metas futuras em relação ao
cenário

dos

serviços

de

saneamento

básico

que

são

definidas

como:

desfavoráveis, intermediárias e favoráveis.
Desfavoráveis – resultam em uma menor taxa de atendimento dos serviços de
saneamento básico nas zonas urbana e rural, ou seja, menor taxa de infraestrutura
nos 4 eixos de saneamento básico (intervalo aberto 5% a 20% de atendimento aos
serviços de saneamento em 20 anos);

5% ≤ DESFAVORÁVEL ≤ 20%

Intermediária – resultam em taxas intermediárias de investimentos em serviços de
infraestrutura nos 4 eixos de saneamento básico (no intervalo aberto entre 20% e
70% de atendimento aos serviços de saneamento em 20 anos);

20% < INTERMEDIÁRIA < 70%

Favoráveis – resultam em uma maior taxa de atendimento dos serviços de
saneamento básico nas zonas urbana e rural, ou seja, maior taxa de investimento

em infraestrutura nos 4 eixos de saneamento básico (intervalo fechado de 70% a
100% de atendimento aos serviços de saneamento em 20 anos);

70%≤ FAVORÁVEL ≤ 100%

Essa metodologia é simples para aplicação da avaliação do serviço de
saneamento básico em um período de 20 anos, contanto a partir do ano 0 ao ano
20 (2017 - 2037).
Esse cenário ajudará a avaliar o nível de atendimento dos serviços de
saneamento básico em todo território municipal. Um exemplo seria se caso o
município de Aveiro atinja 70%, isso quer dizer que ele se encontra em um cenário
favorável, porém não alcançou a universalidade, isso só ocorrerá quando a taxa
atingir 100%. Para melhor descrição do Plano será atribuído os três cenários como
Cenário I, II e III, sendo o Cenário I como Desfavorável, Cenário II como
intermediário e o Cenário III como o favorável.
2.2.3 Definição dos Cenários – Metas do Plano Municipal de Saneamento
Básico
Para a projeção dos serviços de saneamento básico, foram adotados os
seguintes cenários da infraestrutura de saneamento básico nos 4 eixos:
Cenário I – Plano de Meta para um cenário desfavorável acontece em 2017, o que
equivale assumir que o serviço geral de saneamento básico atinge uma taxa de até
20% em todo o território municipal.
Cenário II – Plano de Meta para o cenário intermediária será atingido a partir de
2018 até 2027, atingindo uma taxa de 70% de atendimento do serviço de
saneamento básico;
Cenário III – Plano de Meta para o cenário Favorável será atingido a partir de 2027
até 2037, atingindo uma taxa de 70% a 100% de atendimento do serviço de
saneamento básico, espera-se alcançar a universalização desse serviço.

Figura 1: Prospectiva dos Cenários para o serviço de saneamento básico para 20 anos.

CENÁRIO FUTURO

CENÁRIO ATUAL

CENÁRIO EM 10 ANOS

DESFAVORÁVEL
2020

CENÁRIO EM 20 ANOS

INTERMEDIÁRIO
2020 - 2027

FAVORÁVEL
2028 – 2037

Fonte: Comitê Executivo

Neste contexto, optou-se em partir de um ideal: “O município de Aveiro
terá no futuro a universalização do acesso a todos os Serviços de Saneamento
Básico, com a qualidade de prestação de serviço merecida pela população local”, o
que remete à adoção do “CENÁRIO III” para a construção dos cenários futuros do
PMSB (período de 20 anos).
2.2.4 Cenário de referência a Zona Urbana e Zona Rural
Após o estudo do diagnóstico técnico participativo e da realização das
projeções, tem-se como resultante do trabalho até esta etapa, a formatação de um
cenário classificado como “Intermediário” e “favorável”, pois tem em seu contexto a
condição de universalização dos serviços, atendendo 100% das demandas no
horizonte de 20 anos pré - estipulados.
A partir do cenário estabelecido, foram avaliadas as demandas que
caracterizam os objetivos e metas trabalhadas na seguinte ordem cronológica em
relação a seus custos e prioridades de implementação.


Imediatas ou emergenciais – entre 2018 e 2019



Curto prazo – entre 2019 a 2024



Médio prazo – entre 2024 e 2028



Longo prazo – entre 2028 e 2037

Figura 2: Definição de cenários em função do horizonte estabelecido para o PMSB de Aveiro
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2.2.4.1 ZONA URBANA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

2037

↓
LONGO PRAZO

a) METAS IMEDIATAS OU EMERGENCIAIS PARA ZONA URBANA
I.

Implantação da Política Municipal de Saneamento Básico e do Plano
Municipal de Saneamento Básico;

II.

Melhorias e ampliação dos serviços de abastecimento de água nos bairros
periféricos e de expansão urbana;

III.

Implantação da macrodrenagem da zona urbana e alguns pontos de
alagamentos existente no perímetro urbano;

IV.

Garantir o equilíbrio entre a absorção, retenção e escoamento de águas
pluviais;

V.

Eliminação do lixão e a recuperação de áreas degradadas pela disposição
irregular de resíduos sólidos;

VI.

Implantação de destinação ambientalmente correta para os resíduos sólidos
urbanos;

VII.

Implantação de cooperativa ou associação de catadores de materiais
recicláveis ou reutilizáveis e construção do galpão de triagem e reciclagem;

VIII.

Implantação de uma estrutura de gestão, regulação e fiscalização do serviço
saneamento;

IX.

Criação do conselho municipal de saneamento básico.

b) METAS DE CURTO PRAZO PARA ZONA URBANA
I.

Implantação e fortalecimento da Política Municipal de Saneamento Básico;

II.

Ampliação e melhoramento da coleta de resíduos sólidos urbanos;

III.

Implantação de serviços de micro drenagem das vias nos bairros mais
carentes;

IV.

Recuperação dos cursos d’água e das micro bacias dentro da zona urbana
do município;

V.

Ampliação e implantação do sistema de abastecimento de água em outras
localidades urbanas;

VI.

Elaboração do projeto de esgotamento sanitário em todo perímetro urbano,
com implantação de estação de tratamento de esgoto (ETE);

VII.

Implantação do esgotamento sanitário nos bairros periféricos onde existem
exposição nas vias de esgoto a céu aberto;

VIII.

Aquisição de equipamentos para melhorar a limpeza pública;

IX.

Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos;

X.

Implantação do programa de educação ambiental na cidade;

XI.

Capacitação e treinamento da gestão pública e catadores de materiais
recicláveis ou reutilizáveis no manejo de resíduos e serviço de saneamento;

XII.

Planejamento e monitoramento do crescimento da cidade para implantação
dos serviços de saneamento básico, desenvolvendo um cadastro confiável
da situação urbana para atualização do diagnóstico no período de 4 em 4
anos.

XIII.

Implantação, em conjunto com a sociedade civil, de um programa
socioambiental, visando incentivar o uso racional e consciente da água e a
preservação dos recursos hídricos para as futuras gerações;

c) METAS DE MÉDIO PRAZO PARA ZONA URBANA
I.

Ampliação da educação ambiental nas escolas;

II.

Ampliação e implantação do esgotamento sanitário em outras localidades
urbanas;

III.

Recuperação dos cursos d’água e das micro bacias dentro da zona urbana
do Município;

IV.

Ampliação da micro e macrodrenagem urbana;

V.

Capacitação da gestão pública e catadores de materiais recicláveis ou
reutilizáveis;

VI.

Manutenção da qualidade da água dentro dos padrões de potabilidade, no
atendimento da Portaria MS nº2914/2011;

VII.

Estabelecimento de um plano de redução de perdas físicas no
abastecimento de água;

VIII.

Proteção dos mananciais, tanto subterrâneos como superficiais, e das
nascentes, “olhos d’água” e faixas marginais dos cursos de águas
superficiais;

IX.

Manutenção e reparos no sistema de abastecimento de água e
esgotamento sanitário

d) METAS DE LONGO PRAZO PARA ZONA URBANA
I.

Manutenção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

II.

Fortalecimento da Educação sanitária e ambiental;

III.

Ampliação da coleta de resíduos sólidos urbanos;

IV.

Ampliação de redes de distribuição de água, acompanhando o plano de
expansão urbana e a abertura de novas vias públicas;

V.

Substituição dos ramais precários, com redimensionamento, após estudo de
planejamento das vias públicas a serem atingidas e definição prévia das
áreas prioritárias;

VI.

Estabelecimento

de um

plano

de

redução

de

perdas físicas

no

abastecimento de água;
VII.

Continuação do processo de proteção dos mananciais, tanto subterrâneos
como superficiais, e das nascentes, “olhos d’água” e faixas marginais dos
cursos de águas superficiais;

VIII.

Manutenção e reparos no sistema de abastecimento de água e esgotamento
sanitário;

IX.

Viabilização do Sistema de Saneamento Básico para 100% da população
urbana e do Sistema de Tratamento de Esgoto para, aproximadamente, 80%
da população urbana.

2.2.4.2 ZONA RURAL
a) METAS IMEDIATAS OU EMERGENCIAIS PARA ZONA RURAL
I.

Implantação de microssistema de abastecimento de água nas localidades
que não possuem abastecimento de água próprio;

II.

Ampliação e implantação de coleta de resíduos sólidos e limpeza pública;

III.

Implantação de melhorias sanitárias, com fossa, filtro e sumidouro para
localidades que possui de 70% a 100% o sistema de fossa negra em estado
precário;

IV.

Recuperação de mata ciliar, córregos, rios, igarapés entre outros.

b) METAS DE CURTO E MÉDIO PRAZO PARA ZONA RURAL
I.

Elaboração de projetos técnicos a partir das alternativas propostas pelas
comunidades, priorizando aquelas onde há maior risco de desabastecimento
de água em períodos de estiagem;

II.

Implantação de redes de água e sistema de tratamento nas localidades
rurais que já possuem poços artesianos, incentivando a população
circunvizinha a se organizar em associações comunitárias;

III.

Substituição de poços tubulares rasos (lençol freático) por poços artesianos
(acima de 60 metros de profundidade) nos microssistemas já existentes na
zona rural;

IV.

Perfuração de poços artesianos que atendam as comunidades com sistemas
precários e de novos poços para as que já se encontram organizadas em

associações, e implantação do sistema com captação, reservação,
tratamento e distribuição;
V.

Elaboração de um serviço de controle para acompanhamento da qualidade
da água para o microssistema de abastecimento e os sistemas implantados;

VI.

Cadastramento das propriedades rurais que possuem tratamento de esgotos
adequados, das que possuem tratamento ineficiente e das que não tratam
seus efluentes cloacais;

VII.

Elaboração de estudo para implantação do sistema de tratamento unitário na
forma de fossa séptica, filtro biológico e sumidouro, para as que possuem
tratamento inadequado ou ineficiente, para as que possuem tratamento
adequado, mas planejam a ampliação do sistema;

VIII.

Para os imóveis cujas benfeitorias se encontram em situação irregular no
Município, sem projeto aprovado, organizar um mapeamento destas
propriedades, apontando, esquematicamente, a situação de esgotamento
sanitário utilizada para as mesmas;

IX.

Instituição de campanha de conscientização da população rural quanto ao
uso de antigos poços de abastecimento de água, que não podem ser
utilizados para fins de esgotamento residencial ou comercial, devendo estes
ser substituídos por fossas sépticas e filtros.

c) METAS DE LONGO PRAZO
I.

Todas as metas realizáveis em médio prazo;

II.

Universalização do esgotamento sanitário na Zona Rural, contemplando
100% da população com o Sistema de Esgotamento Sanitário;

2.2.5 Hierarquização das Metas
A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Em seu Capítulo II é
tratada a questão do Serviço Adequado, como abaixo se observa:
Art. 6º - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido
nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a
melhoria e expansão do serviço.

Em relação ao saneamento básico, o município de Aveiro possui um
serviço de abastecimento de água inadequado sem tratamento, ausência de

esgotamento sanitário e drenagem urbana e tem um serviço de manejo dos
resíduos sólidos deficitários e com muitas necessidades.
Para estabelecer prioridades nas questões do saneamento básico do
Município, foi construída uma “Matriz de Prioridades” que espelha os diversos itens
que compõe esta análise pontuando-se as situações mais problemáticas indicadas
pela população nas Mobilizações Sociais realizadas.
Trata-se de uma análise qualitativa sobre os serviços de abastecimento
de água e outros serviços de saneamento básico para se compreender os aspectos
operacionais, financeiros e jurídicos institucionais, gerando para cada quesito
analisado uma pontuação de 1 a 5, conforme tabela 1 abaixo:
Tabela 1: Critério de notas para a matriz de prioridades
Nota
Gravidade
Urgência

5
4
3
2
1

Extremamente
Grave
Muito grave
Grave
Pouco Grave
Sem gravidade

Extremamente
Urgente
Muito Urgente
Urgente
Pouco Urgente
Sem gravidade

Tendência

Se não for resolvido, piora
imediatamente.
Vai piorar a curto prazo
Vai piorar a médio prazo
Vai piorar a longo prazo
Sem tendência de piorar

O método utilizado para a análise é a Matriz GUT (Gravidade, Urgência
e Tendência). Ferramenta para a priorização dos problemas a serem tratados,
conforme definição a seguir:


Gravidade: Impacto dos problemas relacionados a cada quesito com efeitos
que surgirão em longo prazo, caso o problema não seja corrigido;



Urgência: Relação entre o tempo disponível e o necessário para resolução do
problema;



Tendência: Potencial de crescimento do problema, caso não seja resolvido de
imediato.
De acordo com o resultado da Matriz de GUT (Tabela 2) o município de

Aveiro apresenta prioridades que variam de “GRAVE” a “EXTREMAMENTE
GRAVE”, devendo “PIORAR EM MÉDIO PRAZO”.

Tabela 2: Análise e caracterização dos problemas de saneamento
G
U
Pontos de análise
Gravidade
Urgência

Serviço de abastecimento de água
urbano
(captação,
tratamento,
reservação,
distribuição
e
hidrometração)

3

3

T
GUT
Tendência
3

27

Serviço de abastecimento de água
rural
Serviço de abastecimento de
esgotamento sanitário na zona
urbana
Serviço de abastecimento de
esgotamento sanitário na zona rural
Serviço de micro e macro drenagem
urbana
Serviço de limpeza pública e coleta
de resíduos sólidos urbanos e
destinação final
Serviço de limpeza pública e coleta
de resíduos rural e destinação final
Sustentabilidade financeira
Prestação de Serviço
Serviço de regulação e fiscalização

4

4

4

64

5

5

5

125

5

5

5

125

5

5

5

125

3

3

3

27

4

4

4

64

5
5
5

5
5
5

5
5
5

125
125
125
932

TOTAL

O resultado alcançado por Aveiro foi de 932 pontos, ou 82,8% em um
total máximo de 1.125 pontos, equivalente a 100% da situação de calamidade, o
que significa que a situação atual do Município está variando entre grave para
extremamente grave, sendo necessários ajustes prioritários em todos os ambientes
avaliados.
Outro resultado analisado e discutido pela população nas mobilizações
sociais foi a necessidade de ampliação dos serviços de abastecimento de água,
seguido do esgotamento sanitário, em terceiro a coleta de lixo e por último a
drenagem urbana.
2.3 ANÁLISES DA ALTERNATIVA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE SANEAMENTO BÁSICO
A gestão dos serviços de saneamento compreende um tema de
fundamental importância para a implementação das metas definidas pelo Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB), haja vista a necessidade de
investimentos e garantia da sustentabilidade dos serviços.
2.3.1 Gestão atual dos serviços
A gestão do Saneamento Básico do município de Aveiro é gerida, pela
Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saneamento, que dispõe
sobre Serviço de Abastecimento de Água. O Manejo de Águas Pluviais, Esgoto
Sanitário, Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos são geridas também pela
secretaria de saneamento.

2.3.2 Prospectiva da Gestão pretendida
De acordo com o que propõe os elementos dos serviços de saneamento
básico torna-se imprescindível tratar os modelos institucionais para a prestação dos
serviços, consoantes ao que dispõe a Lei 11.445/2007 e o Decreto 7.217/2010, já
que há necessidade de adequações para a garantia da execução do PMSB.
O Decreto 7.217/2010 estabelece em seu Art. 38 que a prestação de
serviços referente ao saneamento básico, neste caso, o abastecimento de água,
poderá ser realizada de 3 formas: Diretamente, por meio de órgão de sua
administração direta ou por autarquia, empresa pública ou sociedade de economia
mista que integre a sua administração indireta, facultado que contrate terceiros, no
regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades; De
forma contratada, podendo esta ser indiretamente, mediante concessão ou
permissão, sempre precedida de licitação na modalidade concorrência pública, no
regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; ou no âmbito de gestão
associada de serviços públicos, mediante contrato de programa autorizado por
contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre entes
federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005; ou nos termos de lei
do titular, mediante autorização a usuários organizados em cooperativas ou
associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 2007, desde
que os serviços se limitem a condomínios ou localidades de pequeno porte com
população de baixa renda.
Com base nas premissas do artigo 38, apresentamos a seguir um breve
comparativo na visão jurídica e técnica-econômica, considerando os seguintes
cenários aplicáveis, onde destacamos:

I.



Serviços de administração direta



Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços;



Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública;



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



Serviços por Contrato de Programa entre entes federados.

Serviços de administração direta
Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente

estatal, e a competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada
prestação cabe à municipalidade. Neste contexto o modelo básico de gestão dos

serviços compreende a administração direta pelo Município. Esta ação, conforme
preconiza a legislação, poderá ser realizada diretamente, por órgão da
administração direta, como secretaria ou divisão municipal com serviços prestados
por funcionários do quadro da própria Prefeitura.
Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada
pelo Município, devendo os serviços serem previstos no seu orçamento plurianual.
Outra forma compreende a utilização de “Autarquia”. O modelo de autarquia
comum em diversas cidades do país e via de regra apresentam-se como modelo
de sucesso, tendo como vantagem a administração direta, e autonomia financeira,
com recursos arrecadados pela cobrança de tarifas de água, o que já ocorre em
alguns poucos casos no país.
No modelo de autarquia, alguns serviços podem ser terceirizados a partir
de licitações públicas, porém a administração é caracterizada por atividades
essenciais realizadas por funcionários próprios, contratados mediante concurso
público. Atividades não essenciais permitem ser contratadas mediante licitação
pública. A manutenção do modelo de gestão terá relação direta com os
investimentos necessários para a “universalização” dos serviços, haja vista os
investimentos previstos, cobrança dos serviços.
II.

Serviços da administração indireta
Podem ser adotados com um nível de participação privada. Nestes

casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por
delegação do Poder Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que
compreendem a forma de prestação por terceirização via contrato de prestação de
serviços; concessão comum; parceria público - privada, modalidades de concessão
patrocinada ou concessão administrativa; e, consórcios públicos.
A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais n.º s 8.987, de 13
de fevereiro de 1995 (Lei das Concessões e Permissões) e suas alterações
posteriores; 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei das PPP’s) e suas alterações
posteriores; 11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e suas
alterações posteriores; e, 11.445/2007, de 05 de janeiro de 2007 (marco regulatório
– diretrizes nacionais para o saneamento básico) e suas alterações posteriores.
Primeiramente, para compreendermos a qualificação dos serviços
abastecimento de água, enquanto serviços públicos municipais faz-se necessária a
abordagem de seu conceito. O próprio Estado atribui ao serviço à qualidade de
público, no momento da edição de normas legais, vinculando a atividade a um

regime de direito público. Passa-se então a deflagrar a titularidade intransferível do
Estado, podendo executar os serviços públicos diretamente através de sua própria
estrutura ou delegar/autorizar a terceiros, quando assim permitido em Lei, mediante
uma das figuras acima, porém permanecerá na obrigação da direção, da
regulação, da fiscalização e da adequada prestação dos serviços, porquanto titular
absoluto desses serviços.
III.

Parcerias Público - Privadas
Introduzidas pela Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004,

denominada de Lei das PPP’s, foram instituídas para viabilizar a atração de capital
privado para a execução de obras públicas e serviços públicos por meio de
concessão, assim como para a prestação de serviços de que a Administração
Pública seja usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de recursos públicos
para investimentos.
As Parcerias Público - Privadas (PPP’s) são firmadas por meio de
contrato administrativo de concessão de serviços ou de obras públicas (art. 2º),
precedido de licitação na modalidade de concorrência pública (art. 10º). Isto
pressupõe o atendimento aos dispositivos da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de
Licitações) e da Lei Federal n.º 8.987/95 (Lei das Concessões) e suas respectivas
alterações posteriores.
A Lei das PPP’s fixa duas modalidades de parcerias, que são:
concessão patrocinada, que é a concessão de serviços ou de obras públicas que
envolvam, além da tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do
parceiro público ao ente privado (art. 2º, § 1º); e a concessão administrativa que é
por contrato de prestação de serviços de que a administração seja usuária direta
ou indireta (art. 2º, § 2º).
A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada
na medida em que nessa o usuário paga tarifa; naquela não há tal pagamento. Na
concessão administrativa, o particular somente é remunerado pela Administração
Pública. Assim, a concessão administrativa funciona tal qual uma concessão de
serviço público precedido ou não de obra pública. No entanto, não há, aqui, a figura
do usuário do serviço. Esse, em verdade, é a própria Administração Pública. A PPP
na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que existe
dificuldade na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a
atividade seja executada por empresas privadas, e não pelo Poder Público.
IV.

Serviços por contrato de programa entre entes federados

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados
de forma a estabelecer regras de gestão por meio de contrato de programa. Esta
associação poderá estar relacionada a municípios vizinhos, na forma de consórcio,
ou a outras empresas estaduais, como parceria para gestão associada dos
serviços.
Por fim, destacamos que o assunto ora tratado representa fundamental
importância para a tomada de decisão do poder público, pois proporcionará a
definição do modelo institucional que permitirá o atendimento das ações previstas e
seus respectivos prazos, em busca da universalização dos serviços de
saneamento. A recente regulamentação da Lei 11.445/2007 através do Decreto Nº
7.217, de 21 de junho de 2010 define em seu Capítulo V, condições específicas
quanto a titularidade dos serviços e forma de sua prestação.

Figura 3: Fluxograma da forma de prestação de serviço público
Fonte: Comitê Executivo

2.3.3 Prospectiva Institucional para o Município de Aveiro
A prospectiva institucional para o Município de Aveiro, em relação a
prestação do serviço de água e esgoto será gerido por uma autarquia municipal e a
prestação dos serviços de limpeza pública e Manejo de Resíduos Sólidos e Manejo
de Água Pluvial será gerido pela administração direta, tendo como responsável a
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SANEAMENTO e a SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS.
Deverá ser criado no município o Fundo Municipal de Saneamento
Básico/FMSB, para disciplinar e organizar os serviços públicos de saneamento, no
que tange aos padrões de qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações
dos usuários e dos responsáveis por sua oferta e prestação ou disposição do

serviço, inclusive as condições e processos para a fixação, revisão e reajuste do
valor de taxas e tarifas e outros preços públicos.
A Figura 4 mostra o organograma proposto para o município de Aveiro
ao longo de 20 anos. Atentando que será feito uma cessão de uso dos serviços de
água e esgoto a uma empresa terceirizada por um período de 30 anos.
Figura 4: Organograma do serviço de Saneamento Básico proposto ao longo de 20 anos

SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE AVEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

SERVIÇO DE ÁGUA + ESGOTO

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
AUTARQUIA MUNICIPAL

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS +
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
E
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ÓRGÃO REGULADOR DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

2.4 PROJEÇÕES POPULACIONAIS PARA A ZONA URBANA E RURAL
Com a finalidade de identificar as necessidades futuras de ampliação e
otimização dos elementos componentes dos serviços de Saneamento Básico foram
realizadas as projeções do crescimento populacional da zona urbana e rural do
Município, assim como a demanda de água a ser utilizada pelas mesmas no
período de vigência do projeto.
Para a realização destas projeções foram utilizados dados obtidos por
meio do diagnóstico realizado anteriormente.
2.4.1 Estudo populacional da zona urbana e rural
A partir da realização de um estudo populacional derivado dos dados
dos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE foi

possível realizar um prognóstico, de modo a estimar as necessidades de serviço de
saneamento básico de acordo com a demanda populacional, possibilitando
quantificar ações e investimentos ao longo dos 20 anos de abrangência do Plano
de forma mais específica.
Dessa forma, pode-se dizer que a taxa de crescimento anual média no
município de Aveiro é de 0,75 % a.a. O procedimento para a geração da estimativa
populacional da zona rural do município de Aveiro foi similar ao da zona urbana,
contudo, foi necessária uma ajuda maior da Prefeitura Municipal de Aveiro e do
levantamento realizado no produto C, pois se trata de comunidades rurais
ribeirinhas sendo algumas delas de difícil acesso ou bem distantes da sede
municipal, como exemplo as comunidades Indígenas.
2.4.2 Metodologia aplicada para o prognóstico
A metodologia aplicada para o prognóstico utiliza-se de subsídios
técnicos que permitem projetar as necessidades de infraestrutura para os
segmentos que compõem o saneamento básico. Seu desenvolvimento tem como
base duas fontes de informações distintas: Informações resultantes do Diagnóstico
de Saneamento Básico e Projeções populacionais para o horizonte de
planejamento.
As combinações das demandas oriundas do diagnóstico (pontos fortes e
fracos dos sistemas) e das projeções populacionais são tratadas como medidas de
mitigação, melhoria, ampliação e adequação da infraestrutura de saneamento,
tendo como objetivo a universalização dos serviços, garantindo sua funcionalidade
dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança da população em termos
de saúde pública e proteção ao meio ambiente.

O uso do diagnóstico se dá especialmente ao atendimento das
demandas qualitativas. Por outro lado, as demandas quantitativas são resultantes
das planilhas de projeções, onde o incremento populacional e o incremento
progressivo dos índices para a universalização dos serviços apresentam-se como
base para os resultados.
A fase do diagnóstico passa agora a fornecer os subsídios para as
intervenções nos segmentos do saneamento básico. Enquanto que às demandas
quantitativas provêm da planilha de projeções e demandas que serão detalhadas
adiante.

A resultante dos trabalhos até esta etapa compreende a formatação de
um cenário classificado como “Favorável”, pois tem em seu contexto as condições
de universalização dos serviços, atendendo 100% das demandas no horizonte de
20 anos.
A partir do cenário estabelecido, foram avaliadas as demandas que
caracterizam os objetivos e metas imediatas ou emergenciais e para curto, médio e
longo prazo, admitidos os intervalos de tempo previamente estabelecidos
anteriormente.
2.5 PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTATÉGICO PARA O COMPONENTE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Através dos dados obtidos após a conclusão do diagnóstico técnico
participativo de saneamento básico (Produto C) e das discussões realizadas com
os membros do poder público e representante das comunidades urbanas e rurais,
foi possível realizar as projeções populacionais e de demandas de serviço de
abastecimento de água, com suas respectivas estimativas de custos para ambas
as zonas do município em um horizonte de 20 anos.
As combinações das demandas oriundas do diagnóstico analisadas a
partir do método SOWT (Strengths ,Weaknesses, Opportunities and Threats) que
avalia os pontos fortes e fracos do sistema demonstrado na tabela 3 e das
projeções populacionais são tratadas como medidas de mitigação, melhoria,
ampliação e adequação da infraestrutura de saneamento, tendo como objetivo a
universalização dos serviços, garantindo a sua funcionalidade dentro dos padrões
adequados de qualidade e segurança à população em termos de saúde pública e
proteção ao meio ambiente.
Tabela 3: Pontos Fortes e Fracos do Sistema de Abastecimento de água

Pontos Fortes
Poços sem tratamento
Existência de reservatórios

Rede de distribuição mesmo sem
universalizar

Fonte: Método SWOT

Pontos Fracos
Insuficiência de vazão dos poços
Ausência de padronização das ligações
Ausência de hidrômetros
Elevado índice de perdas
Fragilidade da estrutura dos poços
Ausência de critérios de cobrança por
consumo
Desequilíbrio financeiro entre receita e
despesas
Inexistência de cadastro técnico e
comercial

Em relação ao abastecimento de água no Município foi possível
observar que existem mais pontos fracos que pontos fortes, o que enfatiza a
necessidade da instalação/ampliação do sistema tornando-o capaz de suprir as
necessidades populacionais.
2.5.1 Definição do Cenário de Referência
A criação do cenário que irá constituir o PMSB está embasada nas
características e carências do município de Aveiro identificadas no Diagnóstico
Técnico-participativo e na fixação de metas específicas para estruturação do que
se espera no futuro para o saneamento básico do Município. Optou-se pela seleção
entre os diversos cenários possíveis e plausíveis de ocorrer o estabelecido a
seguir, que terá uma análise e desenvolvimento no decorrer do trabalho.
CENÁRIO 1 - FAVORÁVEL
O cenário demonstra o futuro ideal, sem prazos, sem restrições
tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, sem limitações de recursos materiais e
financeiros. Neste cenário têm-se:


A universalização do atendimento da população, ou seja, 100% da
população local será atendida com serviço de abastecimento de água,
desde o Ano 1 do PMSB até o final do período de planejamento;



A qualidade da água distribuída atenderá permanentemente à 100% da
legislação vigente, desde o Ano 1 do PMSB até o final do período de
planejamento;



A regularidade no abastecimento será garantida permanentemente à toda
rede de distribuição, desde o Ano 1 até o final do período de planejamento;



As perdas no sistema de distribuição serão sempre inferiores a 25%.

CENÁRIO 2 – INTERMEDIÁRIO
Nesse cenário adota-se uma compatibilização da disponibilidade de
recursos tecnológicos e financeiros para atendimento de uma situação real,
certamente melhor que o tendencial, porém não o Favorável.
Este cenário propõe que o Município melhore seus índices atuais a partir
de metodologias, programas e ações que estejam mais próximos da realidade local
e que consigam avançar gradativamente viabilizando assim as melhorias

necessárias para que o SAA opere de maneira satisfatória e atenda todas as
Legislações Ambientais e de Saúde vigentes.


A universalização do atendimento da população é mantida em 100% e é
alcançada nos primeiros 2 anos de execução do PMSB.



A qualidade da água distribuída continua mantendo um patamar bastante
aceitável, atendendo plenamente à legislação vigente.



As perdas no sistema de distribuição continuarão a ser combatidas e
controladas de maneira agressiva, sendo uma preocupação permanente da
operadora.

CENÁRIO 3 – DESFAVORÁVEL
Este cenário representa uma situação em que nada que já exista sofra
alguma melhoria ou ampliação, o que com certeza acarretaria uma diminuição da
cobertura, da qualidade da água, da regularidade no abastecimento e um aumento
nas perdas e no consumo per capita.


A universalização do atendimento da população diminuiria ao longo do
tempo, pois não existiriam recursos suficientes para atendimento do
crescimento vegetativo pela evolução populacional.



A qualidade da água distribuída perderia sua condição, passando a não
atender plenamente à legislação vigente, temporariamente ou de forma
permanente.



A regularidade no abastecimento cairia, pois não existiria uma boa relação
produção x distribuição x consumo.



As perdas no sistema de distribuição aumentam desregradamente, o que
afetaria diretamente a condição de regularidade do abastecimento e de
equilíbrio financeiro.

2.5.2 Análise das Alternativas de Gestão e Prestação de Serviços
2.5.2.1 Zona Urbana
O Município de Aveiro possui 15.849 habitantes, dentre os quais 3.264
habitantes vivem na zona urbana e 12.585 na Zona Rural (IBGE/2010).
Conforme o Diagnóstico Técnico – Participativo, no capítulo da
Infraestrutura de Abastecimento de Água do Município de Aveiro, o serviço de
abastecimento de água na zona urbana é realizado pela Prefeitura Municipal,

através da Secretaria Municipal de Obras. Sem cobrança de taxas para a
manutenção dos serviços.
Segundo informações da própria Secretaria, na Sede do Município são
cobertos pelo serviço 80% da população urbana, O manancial que abastece o
município é subterrâneo, utilizando-se captação de água de poços tubulares
profundos (poços artesianos) variando de 60 a 120 m de profundidade, diretamente
a reservatórios elevados variando de 1000l a 380.000l. O sistema não conta com
ETA, a água é distribuída com 40 % de tratamento).
Desse modo, como alternativa de gestão e prestação de serviço, fica
estabelecido que a Prefeitura Municipal de Aveiro, criará através de lei municipal
uma AUTARQUIA MUNICIPAL para a gestão do sistema de abastecimento de
água, onde deverá cumprir as metas estabelecidas no Plano Municipal de
Saneamento Básico de Aveiro. Sendo que a Secretaria Municipal de Obras deixará
gradativamente de atuar nessas áreas.
2.5.2.2 Zona Rural
O Município de Aveiro possui 15.849 habitantes, sendo12.585 na zona
rural (IBGE/2010).
De acordo com o levantamento do Diagnóstico técnico-participativo,
Capítulo da Infraestrutura de Abastecimento de Água, o serviço de abastecimento
de água na zona rural é realizado pela Prefeitura Municipal, gerido pela Secretaria
Municipal de Obras, que está presente nas localidades rurais.
O abastecimento é realizado por manancial subterrâneo, utilizando-se
captação de água por poços artesianos, reservatórios de 5000 l a 10000 l, não
possui tratamento. Nas demais localidades o abastecimento é realizado através da
coleta de água em igarapés locais, poços rasos artesianos, poços rasos do tipo
amazonas e outros.
Diante desse cenário, fica estabelecido como alternativa de gestão e
prestação de serviço, que a Autarquia Municipal será a responsável pelo
abastecimento de água na zona rural do município.

2.5.2.2.1 Prioridades para zona rural
As comunidades rurais do município de Aveiro são muito carentes, mas
para realizar a implantação de alternativas de abastecimento de água foram
estabelecidas prioridades para a implementação dos microssistemas, já que não

será possível realizar em todas no primeiro ano de execução do Plano Municipal de
Saneamento Básico. Em 2016 foram realizadas ligações na comunidade Cametá,
Santa Cruz, Brasília Legal e Fordlandia.
Tabela 4: Prioridade das localidades rurais pelo serviço de abastecimento de água

Ano Ano base
2020
1
2021
2
2022
3
2023
4

Comunidade
Comunidade Cametá
Comunidade Santa Cruz
Distrito de Brasília Legal
Distrito de Fordlandia

2.5.3 Projeção das demandas
Com base nas informações obtidas foram realizadas as projeções das
demandas dos sistemas de abastecimento de água, conforme apresentado. Estas
projeções servirão para identificar as necessidades do Sistema de Abastecimento
de Água no período de projeto. Nos itens que seguem serão descritos
detalhadamente as planilhas de projeções de forma a destacar os critérios técnicos
adotados bem como outras premissas consideradas.
ANO ANO CALENDÁRIO
2020
0
2021
1
2022
2
2023
3
2024
4
2025
5
2026
6
2027
7
2028
8
2029
9
2030
10
2031
11
2032
12
2033
13
2034
14
3035
15
3036
16
3037
17
2038
18
2039
19
2040
20
Fonte: Comitê Executivo

TAXA DE ATENDIMENTO DE ÁGUA
50%
50%
50%
60%
70%
70%
80%
80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

METAS
Imediatas
Imediatas
Imediatas
Curto Prazo
Curto Prazo
Curto Prazo
Curto Prazo
Curto Prazo
Médio Prazo
Médio Prazo
Médio Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo

2.5.3.1 Projeção da demanda de água para a zona urbana
Para identificação das necessidades de instalação, e futuras ampliações/
otimizações dos componentes do sistema serão utilizados dados anteriores
apresentados no levantamento e diagnóstico da situação atual, das evoluções ao
longo do período do estudo, da população, das metas de cobertura fixada e de
redução do índice de perda, sendo necessário ainda definir os parâmetros
normatizados e parâmetros de projeção do número de ligações, economias e de
extensão de rede.
a) PARÂMETROS NORMATIZADOS

Os parâmetros normatizados a serem adotados para a projeção de
demanda dos sistemas de abastecimento de água na zona urbana do município de
Aveiro são os seguintes:


Reservação: mínimo 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo;



Coeficiente de variação máxima diária: K = 1,2;



Coeficiente de variação máxima horária: K2 =1,5.

b) PARAMETROS FÍSICOS DE PROJEÇÃO DAS DEMANDAS

Para determinação da projeção das demandas no município de Aveiro,
foram utilizadas informações repassadas pela Administração Municipal e pelo
diagnóstico já realizado.


População estimada abastecida em 2018 de 3.000 habitantes na área
urbana.



Quantidade de ligações totais (ativas + inativas) de água em 2016: 2.000
ligações;
Com

base

nestas informações, obteve-se

um

índice

de 3,95

habitantes/ligação.


O consumo per capita de água do sistema está de 150 l/hab.dia.
A projeção do número de ligações no horizonte de 20 anos está para

dez mil ligações.
O tempo de operação do sistema é de 24h por dia, considerando que as
perdas serão controladas, ao nível mínimo admissível de 25%, teremos a seguinte
demanda de água tratada sem perdas e respectivo volume de reservação
necessária, pois o sistema existente no município dispõe de um volume total de
330 m³.

O sistema de reservação é insuficiente, devendo ser ampliado na
primeira etapa, gradativamente conforme crescimento demográfico.
Com ações de combate as perdas, com destaque para a instalação de
medidores em todas as ligações, o município de Aveiro deverá em fim de plano
requerer uma produção máxima de 50 l/s na primeira etapa. Neste diagnóstico
admitir-se-á, um rigoroso controle das ligações com a implantação de 100% de
medidores.
2.5.3.3 Projeção da demanda de água para a zona rural
Para identificação das necessidades de instalação, e futuras ampliações/
otimizações dos componentes do sistema serão utilizados dados anteriores
apresentados no levantamento e diagnóstico da situação atual, das evoluções ao
longo do período do estudo, da população, das metas de cobertura fixada, sendo
necessário ainda definir os parâmetros normatizados e parâmetros de projeção do
número de ligações, economias e de extensão de rede.
a) PARÂMETROS NORMATIZADOS

Os parâmetros normatizados a serem adotados para a projeção de
demanda dos sistemas de abastecimento de água na zona Rural do município de
Aveiro são os seguintes:


Reservação: mínimo 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo;



Coeficiente de variação máxima diária: K = 1,2;



Coeficiente de variação máxima horária: K2 =1,5.

b) PARÂMETROS FÍSICOS DE PROJEÇÃO DAS DEMANDAS
Para determinação da projeção das demandas na zona rural do
município de Aveiro, foram utilizadas informações repassadas pela Administração
Municipal e pelo diagnóstico já realizado.


População estimada abastecida em 2016 de 3.000 habitantes na área
urbana.



Quantidade de ligações de água em 2015: 1.500 ligações;
Com

base

nestas

informações,

obteve-se

um

índice

habitantes/ligação.


O consumo per capita de água do sistema está de 150 l/hab. dia.

de

4

A projeção do número de ligações no horizonte de 20 anos está descrita
abaixo: 500 ligações ao ano, somando um total de 120.000 ligações ao longo dos
vinte anos.
Tabela 5: Projeção do número de ligações de água ao logo de 20 anos
PERÍODOS
ANO

ANO CALENDÁRIO

LIGAÇÕES DE ÁGUA
RURAL

2020

Janeiro a Dezembro

Cametá

2021

Janeiro a Dezembro

Santa Cruz

2022

Janeiro a Dezembro

Brasília Legal

2023

Janeiro a Dezembro

Fordlandia

2.5.7 Descrição dos principais mananciais passíveis de utilização para o
abastecimento de água
O município de Aveiro pertence a mesorregião Sudoeste Paraense e á
microrregião Itaituba. A sede do município de Aveiro está localizada a 797,57 km
da capital do estado do Pará. A sede municipal, se localiza na longitude 03º
36´15” Sul e na latitude 55º 19’ 15” Oeste estando na atitude de 28 metros.

A hidrografia no município de Aveiro é representada, prioritariamente, pelo rio
Tapajós que faz limite parcial ao sul com Rurópolis, em parte de seu médio e

baixo curso. O Tapajós recebe em ambas as margens, uma série de afluentes
inexpressivos. Na margem direita está localizado o mais importante, o rio Capuri,
no seu baixo curso que serve de limite parcial a Sudoeste com Rurópolis. É na
margem direita que está situada a sede do Município. Pela margem esquerda o
Tapajós recebe alguns igarapés como: Parone, Açú, Arara e igarapé Furo do
Custódio, limite com Itaituba. No centro e a oeste, destacam-se as nascentes dos
rios Andirá, Mamurú e Arapiuns.
Em nosso estudo, este rio e seus pequenos afluentes foram identificados
como sendo os mananciais possíveis de captação de água para abastecimento na
zona urbana do município. conforme projeto já sendo executado pela gestão atual
do município sob o comando do Prefeito Vilson Gonçalves.
2.5.8 Definição das alternativas de manancial para atender a área de
planejamento
Na área de planejamento, zona urbana há alternativa de manancial
superficial para atender ao abastecimento de água à população, devido à falta de
disponibilidade de manancial subterrâneo de qualidade.
No caso específico da zona urbana, a alternativa de captação para
utilização de água para o sistema de abastecimento de água da população é
subterrânea, através de Poços Tubulares Profundos (PTP), com bombas
submersas no interior dos poços que exploram o aquífero subterrâneo.
2.5.9 Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento da
demanda calculada
2.5.9.1 Sistema de abastecimento de água proposto para zona urbana

O sistema de abastecimento de água proposto para a Zona Urbana de
Aveiro conta de captação, dotada de conjunto motor-bomba que fará o recalque de
água bruta até a Estação de Tratamento de água (ETA) que será composta de
unidades de desferrização, aeração seguida de filtração e desinfecção. Na área da
ETA ficará localizado o reservatório apoiado RAP, a implantar, com capacidade de
250 m3, que tem anexo na mesma edificação a elevatória de água tratada EAT,
que alimenta o reservatório elevado REL de 225 m3, existente.
A Solução proposta para o sistema de abastecimento de água consiste
nas seguintes unidades:

I.

Captação
O sistema de captação proposto será definido após apresentação de

Laudo Hidro geológico. O dimensionamento dos poços tubulares resultará das
características hidrogeologias e da demanda necessária para o abastecimento da
população a ser atendida que fará o recalque até a Estação de Tratamento de
Água.
II.

Estação de Tratamento de Água
Levando em conta que no Estado do Pará, é comum a presença de ferro

total, com concentração acima do limite de 0,3 mg/l, em mananciais subterrâneos,
julgou-se recomendável a inclusão no Plano, de uma ETA de desferrização,
constituída basicamente de unidade de aeração seguida de filtração.
Esta unidade de tratamento (ETA de desferrização) terá sua implantação
confirmada a partir da perfuração dos poços previstos e do pleno conhecimento da
qualidade de suas águas.
É prevista a utilização de unidade de cloração, com a utilização de
partilhas de hipoclorito de cálcio, para a desinfecção. Na entrada do reservatório
apoiado, serão empregados dosadores de pastilhas de cloro para utilização de
linhas sob pressão.
III.

Elevatória de Água Tratada – EAT
A elevatória de água tratada ficará localizada junto ao reservatório

apoiado, de onde será feito o recalque para o reservatório elevado existente.
Serão instalados 02 conjuntos motor bomba, sendo um de reserva.
IV.

Adutora de Água Tratada
Deverá ser implantada a tubulação de diâmetro 100 mm, em PVC de

FoFo, para interligar a elevatória EAT ao reservatório.
V.

Reservação
Para atender às capacidades de reservação projetadas, será executado

um reservatório apoiado – RAP, de 250 m3 de capacidade, junto as unidades de
captação e tratamento.

VI.

Rede de Distribuição
Para melhoria do sistema será necessária à sua ampliação, construindo-

se novas redes primarias e secundarias e aproveitando os trechos existentes para
atender às vazões previstas no Plano.
VII.

Ligação Domiciliar
As ligações domiciliares são a última etapa do sistema de abastecimento

de água, pois é por ela que é feita a conexão da rede de distribuição com o ramal
domiciliar. O ramal domiciliar ou ligação domiciliar é composto pelo registro,
cavalete, hidrômetro e torneira de jardim.
2.5.9.1 Sistema de abastecimento de água proposto para zona Rural
a) Primeira proposição para o abastecimento de água da zona rural
Já que a zona rural do município de Aveiro possui aproximadamente
quatro comunidades, inclusive indígenas sendo algumas de difícil acesso ou
mesmo distante da sede municipal, a utilização do sistema de abastecimento de
água urbano se torna inviável, tanto pelo alto custo de implantação quanto pelo
custo e dificuldade de manutenção.
Portanto, o sistema proposto para as comunidades rurais é a Solução
Alternativa Coletiva – SAC, que é um microssistema composto por: Manancial
Subterrâneo (aquífero Artesiano), captação, tratamento simplificado (desinfecção,
quando necessário será implantado filtragem e aeração quando necessário),
adutora, reservatório elevado e rede de distribuição. Os microssistemas serão
implantados em cada comunidade ou, no caso de comunidades próximas umas
das outras, será implantado um único microssistema, que satisfaça as
necessidades das comunidades atendidas.

I.

Captação
Como as comunidades do município se encontram distantes do ponto de

captação principal, não tendo condições de distribuir uma água de qualidade, será
realizada uma captação subterrânea, por meio de poços projetados e concebidos
dentro das normas especificas.
O manancial a ser explorado será o aquífero subterrâneo, por meio da
construção de um Poço tubular profundo com cerca de 60 metros de profundidade

(conforme projeto de poço tubular), revestido com tubos e filtros geomecânicos de
6” (150mm) de diâmetro, que deverá fornecer uma vazão especificada em projeto
de acordo dimensionamento. Os dados técnicos construtivos sobre o projeto de
construção do poço tubular proposto, para atender o sistema de abastecimento de
água estarão contidos no laudo geológico e em projeto de poço tubular.

II.

Elevatória e adutora de recalque
O sistema elevatório que recalcará a água bruta do poço ao reservatório

elevado, será constituído de uma bomba submersa, um barrilete de recalque em
tubos de PVC-JR e uma pequena adutora em tubos de PVC – JS. A energia
elétrica necessária para o acionamento do conjunto elevatório virá a partir da rede
elétrica existente na localidade, que será rebaixada da rede de alta tensão, onde
será necessária a implantação de uma subestação de 15 kva.
III.

Tratamento
O tratamento de água será realizado para garantir a qualidade da água

distribuída para a população rural, por isso serão realizados os seguintes
tratamentos:


Aeração: A aeração das águas tem como objetivo a remoção de gases
dissolvidos em excesso nas águas e a introdução de oxigênio na água para
a remoção do ferro por meio de sua oxidação. Esta etapa só constará no
microssistema depois de identificada sua necessidade, através de análises
laboratoriais.



Filtragem: A filtração da água é um processo de purificação no qual a água
passa por camadas filtrantes para que ocorra a retirada das impurezas.
Estas camadas são compostas por areia ou outros materiais semelhantes.
Para este microssistema serão utilizados filtros lentos (Filtro de areia), esta
etapa só constará no microssistema depois de identificada sua necessidade,
através de análises laboratoriais.



Desinfecção: A desinfecção da água é de caráter preventivo/corretivo e é
obrigatória em todos os sistemas de abastecimento, de forma a garantir a
água distribuída seja de qualidade e que a mesma esteja dentro dos
padrões de potabilidade. O produto utilizado para a realização da
desinfecção será o cloro. Na água bruta captada do poço tubular será
adicionado um composto de cloro por meio de um dosador de cloro em
Pastilhas, que será instalado na adutora de água bruta, antes da entrada do

reservatório elevado. Para proteção do dosador de cloro em pastilhas, será
construído um abrigo em alvenaria.
IV.

Reservatório
O reservatório é a unidade destinada a receber a água tratada

conduzida pela adutora para então realizar a distribuição. O reservatório pode ser
construído de alvenaria, fibra de vidro ou PVC, que é comumente utilizado em
microssistema. Neste caso o reservatório será do tipo apoiado e o material será o
PVC. A reservação de água será feita através de uma estrutura em concreto
armado com 10 (dez) metros de altura, que sustentará os reservatórios com
capacidade dimensionada para cada comunidade, para atender a pressão
dinâmica mínima de 9,021mca, no ponto mais desfavorável e que abastecerá, por
gravidade, a rede de distribuição de água.

V.

Rede de distribuição
A rede de distribuição é a unidade que conduz a água do reservatório

para os pontos de consumo. É constituída por tubulações e peças especiais.
Devido à falta de planejamento durante o processo de ocupação da
zona rural é difícil definir qual será o tipo de sistema de distribuição adotado, sendo
isso tratado de forma isolada por comunidade.
Para o cálculo da rede de distribuição será utilizado o método de
seccionamento para o dimensionamento da tubulação e a fórmula Hazen-Williams
para as perdas de carga adotando-se tubos de PVC PBA, CL 12, rígidos (C=140).
VI.

Ligação domiciliar
As residências existentes nas localidades rurais serão abastecidas pelo

sistema proposto com a instalação de ligações domiciliares, as quais serão
compostas de colar de tomada com saída de ½” de diâmetro, em PVC-JS 20mm,
tubulação e torneira. As ligações serão instaladas na frente de cada residência,
ficando a cargo do morador estender a mesma para o interior de sua residência.
b) Segunda proposição para o abastecimento de água da zona rural
O segundo sistema de abastecimento de água proposto para as
localidades rurais de Aveiro é a implantação de aproveitamento de água da chuva,
devido a sazonalidade ser favorável para essa alternativa tecnológica. Essa
tecnologia deverá atender as comunidades com pequena densidade demográficas
e residências afastadas.

O objetivo geral desse sistema é proporcionar a cada unidade familiar
um sistema domiciliar de captação e reserva de água de chuva, de forma a
proporcionar um nível de acesso à água para o consumo humano em quantidade,
qualidade e acessibilidade (50 L/pessoa.dia na estação chuvosa e 20 L/pessoa.dia
na estação seca) durante todo o ano e que garanta um alto grau de benefício à
saúde, bem-estar e privacidade para famílias beneficiadas. O sistema autônomo é
constituído por um componente para captação de água de chuva do telhado,
dispositivo de tratamento, um reservatório individual elevado (1000 litros), um
reservatório complementar (5000 litros) e a instalação de 4 pontos de uso, inclusive
sanitário.
O processo construtivo da tecnologia envolve todos os procedimentos
necessários para a construção dos componentes associados à tecnologia social de
acesso à água, tais como: componente para captação da água de chuva domiciliar,
de abastecimento de água complementar e instalação sanitária domiciliar.
2.5.8 Previsão de eventos de emergência e contingência
O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão
definidos os cenários de emergências, suas ações e as responsabilidades
estabelecidas para atendê-las bem como as informações detalhadas sobre as
características da área e pessoal envolvidos. É um documento desenvolvido com o
intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações
necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais. No
âmbito do Saneamento Básico em Geral, estas ações compreendem dois
momentos distintos para sua elaboração.
O primeiro compreende a Fase de Identificação de cenários
emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das
anormalidades.

O

segundo

compreende

a

definição

dos

critérios

e

responsabilidades para a operacionalização do “PLANO DE ATENDIMENTO A
EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS PARA O SANEAMENTO BASICO”.
Esta tarefa deverá ser articulada pela administração municipal
juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de forma direta ou indireta
participem das ações. Entretanto, o Plano Municipal de Saneamento apresentará
subsídios importantes para sua preparação.
I.

Identificação para análise

de

cenários

para

emergências

e

contingências
A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga
os riscos para a segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto

a disponibilidade e qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de
partes dos sistemas. Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico,
certamente o abastecimento de água para consumo humano se destaca como a
principal atividade em termos de essencialidade.
Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que
podem caracterizar anormalidades aos serviços de abastecimento de água, e
respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de
anormalidade. Visando sistematizar estas informações, foi elaborado quadro de
inter-relação dos cenários de emergência e respectivas ações associadas, para os
principais elementos que compõe as estruturas de saneamento.

A seguir, são apresentadas as tabelas 6 e 7 com a descrição das
medidas emergenciais previstas bem como as específicas para os sistemas de
abastecimento de água, quanto aos eventos emergenciais identificados.
Tabela 6: medidas para situações emergenciais nos serviços de saneamento básico

MEDIDA
EMERGENCIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS EMERGENCIAL
Paralisação completa da Operação
Paralisação parcial da operação
Comunicação ao responsável técnico
Comunicação à Administração Pública – Secretaria ou órgão
Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros
Comunicação ao órgão ambiental e/ou perícia ambiental
Comunicação a população
Substituição de equipamentos
Substituição de pessoal
Manutenção corretiva
Uso de equipamento ou veículo reserva
Solicitação de apoio a município vizinho
Manobra operacional
Descarga de rede
Isolamento de área e remoção de pessoas

Tabela 7: Eventos emergenciais previstos para o sistema de abastecimento de água

Captação
Estiagem
Precipitação Intensas
Enchentes
Falta de Energia

Adutora de
água bruta

Recalque de água
tratada

Falha Mecânica
Rompimento
Entupimento
Represamento
Escorregamento
Impedimento
Acesso

de

Acidente Ambiental
Vazamento de Gás
Greve
Falta ao Trabalho
Sabotagem
Depredação
Incêndio
Explosão
Reservatórios
Estiagem
Precipitações Intensas
Enchentes
Falta de Energia
Falha Mecânica
Rompimento
Entupimento
Represamento
Escorregamento
Impedimento
Acesso
Acidente Ambiental

de

Rede de
distribuição

Sistemas alternativos

Vazamento
CI/GLP

de

Gás

Greve
Falta ao Trabalho
Sabotagem
Depredação
Incêndio
Explosão

Conforme destacado o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os
cenários de emergência e as respectivas ações para mitigação, entretanto, estas
ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A
fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PLANO DE
ATENDIMENTO A EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS PARA O SANEAMENTO
BASICO, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação.
Os procedimentos operacionais do Plano de Emergência e Contingência
estão baseados nas funcionalidades gerais de uma situação de emergência.
Assim, este deverá estabelecer as responsabilidades das agências públicas,
privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências, para cada
cenário e respectiva ação.
II.

Medidas para a elaboração do Plano de Emergência e Contingência
São medidas para elaboração do Plano:



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



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



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



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



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



Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas;



Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações
previstas e;



III.

Planejamento para a coordenação do Plano.

Medidas para validação do Plano de Emergência e Contingência
São medidas previstas para a validação do Plano:



Definição de Programa de treinamento;



Desenvolvimento de práticas de simulados;



Avaliação de simulados e ajustes no Plano



Aprovação do Plano



Distribuição do Plano às partes envolvidas.

IV.

Medidas para atualização do Plano de Emergência e Contingência
São medidas previstas para a atualização:



Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;



Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;



Registro de Revisões;



Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão
anterior.
A partir destas orientações, a administração municipal através de

pessoal designado para a finalidade específica de coordenar o Plano de
Emergência e Contingência, poderá estabelecer um planejamento de forma a
consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições
adversas dos serviços de saneamento básico.
2.6

PROSPECTIVA

E

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

PARA

O

COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
A Tabela 8 a seguir discrimina os pontos fortes e pontos fracos da
situação atual do esgoto no município.

Tabela 8: Matriz SWOT para o esgotamento sanitário

PONTOS FORTES

NENHUM

PONTOS FRACOS
Lançamento de esgoto à céu aberto
nas vias urbanas e rurais
Lançamento clandestino em galerias de
águas pluviais
Lançamento no rio e igarapés

Problemas ambientais e de Saúde
Pública devido à ausência do sistema
de esgotamento Sanitário
Fonte: Comitê Executivo

2.6.1 Metodologia utilizada no Prognóstico
A fase de elaboração do prognóstico inicia-se apenas após a conclusão
do diagnóstico de esgotamento sanitário, realizado no produto C do plano. Logo, a
metodologia utilizada no prognóstico gera subsídios técnicos que auxiliam na
projeção dos segmentos componentes do esgotamento sanitário para atender as
necessidades de infraestrutura. Seu desenvolvimento tem como base duas fontes
de informações:


Dados obtidos através do diagnóstico de esgotamento sanitário.



Projeções populacionais para o horizonte de planejamento.
As combinações das demandas oriundas do diagnóstico e das projeções

populacionais são tratadas como medidas mitigadoras, de melhorias, de ampliação
e de adequação da infraestrutura de saneamento, visando uma universalização do
serviço. Logo, as demandas para a universalização do atendimento do serviço de
esgotamento sanitário, bem como para a garantia de sua funcionalidade dentro dos
padrões adequados de qualidade, segurança à população em termos de saúde
pública e proteção ao meio ambiente são resultantes de fontes de informações do
diagnóstico e as demandas oriundas das projeções populacionais.
Inicialmente, o uso do diagnóstico se dá especialmente ao atendimento
das demandas qualitativas. Enquanto que, as demandas quantitativas são
resultantes das planilhas de projeções, onde o incremento populacional e o
incremento progressivo dos índices para a universalização dos serviços
apresentam-se como base para os resultados.
A resultante dos trabalhos até esta etapa compreende a formatação de
um cenário classificado como “Desejável”, pois tem em seu contexto a condição de
universalização do serviço de esgotamento sanitário, atendendo 80% das
demandas no horizonte de 20 anos.
A partir do cenário estabelecido, foram avaliadas as demandas que
caracterizam os objetivos e metas imediatos ou emergenciais e para curto, médio e
longo prazo, admitidos os intervalos de tempo previamente estabelecidos.
A conclusão deste prognóstico proporcionará o conhecimento dos
investimentos decorrentes para as adequações físicas, melhorias, planos
gerenciais, instalações de equipamentos dentre outras demandas identificadas.

A Projeção das vazões com base nas informações obtidas foram
realizadas as projeções da produção de sistema de esgotamento sanitário,
conforme apresentado nas tabelas seguintes. Estas projeções servirão para
identificar as necessidades do sistema de esgotamento Sanitário no período de
projeto.

2.6.2 Análise das alternativas de gestão e prestação de serviço
O município de Aveiro não possui sistema de esgotamento sanitário,
com isso não existe a gestão desse serviço.
Dentre as alternativas de gestão e prestação de serviços de
esgotamento sanitário, o município optou pela opção de criação da autarquia dos
serviços como um todo na zona urbana.
2.6.3 Projeção de esgotamento sanitário do município de Aveiro ao logo de 20
anos
A vazão anual de esgotos ao longo de 20 anos para toda área de
planejamento municipal de Aveiro será estimada a partir do prognóstico da
população urbana, considerando as seguintes características adotadas para
projeção de acordo com a Norma ABNT - NBR7229 (1993):


Coeficiente de retorno (R): 0,8



Geração per capita (q): 150 L/hab. dia



Coeficiente de máxima vazão diária (K1)



Coeficiente de máxima vazão horária (K2)



População estimada (ao longo de 20 anos)

2.6.4 Previsão de carga e concentração de DBO no esgoto
Os maiores aumentos de DBO num corpo de água são provocados por
despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de alto teor de
matéria orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na água,
provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.
Podendo produzir sabores e odores desagradáveis, além de obstruir os filtros de
areia utilizados nas estações de tratamento de água, e possibilitar a proliferação de
microrganismos tóxicos e/ou patogênicos. Quanto maior a DBO, pior é a qualidade
da água de uma forma geral. Por isso, usa-se o índice para indicar a eficiência de
uma ETE (estação de tratamento de esgotos), quando se compara a DBO do
esgoto bruto e do efluente final.

O parâmetro apresenta a quantidade de carga orgânica poluidora
remanescente que é lançada em um corpo hídrico receptor. A carga orgânica
poluidora remanescente (composta basicamente de esgotos domésticos) considera
a carga orgânica que não é coletada, a carga orgânica que não é tratada, e a carga
orgânica que o tratamento não reduziu.
A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5,20), que é a quantidade de
oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana
aeróbia para uma forma inorgânica estável, em um período de 5 dias a 20° Celsius
é usualmente utilizada no Brasil.
Para previsão de estimativa de carga e concentração de DBO ao longo
dos 20 anos, decorrente dos esgotos gerados pela população urbana, segundo as
alternativas sem tratamento e com tratamento dos esgotos, assumindo uma
eficiência de 85% típica de remoção, considerou-se a vazão média (L/s), a carga
per capita de 0,054 Kg DBO/hab.d.
2.6.5 Alternativa técnica de engenharia proposta para o esgotamento
sanitário
I. Alternativa Zona Urbana
A definição da concepção geral do sistema proposto deverá pautar-se,
além do atendimento da legislação atualmente vigente, nas seguintes premissas
básicas:


Aproveitar ao máximo as condições topográficas naturais da região tendo
em vista minimizar a necessidade de instalações de recalque;



Priorizar, dentre as soluções tecnicamente viáveis as alternativas que a
priori apresentem maiores vantagens operacionais e menores dificuldades
executivas.
Assim foi priorizada uma área urbana periférica decorrente dos

seguintes fatores:


Baixo impacto na vizinhança, visto que o terreno se localiza em uma área
sem nenhum potencial de adensamento;



Ausência de rocha no subsolo,



Disponibilidade de Energia Elétrica nas proximidades (200,00 m);



Disponibilidade ilimitada de área;



Corpo receptor com capacidade de receber efluentes;



Disponibilidade de área para se promover a fertirrigação;



Topografia adequada evitando movimentação de terra.

O sistema de esgotamento sanitário proposto para o município de Aveiro
será o sistema coletivo separador absoluto do tipo convencional.

Sistema coletivo separador absoluto: as águas servidas são coletadas separadamente das
águas pluviais (Figura 5)

Figura 5: Sistema de esgotamento sanitário coletivo: separador absoluto

Sistema do tipo convencional é definido como aquele cujas tubulações
coletoras são assentadas em áreas públicas (passeio ou vias), conforme
recomendações da NBR n.º 9.649, e todos os serviços de operação e manutenção
são de total responsabilidade da concessionária (Figura 6).

Figura 6: Sistema de esgotamento sanitário coletivo convencional

No tocante ao sistema de tratamento as intervenções requeridas são:

Com base no estudo das alternativas viáveis concluiu-se que a melhor
alternativa para tratamento do efluente final aos padrões da legislação vigente é a
construção de um Reator Anaeróbico de Fluxo Ascendente – RALF. Este
tratamento será a nível terciário tendo o efluente final sendo destinados a Zonas
úmidas artificiais que combinam diferentes componentes de um ecossistema
(vegetais superiores, micro-organismos, solo) – os jardins filtrantes constituem uma
das soluções mais bens sucedidos para tratar águas usadas (eliminação de cargas
orgânicas, de azoto, fósforo, desinfecção de germes, biodegradação de novas
moléculas, etc.). Além de sua surpreendente eficácia na complementação da
estação de tratamento de esgoto, as zonas úmidas podem constituir incríveis
jardins públicos que participam da manutenção ou reconstrução de meios úmidos
diversificados com flora e fauna específicas.
A Estação de Tratamento de Esgoto proposta para o sistema de
esgotamento de Aveiro será proposto o seguinte tratamento:
1°) Tratamento Preliminar: Gradeamento e desarenador (Físicos)
2°) Tratamento Primário: Decantador Primário e digestor + Leito de secagem de
lodo (Físico)
3°) Tratamento Secundário: Reator UASB (RAFA) (Biológico) + decantador
secundário;

Figura 7: Desenho esquemático da ETE proposta para o sistema de esgotamento sanitário na
Zona Urbana

No processo proposto de tratamento do esgoto bruto será implantado os
tratamentos preliminares: gradeamento e desarenador (caixa de areia); tratamento
primário: decantador primário, digestor e leito de secagem de lodo, por fim,

receberá o tratamento secundário ou biológico através do reator UASB (Reator
Anaeróbio de Fluxo Ascendente – RAFA).
A Ligação de Esgoto domiciliar proposta para Aveiro está representada
na Figura 8.

Figura 8:Proposta de ligação domiciliar de esgoto

O Dispositivo Tubular de Inspeção (DTI) identifica a ligação de esgoto ou
T de interligação do imóvel com a rede coletora da cidade. Não deve ser lacrado,
pois é utilizado para manutenção da rede de esgoto. O usuário deverá indicar o
local para que a concessionária terceirizada instalará o ponto para interligação do
imóvel com a rede.
Algumas recomendações técnicas para o bom funcionamento das
instalações internas deverão ser levadas em consideração:
A CONCESSIONÁRIA TERCEIRIZADA que gerir o sistema seguirá um
rigoroso controle de qualidade, desde a coleta nas residências, passando pelo
tratamento nas estações de esgoto até a devolução da água ou do esgoto tratado à
natureza, nos córregos e rios locais.
A rede de esgoto normalmente é de manilha de cimento ou de PVC, com
diâmetro médio de 150 a 400 mm, e é destinada exclusivamente à coleta e
transporte do esgoto do imóvel até a estação de tratamento. É, portanto, um
sistema fechado e operado pela Concessionária, que garante a qualidade do
esgoto tratado, em cumprimento às exigências dos órgãos ambientais reguladores.

II. Sistema Proposto para Zona Rural
Devido as comunidades da zona rural do município de Aveiro se
encontrarem a uma distância considerável umas das outras, será necessário a
adoção de módulos de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), que consiste em
uma pequena unidade onde se encontra uma pia, vaso sanitário, chuveiro e um
reservatório que irá abastecer as louças sanitárias mencionadas. Além destes, o
MSD possui um sistema individual sanitário composto por uma fossa séptica, filtro
anaeróbio e um sumidouro (Figura 9).

Figura 9: Módulo Sanitário proposto para zona rural
Fonte: FUNASA, 2015

Para atendimento com SES (sistema de esgotamento sanitário) nas
localidades onde os domicílios estão próximos e que já possuem banheiros no
interior da residência, a solução local coletiva indicada é a utilização de sistema
domiciliar do tipo ETED – Estação de Tratamento de Esgoto Domiciliar (Figura 10 e
11).

Figura 10: Modelo de Fossa-Filtro para Atendimento Domiciliar (ETED).

Figura 11: Modelo de ETED Pré-Fabricada

2.6.6 Previsão de eventos emergenciais previstos para o sistema de esgoto
Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento
sanitário comumente refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais
do ambiente externo através da contaminação do solo e das águas superficiais e
subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a
qualidade das águas captadas por poços ou mananciais superficiais, odores
desagradáveis entre outros inconvenientes. Por esse motivo estendem-se os
eventos emergenciais previstos para o sistema de esgotamento sanitário do
município de Aveiro.

A Tabela 9, mostra os eventos emergenciais previstos para o serviço de
esgotamento sanitário.

Tabela 9: Eventos emergenciais previstos para o sistema de esgoto
Componente do sistema
Eventos
Rede Coletora
Interceptores
Elevatória

Estiagem
Precipitaçõe
s intensas
Enchentes
Falta de
energia
Falha
mecânica
Rompiment
o
Entupiment
o
Represame
nto
Escorregam
ento
Impediment
o de acesso
Acidente
Ambiental
Vazamento
de efluente
Greve

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,
7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,
7
2,3,4,5 e 7

1,2,3,4,5,6,7

2,3,4,8,10,11

2,3,4,8,10,
11

2,3,4,8,10,11

2,3,4,10,11

2,3,4,10,11

2,3,4,10,11

2,3,4,10

2,3,4,10

2,3,4,10

2,3,4,5 e 7

Corpo
Receptor

2,3,4,5 e 7

2,3,4,10,11

2,3,4,6,10
1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,
7,10

1,2,3,4,5,6,7,
10

3,4,5,10

3,4,5,10

3,4,5,10

3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,
8,10

2,3,4,7,9,13

2,3,4,7,9,13
2,3,4,9

Falta ao
trabalho
Sabotagem

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

Depredação

3,4,5,6,7,8,10,11

3,4,5,6,7,8,10,11

Incêndio

2,3,4,7,9,1
3
2,3,4,9

2,3,4,7,9,13

1,2,3,4,5,6,
7,10
3,4,5,6,7,8,
10,11
1,2,3,4,5,6,
7,8,10,11

1,2,3,4,5,6,7,
10
3,4,5,6,7,8,1
0,11
,2,3,4,5,6,7,8
,10,11
1,2,3,4,5,6,7,
8,10,11

Explosão

2.7

ETE

PROSPECTIVA

E

PLANEJAMENTO

1,2,3,4,5,6,
7,8,10

2,3,4,9

ESTRATÉGICO

PARA

O

COMPONENTE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Os Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais estão
interligados diretamente e indiretamente aos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos e limpeza pública, e também
aos diversos aspectos do desenvolvimento das cidades brasileiras, tais quais os
aspectos urbanísticos, de planejamento urbano, ambientais, socioeconômicos,
entre outros. Portanto, os serviços de drenagem urbana podem ser considerados

os que possuem maior conotação de multidisciplinaridade entre os setores do
saneamento, políticas públicas, suas ações e definições.
Para a implantação da infraestrutura de água e esgoto é necessário um
corpo hídrico que possua vazão e volume suficiente para abastecer a cidade ou
receber uma carga de esgoto para se auto depurar. Porém, seus desdobramentos
e concepções estão ligados ao espaço urbano e ao espaço natural característico
do local onde o Município está localizado, suas características climáticas,
ambientais,

socioeconômicas

e

espaciais.

Relaciona-se

também

ao

desenvolvimento da região em que o Município está localizado.
Entende-se que quão maior será o crescimento socioeconômico, maior
será o crescimento urbano da cidade, maior será a expansão da área
impermeabilizada, maiores serão os problemas e dificuldades encontradas na
gestão desses sistemas diversos em seus próprios conceitos e necessidades
sejam elas estruturais e não estruturais.
O município de Aveiro está incluído nessa característica, já que o
desenvolvimento urbano ocasionou uma ocupação desordenada, iniciada pelo
centro urbano e se expandindo para zonas periféricas, ocasionando, com isso, as
construções irregulares próximas aos cursos d’água e em área de APP.
Em relação aos serviços de drenagem urbana e manejo de águas
pluviais, o município possui uma infraestrutura deficitária por falta de recursos,
equipamentos e técnicos qualificados.
2.7.1 Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos
identificados no Município
Para

elaboração

de

proposta

de

medidas

mitigadoras,

serão

considerados os principais problemas de drenagem e manejo de água pluvial
identificados nas reuniões de Mobilizações Sociais (MS) e em levantamento de
campo, onde foram identificados vários pontos, que descrevem situações
problemáticas em relação ao manejo de água pluvial na zona urbana e rural.
Desses pontos estão as seguintes situações mais encontradas:
a) Presença de assoreamento e criação de vegetação no Rio Tapajós dentro da
área urbana, reduzindo a capacidade de escoamento nos córregos e canais
durante o período chuvoso provocando assim pontos de alagamentos;
b) Presença de esgoto bruto lançado pela população dentro de canais e do Rio
Tapajós que banha o município de Aveiro;

c) Não notamos a alteração e desvio do curso d’água do Rio Tapajós, através de
construções e pavimentação;
d) Degradação da mata ciliar nas áreas, aumentando assoreamento do Rio
Tapajós;
e) Obstrução de sarjetas, bueiros, canais, igarapés e o rio tapajós ocasionado pela
deposição irregular de resíduos sólidos e sedimentos.
f) Transporte de poluentes agregados ao sedimento, que contaminam as águas
pluviais;
A qualidade das águas pluviais que não recebem lançamentos diretos de
esgotos deve também ser considerada no planejamento de sistemas de drenagem.
Essa qualidade depende de vários fatores: da limpeza urbana e sua frequência, da
intensidade da precipitação, suas distribuições temporal e espacial, da época do
ano e do tipo de uso do solo da área drenada.
Portanto, as normas técnicas brasileiras preconizam que as redes
devem ser do tipo separador absoluto para a infraestrutura de micro drenagem,
porém por ser uma alternativa mais cara, as limitações financeiras têm restringido
os investimentos necessários à separação das águas pluviais.

I.

MEDIDAS DE CONTROLE PARA REDUÇÃO DO ASSOREAMENTO
DE CURSOS
As medidas de controle para a minimização do assoreamento serão as

medidas não estruturais para curto prazo e medidas estruturais que serão
implantadas em médio e longo prazo. Estas propostas para o Município de Aveiro
estão apresentadas abaixo:
a) Medidas não estruturais:
1ª MEDIDA: Revisão do Plano Diretor, e inclusão do planejamento da drenagem
urbana e manejo de água pluvial de acordo com o Plano Municipal de Saneamento
Básico e às políticas municipal, estadual e federal de saneamento básico incluindo
o zoneamento das áreas de inundações e área de APP.
2ª MEDIDA: Dotar legislação municipal que controle o uso, ocupação e
desmembramento do solo urbano e regulamentação de loteamento sobre a
infraestrutura de drenagem e a gestão de águas pluviais associados ao plano
diretor e Plano Municipal de Saneamento Básico;
3ª MEDIDA: Implantação da Comunicação social e educação Ambiental, que visa
propiciar o engajamento da sociedade com respeito aos problemas e soluções da

drenagem urbana e sobre o assoreamento dos rios e igarapés e uso dos recursos
hídricos para atingir um nível de comprometimento suficiente, atual e futuro,
visando conscientizar o cidadão de que é possível harmonizar os espaços urbanos
com o meio ambiente e que o sistema de drenagem pode ser concebido para
valorizar os córregos naturais e áreas verdes, evitando inundações.
4ª MEDIDA: Proporcionar Capacitação de Recursos Humanos - visa capacitar o
meio técnico atuante no Poder Público e no setor privado, de modo a melhor
planejar, projetar, executar e fiscalizar planos e obras de drenagem urbana; o
público é interdisciplinar, e outros profissionais além de engenheiros, arquitetos e
administradores públicos poderão estar envolvidos; a interdisciplinaridade deve ser
a tônica e uma situação típica a evitar é o divórcio entre os projetos arquitetônicos
e urbanísticos com as questões da drenagem e estabelecer normas e
procedimentos técnicos destinados aos agentes técnicos, públicos ou privados (por
exemplo, um Manual de Drenagem), para que a concepção da drenagem siga os
princípios básicos.
5ª MEDIDA: Implantar programa de desassoreamento de córregos e canais,
articulado ao controle da qualidade da água e destino final adequado dos
sedimentos, considerando os poluentes neles depositados, incluindo, programa de
recuperação de áreas degradadas de modo a conter processos erosivos nas áreas
e sub - bacias mais críticas do ponto de vista de produção de sedimentos
(loteamentos normalmente irregulares e clandestinos, terraplenos isolados, áreas
de bota-foras).
6ª MEDIDA: Realização de serviço de dragagem, que consistirá na limpeza,
desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de material do fundo de
canais e rios.
7ª MEDIDA: A recuperação da mata ciliar de parte da Área de Preservação
Permanente do rio Tapajós e áreas adjacentes (que deverá integrar um Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas) é uma medida mitigadora por reduzir a
intensificação e corrigir os impactos na borda desse rio, sendo esta medida
corretiva e de alta eficácia. Os principais objetivos dessa medida são a proteção
das espécies da flora, da fauna e do solo, caso exista, este último principalmente
contra os processos deposicionais e assoreamento no canal marginal. Tal medida
visa, ainda, a reintegração paisagística urbana e dos habitat, assim como o
monitoramento dos processos de recuperação das mesmas.

8ª MEDIDA: Definição de um sistema institucional ordenando as ações a serem
desenvolvidas, propostas de complementação de legislações municipais de uso e
ocupação do solo, implementação do Plano de Ação para Situações de
Emergência e sistema de divulgação do Plano e interação com os usuários.
b) Medidas estruturais para redução de assoreamento e pequenas
enchentes na zona urbana
As medidas estruturais são obras de engenharia que serão implantadas
para reduzir o assoreamento do rio Tapajós, lagos e Igarapés localizado na zona
urbana, minimizando também o risco das enchentes em localidades periféricas com
topografia desfavoráveis. O custo de proteção de uma área inundável ou
degradada ou assoreada por medidas estruturais é em geral superior ao de
medidas não estruturais. Desta forma, os princípios básicos de uma drenagem
urbana moderna são os de não aumentar as cheias naturais e não fazer
intervenções no meio ambiente que provoquem aumento ou transferência de
enchentes para outros locais, a montante ou a jusante, por exemplo. Por isso,
nesse plano serão propostas inovações tecnologias para os sistemas de micro e
macrodrenagem.
1ª MEDIDA: CONTROLE NA MICRODRENAGEM - é a medida de controle de
escoamento de água tradicionalmente utilizada, consistindo em drenar a área
desenvolvida através de condutos pluviais até um coletor principal ou riacho
urbano. Levando em consideração o sistema de esgotamento sanitário para zona
urbana, o sistema de micro drenagem será atribuído o sistema separador absoluto
para a destinação da água da chuva do telhado diretamente para a galeria de água
pluvial. Essa medida será combinada a pavimentação asfáltica das vias urbanas
com declividade suficiente para o escoamento de água pluvial.
O sistema de micro drenagem proposto para Aveiro será composto por
meio fio, sarjetas, bocas de lobo, galerias de águas pluviais com poço de visita
destinados a canais de pequenas dimensões (Sistema de Macrodrenagem) (Figura
12).

Figura 12: Desenho esquemático do sistema de micro drenagem proposto

1) O meio fio será feito em bloco de concreto situado entre a via pública e o
passeio;
2) As Sarjetas serão feitas em concreto com declividade suficiente para o
escoamento superficial seja coletada;
3) As bocas de lobo propostas serão do tipo combinada e feita em concreto com
grade, podendo ser combinada ou múltipla;
4) As Galerias circular de água pluviais propostas serão as manilhas em concreto
ligadas aos poços de visita (PV) de alvenaria e concreto e as caixas de ligação
(CL), também em concreto.
2ª MEDIDA: CONTROLE NA MACRODRENAGEM – Após o sistema de dragagem
dos rios e canais será proposto a obra de macrodrenagem dos canais existentes e
contenção das margens dos rios.
a) Alternativa 1: Para canais dentro da zona urbana serão propostos estrutura
hidráulica de macrodrenagem convencional revestida em concreto.
b) Alternativa 2: Tecnologia do bolsacreto, que é uma geoforma têxtil de vários
tamanhos padronizados, confeccionada com tecido de combinações poliméricas,
com fios de alta tração, retorcidos e fibrilizados, semipermeável para moldagem “in
loco” dentro ou fora d’água, com micro concreto usinado, argamassa de cimento e
areia ou solo - cimento injetável, sem necessidade de ensecadeiras, de corta - rio
ou de esgotamentos. Essa tecnologia será aplicada em canais, córregos do rio
Tapajós dentro da zona urbana, que se encontram em situação de assoreamento e
pequenas enchentes.


PLANO DE TRABALHO SEQUENCIAL DA TECNOLOGIA PROPOSTA

1. Escavação e remoção do material escavado para implantação da obra. No
momento de a escavação verificar a capacidade de suporte, e se necessário
redimensionar o argumento com eixo rolado grosso;
2. Revestir o fundo com o emprego de seixo rolado para melhoria do suporte;

3. Regularizar a superfície com seixo rolado fino;
4. Lançar os painéis de colchacreto A-20 e fazer a modelagem com emprego
de argamassa no traço indicado;
5. Elaborar o corpo da contenção com o emprego de módulos têxteis
bolsacreto tipo BC-1,8 sem gabarito de 2,70x1,00x0,30m, moldado com
argamassa no traço indicado;
6. Elaborar o reaterro com areia grossa adensada com vibrador de imersão;
7. Instalar os Barbacãs de geotêxtil de Ø 50 mm, conforme projeto;
8. Os traços de argamassas serão feitos de acordo com o projeto.
II.

MEDIDAS DE CONTROLE PARA REDUÇÃO DO LANÇAMENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS E SEDIMENTOS NOS CORPOS D’ÁGUA
A metodologia proposta para a redução da disposição de resíduos

sólidos no sistema de drenagem e corpos hídricos será levado em consideração à
realidade do município de Aveiro e sua infraestrutura.
As pesquisas e os levantamentos realizados no diagnóstico técnico
participativo indicam que a produção de resíduos sólidos no município de Aveiro
chega a alcançar uma média de 0,70 quilo por habitante ao dia. Além disso, a
sociedade ainda não alcançou um hábito de não destinar os resíduos por eles
produzidos nos cursos d’águas tanto na zona urbana quanto na rural. Observou-se
que, a prática de lavar roupas e louças em igarapés e rios no Município é intensa,
resultando em poluição física com resíduos. Além de realizar recreações em beiras
dos igarapés e do rio Tapajós.
a) Medidas não estruturais para minimização dos impactos
O efetivo gerenciamento de resíduos no ambiente urbano está ligado ao
bom funcionamento dos sistemas de drenagem urbana, pois dispostos de maneira
irregular e não coletados adequadamente podem provocar graves consequências
diretas e indiretas à drenagem e à saúde pública em geral. Porém, os resíduos não
gerenciados e destinados de forma inadequada tendem a ser carreados pelas
chuvas chegando a córregos, rios e bocas de lobo, impedindo a passagem de água
por esses locais e causando o assoreamento de valas, canais, sistemas de micro
drenagem, poluição, disseminação de vetores de doenças.
No entanto, a existência de resíduos sólidos nos sistemas de drenagem
urbana e nos cursos de água está ligada a diversos fatores socioambientais

intrínsecos ao município de Aveiro e na maioria dos municípios brasileiros, mas em
um grau maior está principalmente ligada ao nível de educação e conscientização
ambiental de sua população. As medidas não estruturais propostas para esse
plano são:


Implantação de programas de monitoramento e fiscalização sistematizados
com câmeras instaladas nos principais pontos de lançamento irregular de
resíduos sólidos ligados ao órgão ambiental municipal;



Implantar programas e projetos de educação ambiental contínuo para a
população de Aveiro na questão de destinação de entulhos, resíduos sólidos
com logística reversa;



Implantar programas de comunicação social para funcionar como fator de
conscientização dentro da educação ambiental;



Criação de um serviço de remoção sistemática de sedimentos e resíduos
sólidos acumulados em rios e canais;



Capacitar agentes municipais para o trabalho de fiscalização quanto ao
lançamento de resíduos sólidos urbanos de maneira clandestina;



Controlar o uso e ocupação dos cursos hídricos do rio Tapajós para não
haver lançamento irregular de resíduos;



Realizar os serviços de limpeza de ruas, calçadas, bocas de lobo, sarjetas,
podas de árvore e capina no perímetro urbano, de acordo com um
cronograma definido esses serviços, para garantir sua eficiência e
abrangência;



Criação e aplicação rigorosa de legislações municipais específicas que
norteiem a destinação adequada de resíduos da construção civil, entulhos,
podas, móveis e eletrodomésticos em desuso, embalagens de agrotóxicos
usados, etc.

b) Medidas estruturais
São estruturas práticas, no sentido em que enfrentam o problema na
consequência, dada a dificuldade e complexidade de se fazer o controle na fonte
em curto prazo. Mesmo com a captura física do lixo sólido, tais estruturas não
retêm a poluição diluída, como o caso de esgotos sanitários contaminando o
esgoto pluvial. As estruturas de captura de lixo podem ser classificadas em
(Armitage e Rooseboom, 1998):
1) Grelhas de penetração parcial faz o uso de grelhas com inclinação positiva no
sentido do fluxo, sem atingir o fundo do canal. A parte superior do escoamento
passa, portanto, pela grelha e a parte inferior desloca-se sem obstáculos.

Geralmente associada com um vertedor à jusante. Esta estrutura mostrou-se
relativamente eficiente, se a razão entre a altura do vão livre da base da grelha ao
fundo pela altura do vertedor é de 0,5. A inclinação eficiente da grade é de 1:5
(vertical: horizontal). Vórtices causados pelo vertedor de jusante podem, entretanto,
deteriorar a eficiência de captura de lixo pela grelha.
2) Grelhas auto - limpantes são estruturas capazes de reter lixo até uma
capacidade máxima sem bloquear o fluxo d´água, mesmo após esta capacidade ter
sido atingida. Diversos arranjos são possíveis, mas um que se mostrou
particularmente eficiente em estudos de laboratório combina um vertedor com uma
grelha a jusante inclinada para baixo. O ângulo de inclinação é um importante
parâmetro de projeto, assim como o espaçamento e a forma da seção das barras
da grelha. Um exemplo de estrutura autolimpante simples e razoavelmente
eficiente é a SCS (Stormwater Cleaning Systems), utilizada em Springs, África do
Sul. Neste método, a função da estrutura era forçar o escoamento sobre o vertedor
e através de um gradeamento inclinado em aproximadamente 45º, interceptando o
resíduo pelo gradeamento e forçando-o a cair em um compartimento, onde seria
removido. Serão consideradas duas alternativas para zona urbana de Aveiro de
disposição da estrutura: com o vertedor diretamente colocado na trajetória de
fluxos pequenos vindos, por exemplo, de um conduto; com o vertedor colocado na
lateral, para altos fluxos em canais.
2.7.2 Diretrizes para o controle de escoamento na fonte
Para o planejamento de controle de escoamento de canais e cursos
d’águas, adotando soluções que favoreçam o armazenamento, a infiltração e a
percolação.
As medidas chamadas de controle na fonte em drenagem urbana e para
o manejo de águas pluviais, visam promover a redução e a retenção do
escoamento pluvial de forma a qualificar os sistemas tradicionais de drenagem
pluvial e ao mesmo tempo evitar as ampliações destes. Enquanto os sistemas
tradicionais visam o escoamento rápido das águas pluviais, os dispositivos de
controle na fonte procuram reduzir e retardar o escoamento. Estas medidas e
tecnologias deverão integrar de forma harmoniosa o sistema existente no Município
com as novas soluções, ou seja, integrar as estruturas de transporte, de infiltração
e de retenção das águas pluviais.
Este plano estabelece as seguintes diretrizes para o controle de
escoamentos na fonte de águas pluviais:



Implantar sistemas individuais e coletivos de captação de água da chuva
como forma de abastecimento alternativo para consumo humano, lavagem,
jardinagem, recreação entre outros em todo território municipal;



Implantar alternativas de drenagem e pavimentação que aumentem a área
de infiltração das vias públicas, e em novos condomínios e loteamentos
privados (é importante que se faça em lei de uso, ocupação e parcelamento
do solo urbano)



Estabelecer critérios de utilização de reservatórios para acumulação e
infiltração de águas de chuva em prédios, empreendimentos comerciais,
industriais, esportivos, de lazer;



Ampliar as áreas reflorestadas na zona urbana (áreas verdes, canteiros
verdes, parques lineares, etc.) ocupando com eles todos os espaços
públicos e privados livres da cidade;



Estabelecer critérios de construções de calçadas e pavimentações
permeáveis em locais públicos, como exemplo, os blocos vazados gramados
ou paver;



Propor no código de obras e outras legislações, a implantação de trincheiras
de infiltração em lotes residenciais e em condomínios públicos e privados;
De acordo com as diretrizes citadas acima, as soluções tecnológicas que

melhor se adaptariam para o município de Aveiro como proposição das medidas de
escoamento seriam as seguintes:
1) Captação de água da chuva através de cisternas;
2) Pavimento de blocos de concreto vazado preenchido com material granular,
como areia ou vegetação rasteira, como grama.
3) Pavimento de asfalto e concreto poroso;
4) Calçadas e sarjetas drenantes (permeáveis);
5) Pátios e estacionamentos drenantes em novos loteamentos e áreas privadas
(permeáveis);
6) Utilizar-se de reservatórios para acumulação e infiltração de águas de chuva
em prédios, empreendimentos comerciais, industriais, esportivos, de lazer;
7) Implantar áreas verdes em contorno dos canais, parques lineares e
canteiros verdes;
8) Construções de trincheiras de infiltrações nos canteiros da BR e calçadas
das vias urbanas mais largas e em lotes residenciais.

2.7.3 Diretrizes para o tratamento de fundos de vale
Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde
escoam as águas das chuvas. O fundo de vale forma uma calha e recebe a água
proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias. Com a ocupação urbana
estas calhas são canalizadas e ocultadas sob a pavimentação das avenidas.
Ocorre que nas épocas de forte precipitação (chuva) estas canalizações não
conseguem dar suficiente vazão de escoamento.
A importância do tratamento de fundo de vale cria uma oportunidade
para a valorização da presença da água, através da criação de espaços de lazer
integradas a medidas de redução de impactos de inundações, contribuindo para a
preservação dos ecossistemas aquáticos no meio urbano. Por isso, é de suma
importância apresentar as seguintes diretrizes:


Criar programa de recuperação e revitalização de mata ciliar nas cabeceiras
do rio Tapajós e canais;



Estabelecer a remoção de famílias que moram em áreas periféricas ou
desapropriação de áreas e imóveis particulares em áreas sujeitas à
inundação, proporcionando a inclusão em programas sociais, como o
programa Minha Casa Minha vida;



Evitar que os órgãos públicos utilizem as margens dos córregos como
avenidas;



Iniciar um processo de criação de áreas protegidas nas várzeas ainda
preservadas e outras que não têm construções, antecipando-se à sua
ocupação e aproveitando seus menores custos de desapropriação para
viabilizar projetos de amortecimento de cheias e renaturalização dos
córregos;



Avaliar o passivo das APP’s ocupadas ou degradadas, de acordo com a
Resolução 369 do CONAMA, incluindo análises de risco;



Atualizar anualmente o cadastro de áreas inundáveis, aprimorando as
metodologias utilizadas para sua definição;



Ordenar e controlar o uso do solo, de forma a evitar a deterioração das
áreas urbanizadas e a poluição e a degradação ambiental;



Coibir e evitar as atividades industriais em fundos de vales e lançamento de
efluentes domésticos e industriais;



Criar Programa de Recuperação Ambiental de Cursos d’Água e Fundos de
Vale;



Integrar as áreas de vegetação significativa de interesse paisagístico
protegidas ou não, de modo a garantir e fortalecer sua condição de proteção
e preservação;



Elaborar o zoneamento dos fundos de vale e das várzeas de inundação.

2.7.4 Previsão de eventos de emergência e contingência
As ações de respostas a emergências visam descrever as medidas e
ações que devem ser adotadas para enfrentamento de situações atípicas, para
prevenir e reduzir os impactos quando da ocorrência de sinistros, acidentes e
desastres naturais, conferindo maior segurança e confiabilidade operacional aos
sistemas.
A definição de medidas e ações em resposta a situações de emergência
estão estabelecidas nas tabelas, onde estão contempladas as potenciais
emergências, classificadas como situações adversas, com as medidas que devem
ser adotadas em cada adversidade nos diferentes sistemas que integram o
saneamento básico municipal.
Recomenda-se também que os operadores dos serviços façam o
registro das situações emergenciais com a avaliação crítica dos procedimentos
sugeridos tabulados, para a introdução dos aperfeiçoamentos necessários, com o
detalhamento que cada caso requer.
Tabela 10: Medidas para situações emergenciais nos serviços de drenagem e manejo de água
pluvial
MEDIDA
EMERGENCIAL
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS EMERGENCIAL
1
Manobras operacionais de redes para atendimento de atividades
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

essenciais
Manobras de rede coletora para isolamento das falhas.
Interrupção do sistema até conclusão de medidas saneadoras
Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população
atingida e à Administração Pública – Secretaria ou órgão para
alerta
Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros
Acionamento dos meios de comunicação para alerta de
alagamento ou deslizamento de terras provocado por erosão
Obras e Manutenção corretiva do sistema
Informar o órgão Ambiental competente e/ou vigilância sanitária.
Paralisação temporária dos serviços nos locais atingidos
Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população
para evitar depósito de lixo nas ruas
Solicitação de apoio a município vizinho
Acionamento dos meios de comunicação para alerta e bloqueio
Comunicação a Polícia
Limpeza e dragagem do curso d'água

15

Isolamento de área e remoção de pessoas

Para garantia da eficácia e regularidade dos serviços prestados, deverão
ser estruturados planos para ações emergenciais e contingenciais de forma que
qualquer eventualidade previsível tenha diretrizes antecipadamente traçadas, que
definam as ações a serem implementadas, os responsáveis pelas mesmas, os
atores envolvidos, a forma de ação, etc.
O plano de emergência e contingência é um documento onde estarão
definidas as responsabilidades para atender os diversos eventos adversos e
contém informações detalhadas sobre as características das áreas sujeitas aos
riscos no território municipal de Aveiro.
Relacionam-se a seguir alguns planos previsíveis, o que não abrange
certamente todo o universo de possibilidades, pelo que deverá haver revisões
periódicas

do

rol

de

emergências

e

contingências

potenciais

e

atualização/elaboração dos respectivos planos de ação pelos agentes envolvidos
na operação, fiscalização e controle da prestação dos serviços.

I.

PLANO

DE

AÇÃO

PARA

DESASSOREAMENTO

E

LIMPEZA

CORRETIVA DA REDE E ESTRUTURAS DE DRENAGEM URBANA
Este plano de ação visa a atuação de dragagem de sedimentos
assoreados e atuação rápida na presença de resíduos sólidos nas galerias de
águas pluviais além de materiais de grande porte, como entulhos, móveis, carcaças
de eletrodomésticos, entre outros. Sendo necessária a comunicação tanto ao setor
de fiscalização como de manutenção sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de
conscientização da população sobre a utilização da infraestrutura de drenagem
urbana para esta finalidade e verificar a frequência mínima de intervalos entre
manutenções periódicas.
II.

PLANO DE

AÇÃO

PARA OCORRÊNCIA DE

ALAGAMENTOS

PROVENIENTES DA MICRODRENAGEM
Identificação dos pontos de alagamento, sua intensidade e abrangência
através do sistema de monitoramento, realizando-se a imediata mobilização dos
setores competentes para a realização de manutenção na micro drenagem e
acionar autoridade de trânsito para traçar rotas alternativas evitando agravamento
nos pontos de alagamento. Avaliar o risco a população (danos a vias, imóveis,
veiculação de doenças, bens materiais, etc.). Proposição para resolução do evento

priorizando a rapidez e participação da população, informando sobre a importância
de preservação do sistema de drenagem em suas diversas estruturas.
III.

PLANO

DE

AÇÃO

INUNDAÇÕES/ENCHENTES

PARA

OCORRÊNCIA

PROVENIENTES

DE
DA

MACRODRENAGEM
Identificação dos pontos de alagamento, sua intensidade e abrangência
através do sistema de monitoramento, acionando-se o sistema de comunicação
respectivo. Acionar o setor responsável (Secretaria de obras ou de Meio Ambiente)
para a verificação de riscos e danos a população. Além disso, realizar comunicação
ao setor de assistência social quanto à mobilização de equipes de apoio no caso
de desabrigados e/ou risco de veiculação de doenças.
IV.

PLANO DE AÇÃO PARA PROTEÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA
DE DRENAGEM À EROSÃO E ASSOREAMENTO
Identificação dos pontos de erosão e assoreamento na rede de

drenagem avaliando-se sua intensidade e abrangência através do sistema de
monitoramento, acionando-se os respectivos setores para a recuperação e
recomposição das margens destes canais ou ainda a manutenção com remoção de
materiais sólidos carreados. Implantação de proteções nas margens junto a
lançamentos e confluências de escoamento em caráter emergencial quando
necessário.
A estrutura do Plano de Contingência deverá conter das seguintes
informações:


Finalidades pelas quais o plano foi elaborado;



Situação e pressupostos – Deverá conter a descrição da situação de
emergência para qual o plano foi realizado e a caracterização das áreas
sujeitas ao plano;



Operações – Deve indicar a sequência e a finalidade das ações, dentre as
quais devem constar;



Organização dos órgãos e estruturas de resposta;



Dispositivos de monitoramento, alerta e acionamento;



Condições de ativação do Plano de Emergência;



Níveis de atuação e suas implicações;



Sequência geral de ação antes, durante e depois da emergência;



Atribuição de responsabilidades – deverão estar descritas as atribuições de
cada órgão envolvido na resposta a emergências e com atribuições na
implantação do plano, isto abrange uma lista de atividades especificas para
cada órgão;



Instruções para uso do plano – deverá estabelecer de forma sucinta as
condições em que o plano será utilizado;



Instruções para manutenção do plano.

Tabela 11: Plano de emergência e contingência

Drenagem Urbana e Manejo de água Pluvial

Eventos Adversos
Pontos
Vulneráveis

Estiagem

Rompim
ento do
sistema

Entupi
mento
do
sistem
a

Inundação/
Enchente

Represa
mento

Eros
ão e
assor
eam
ento

Greve

MICRODRE
NAGEM

7,14

1,2,3,7,
9

4,7,9,1
4

3,4,5,6,10,1
4 e 15

1,2,3,4,
5,6,7

3,4,5
,6,7,
12,1
5

4,9

2,3,4,7,9, 12

MACRODRE
NAGEM

7, 14

1,2,3,7,
9

4,7,9,1
4

3,4,5,6,10,1
4 e 15

1,2,3,4,
5,6,7

3,4,5
,6,7,
12,1
5

4,9

2,3,4,7,9, 12

CURSOS
NATURAIS

7, 14

4,7,9,1
4

3,4,5,6,10,1
4 e 15

1,2,3,4,
5,6,7

3,4,5
,6,7,
12

4,9

2,3,4,7,9, 12

Vias
Bloqueadas

2.8

PROSPECTIVA

E

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

PARA

O

COMPONENTE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.
Para o planejamento das ações necessárias de adequação dos sistemas
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos, faz-se necessário
estimar anualmente a geração destes resíduos ao longo do horizonte de 20 anos.
Esta estimativa exige inicialmente uma projeção da evolução populacional para o
horizonte do plano, seguida de uma projeção da geração de resíduos sólidos do
Município para o mesmo período, caracterizando o volume de produção
classificados em total, reciclado, compostado e aterrado e o percentual de limpeza
urbana. Em seguida, será proposto o custo da prestação dos serviços públicos e
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança
desses serviços. Será estabelecida também a regra para transportes e outras
etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que se trata o art. 20 da lei
12.305/2010 e demais disposição permanentes da legislação federal e estadual,
propondo a definição das responsabilidades quanto à sua implantação e
operacionalização. Sendo também estabelecidos critérios para pontos de apoio ao
sistema de limpeza nos diversos setores da área de planejamento, como por
exemplo, apoio à guarnição, centros de coleta voluntária, mensagens educativas
para a área de planejamento em geral e para população específica.
Nesta prospectiva se descreverá as formas e os limites da participação
do poder público local na área de coleta seletiva e na área de logística reversa,
respeitando o disposto no art. 33 da lei 12.305/2010, e de outras ações relativas à
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Por conseguinte,
estabelecerá critérios de escolha da área para localização do bota fora dos
resíduos inertes gerados, como o excedente de terra dos serviços de
terraplenagem e entulhos, etc. Serão identificadas as áreas favoráveis para
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, identificando as áreas de
risco de poluição e /ou contaminação, observando as legislações específicas.
Por

fim,

serão

propostos

os

procedimentos

operacionais

e

especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana
e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos.

2.8.1 Evolução da geração de resíduos
O planejamento do setor de resíduos sólidos do município de Aveiro
exige estimar a quantidade de resíduos sólidos gerados para o horizonte de 20
anos, de acordo com a Lei 12.305/2010. A partir desta estimativa pode-se
dimensionar a quantidade de equipamentos que deverão ser adquiridos, as
capacidades de processamento necessárias para galpões de triagem e pátios de
compostagem e a vida útil de aterros sanitários ou alternativas utilizadas na
prospectiva do plano.
A estimativa anual é de 60 toneladas ano e 12 mil toneladas ao longo
dos vinte anos.
Essa redução é fundamental para o incentivo do comércio de reciclável
e reutilizável através do beneficiamento, reciclagem e compostagem. A cooperativa
já está em fase de implantação em Aveiro, logo os resíduos diminuirão
drasticamente ao longo desses vinte anos e com aproveitamento para consumo
bioenergético e outros fins.
Levando em consideração as características do município de Aveiro e o
nível de educação e conscientização da população, procurou-se adotar para o
Município uma redução compatível com a realidade local. Então, para os RSD
recicláveis adotou-se uma redução em 35% enquanto para os orgânicos em 50%,
pois esses últimos não apresentaram um potencial de comercialização local, nem
regional.
2.8.2 Estratégias e diretrizes
Para assegurar a implementação do Plano Municipal de Saneamento
Básico de Aveiro, no que diz respeito ao Manejo dos Resíduos Sólidos, um
conjunto de estratégias e diretrizes foi definido garantindo as condições apontadas
pelo cenário proposto. Estas estratégias e diretrizes representam os principais
caminhos e orientações sobre componentes fundamentais para o atendimento das
condições favoráveis a execução do Plano.
A gestão e gerenciamento de resíduos sólidos serão orientados pelo
princípio da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, estas
diretivas referem-se a:
I.

Recuperação e beneficiamento de resíduos e minimização dos rejeitos
encaminhados à disposição final ambientalmente adequada;

II.

Programas e ações de Educação Ambiental, direcionados para a não
geração, redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos devem
acompanhar as discussões do PMSB desde seu início, sendo a
ferramenta básica para auxiliar nas mudanças de hábito de consumo e
comportamento com relação à forma de tratar os resíduos, por parte de
todas as comunidades;

III.

Manejo diferenciado e integrado, regulado, em instalações normatizadas;

IV.

Planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de
localidades ou ilhas rurais aglomerações e centro urbano;

V.

Proposição de medidas a serem aplicadas em áreas degradadas objeto
de recuperação (de lixões) em razão da disposição inadequada de
resíduos sólidos ou rejeitos;

VI.

Proposição de normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos;

VII.

Diretrizes e meios para a criação de fundo municipal de resíduos sólidos;

VIII.

Capacitação da equipe gestora local;

IX.

A obrigatoriedade de estruturar e implementar sistemas de logística
reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor.
Esse sistema é de responsabilidade dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes. Os produtos considerados de logística
reversa são: pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes (resíduos e
embalagens); lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio e mercúrio e de
luz mista); produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

X.

Inclusão social dos catadores de materiais recicláveis no processo de
manejo e desenvolvimento sustentável na gestão de resíduos sólidos.
De acordo com o art. 33 da Lei nº 12.305/2010, a logística reversa e a

inclusão social dos catadores relacionada como estratégias, deverão ser
executados independentes do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos
resíduos sólidos. O art. 34 deixa claro que os acordos setoriais das cadeias
produtivas desses produtos poderão estabelecer os âmbitos nacional, estadual e

local para implementar um sistema de logística reversa desde que referenciado nas
diretrizes de prevalência dos acordos firmados nacionalmente sobre os estaduais e
destes aos municipais. Os acordos firmados em menor abrangência podem
ampliar, mas não abrandar as medidas de proteção ambiental. “Apoio às
cooperativas de catadores de materiais recicláveis, contribuindo para a
formalização de suas atividades é também diretriz estratégica do PMGIRS.”
2.8.3 Custos e cobranças de prestação de serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos Sólidos
De acordo com o ministério de Meio Ambiente – MMA (2013)
informações sobre custos são essencialmente medidas monetárias para atingir
objetivos no caso a universalização da prestação dos serviços de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos com efetividade, eficiência e eficácia.
Custos adequados, qualidade e aumento da oferta são pressupostos
para a cobrança dos serviços, um dos objetivos da PNRS:
Art. 7: São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:
X – regularidade, continuidade, funcionalidade E universalização da
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e do manejo dos
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos
que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como
forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada
a Lei n° 11.445, de 2007.

De acordo com as normas anteriormente citadas, o sistema de limpeza
urbana pode ser dividido simplesmente em coleta de resíduos sólidos domiciliares
e do pequeno comércio, limpeza dos logradouros e disposição final. Pela coleta de
resíduos sólidos domiciliares e do pequeno comércio, cabe à prefeitura cobrar da
população uma taxa específica, denominada taxa de resíduos sólidos urbanos,
recomendado pelo MMA (2013), que será devida em razão dos serviços regulares
de coleta, remoção, transporte e destinação final desses resíduos, não abrangendo
serviços de remoção de resíduos especiais ou perigosos, detritos industriais,
galhos de árvores, retirada de entulhos, grandes geradores (comércio, restaurantes
e hotéis) realizados de forma ou em horário especial ou por solicitação do
interessado, que será cobrado separadamente conforme tabela de preços a ser
regulamentada pelo executivo municipal.
Vale ressaltar que taxa é um imposto resultante da disponibilidade de
um serviço público por parte do poder público, quer o contribuinte use-o ou não. O
valor desta taxa deve revelar divisibilidade entre os contribuintes em função dos

respectivos potenciais de uso. Conforme o artigo 29 da Lei n° 11.445/2007 poderão
ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que
não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir
o custo integral dos serviços. Portanto, a prefeitura reavaliará os valores das taxas
praticados a cada ano e fará o reajuste observando o intervalo mínimo de doze
meses, conforme prevê o Decreto n° 7.217/2010 que regulamenta a Lei n°
11.445/2007.
O Município deverá instituir, por lei específica, a Taxa de resíduos
sólidos urbanos, cuja arrecadação deverá ser proporcional às despesas do
sistema. As despesas devem incluir os gastos de pessoal, transporte, manutenção,
reposição, renovação de veículos e equipamentos; serviços de apoio, inspeção e
apoio;

despesas

de

capital,

pesquisa

e

desenvolvimento

tecnológico

e

administração. Vale lembrar que todas as atividades operacionais que não forem
autossustentadas por tarifas adequadas e por um sistema eficiente de arrecadação
serão efetuadas por recursos do Tesouro Municipal e, portanto, devem ser
previstas no orçamento do Município, especificamente na rubrica de despesas com
limpeza urbana, sob pena de obrigar a Prefeitura a remanejar recursos preciosos
de outras áreas.
No tocante à inadimplência dos contribuintes ou usuários, são parcas as
soluções legalmente possíveis para contornar a situação. Os cortes comumente
adotados no fornecimento de luz ou água, pela falta de pagamento da tarifa, não
podem ser aplicados na coleta ou remoção de lixo. No caso do lixo, não se pode
estabelecer a suspensão do serviço e do atendimento ao contribuinte inadimplente,
simplesmente porque o lixo que ele dispõe para a coleta tem que ser recolhido de
qualquer maneira por razões de saúde pública. Embora de aplicação legalmente
duvidosa, em alguns casos é adotada a inscrição do imóvel do devedor na dívida
pública do município. Mesmo assim esse ato tem pouco poder punitivo, porque
apenas ameaça o devedor na ocasião da eventual alienação do imóvel.
I.

SISTEMA DE CÁLCULO PARA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS

O método de cálculo que será adotado para o serviço público de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de Aveiro é o método
simplificado proposto melo MMA (2013). Esse método levará em consideração as
seguintes características:

a) Levantamento de dados básicos do município: números de habitantes,
número de domicílios, terreno baldios e estabelecimentos atendidos pelo serviço
público; e geração per capta de resíduos sólidos;
b) Definição do valor presente dos investimentos (obra e equipamentos):
coleta convencional (veículos coletores, garagem, etc.); coleta seletiva e tratamento
(veículos, PEVs centrais); disposição final e repasses não onerosos da União ou
Estados;
c)

Definição

dos

Custos

Operacionais

mensais:

Coleta

convencional

(combustível, mão de obra, EPI’s, materiais, etc.) e disposição final (combustíveis,
mão de obra, EPI’s, energia elétrica, materiais e análise laboratoriais);
d) Parâmetros para Financiamentos: Porcentagem de resíduos na coleta
convencional, porcentagem de resíduos na coleta seletiva, prazo de pagamento e
taxa de financiamento dos investimentos (inclui juros e infiltração)
e) Cálculo de taxa.
A Tabela 12 servirá como base de cálculo dos custos de prestação de
serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e o cálculo da taxa
de cobrança pelo serviço.
Tabela x: Base de cálculo para taxa de resíduos sólidos urbanos propostos para Município.
Equação adotada
A
População (habitante):
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Economia
Geração de resíduos domésticos:
Geração
da
cidade D =
(toneladas/mês):
Investimento coleta convencional
(R$)
Investimento
coleta
seletiva
e
tratamento (R$)
Investimento disposição final (R$)
Repasse não onerosos da União ou
Estado para resíduos sólidos (R$)
Valor total de investimento (R$)
Operação da coleta convencional
(R$/mês)
Operação da coleta seletiva e
tratamento (R$/mês):
Operação
da
disposição
final
(R$/mês)
Resíduos da coleta convencional (%)

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X

Resíduos da coleta seletiva (%)
Operação da coleta convencional (%)
Operação da coleta seletiva e
tratamento (R$/ton):
Operação
da
disposição
final
(R$/ton):
Custo operacional total (R$/mês)
Prazo de pagamento (anos)
Taxa
de
financiamento
dos
investimentos (mensal - %)
Pagamento do financiamento –
investimentos (R$/mês)
VALOR
DA
TAXA
(R$/ECONOMIA.MÊS)
Faturamento (R$/m

2.8.4 Coleta e transporte de resíduos sólidos
A coleta e o transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)
produzidos em imóveis residenciais, estabelecimentos públicos, no pequeno
comércio, além da limpeza pública são de responsabilidade e efetuados pela
Prefeitura Municipal de Aveiro. Para a realização desses serviços a Prefeitura
utiliza recursos próprios, mas poderá propor a contratação de empresas
especializadas pela coleta convencional de resíduos sob contrato de terceirização,
assim como aluguel de viaturas, mão de obra, entre outros.
O diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos do Município
revelou que a prática de coleta e transporte efetuada atualmente não segue ritos de
passagem com regras próprias. A população local apenas destina seu “lixo” para
fora das residências e a coleta e o transporte seguem sem uma organização
específica.
A partir da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico os
resíduos sólidos domiciliares devem ser orientados pelo princípio da Redução,
Reutilização e Reciclagem e a coleta deve ser efetuada com roteiros específicos e
em cada domicílio, sempre nos mesmos dias e horários em que o veículo coletor
passar para que os resíduos não fiquem expostos nas ruas em grandes períodos,
ocasionando a rupturas por animais.

De acordo com a nova orientação e com vistas à implantação da
seletividade, o Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos deverá seguir da seguinte
forma:
a) FREQUÊNCIA, HORÁRIO E TIPO DE COLETA
Na zona urbana, a coleta de RSD será efetuada semanalmente, de
segunda a sábado. Para essa atividade foi proposta duas alternativas, sendo elas:
ALTERNATIVA 1:
Nesta alternativa a sede do Município será dividida em dois setores
(Setor 1 e Setor 2). No setor 1 a coleta será realizada no período diurno, no horário
de 07:00 as 11:00 h. No setor 2 a coleta será realizada no período noturno, das
18:00 as 22:00 h. Em relação a coleta de sábado, esta será realizada apenas no
período diurno para o setor 1 e 2, nos horários de 07:00 as 13:00h (Tabela 13).
Tabela 13: Frequência e horário de coleta

SETORES

PERÍODO

HORA INÍCIO

HORA FIM

SETOR 1

DIAS DE
COLETA
Segunda a sexta

Diurno

07:00

11:00

SETOR 2

Segunda a sexta

Noturno

18:00

22:00

SETOR 1 E 2

Sábado

Diurno

07:00

13:00

ALTERNATIVA 2:
Na segunda alternativa a coleta será realizada apenas no período
diurno, permanecendo a divisão da sede em dois setores. No setor 1 a coleta será
efetuada segunda, quarta e sexta das 07:00 as 11:00, cumprindo ¼ do itinerário e
das 13:00 as 17:00 cumprindo mais ¼ restante. Para o setor 2 a coleta será
realizada terça, quinta e sábado pela manhã de 07:00 as 11:00 e a tarde de 13:00
as 17:00h (Tabela X).
Tabela 14: frequência e horário de coleta

SETORES

DIAS DE COLETA

SEGUNDO TURNO

Segunda, quarta e sexta

PRIMEIRO
TURNO
¼ dos itinerários

SETOR 1
SETOR 2

Terça, quinta e sábado

¼ dos itinerários

¼ dos itinerários

¼ dos itinerários

Para a definição dos horários de coleta é de fundamental importância
que a escolha não afete o sossego e não altere as condições normais da
população. Por isso, ao decidir se a coleta será diurna ou noturna é necessário
avaliar as vantagens e desvantagens de acordo com as condicionantes do
Município, conforme demonstra o quadro 1 a seguir:
Quadro 1: Características do horário de coleta proposto.

HORÁRIO

VANTAGEM
DESVANTAGEM
Possibilita
melhor Interfere muitas vezes no trânsito de
fiscalização do serviço; mais veículos;
DIURNO econômica.
Maior desgaste dos trabalhadores
em
dias
quentes,
com
a
consequente
redução
da
produtividade;
Indicada
para
áreas Causa incômodo pelo excesso de
NOTURNO comerciais e turísticas;
ruído provocado pela manipulação
Não interfere no trânsito em dos recipientes e pelos veículos
áreas de tráfego muito coletores;
intenso;
Dificuldade a fiscalização;
Os resíduos não ficam à vista Aumenta o custo de mão de obra
das pessoas durante o dia.
(há um adicional pelo trabalho
noturno).
Fonte: FUNASA, 2006.

Nos centros comerciais, a coleta deve ser noturna, quando as ruas estão
com pouco movimento. Já em cidades turísticas deve-se estar atento para o
período de uso mais intensivo das áreas por turistas, período no qual a coleta
deverá ser evitada. É interessante sempre que possível, a varrição ser efetuada
após a coleta, para recolher os eventuais resíduos derramados na operação,
estabelecido no método convencional.
Lembrando que há necessidade de redimensionamento dos roteiros de
coleta, devido à alteração de alguns fatores municipais, tais como: aumento da
população, mudanças das características dos bairros ou recolhimento irregular dos
resíduos sólidos. Esse redimensionamento será proposto que seja realizado de 4
em 4 anos, com a revisão geral do PMSB de Aveiro.
Os itinerários de coleta devem ser projetados de maneira a minimizar os
percursos improdutivos, isto é, ao longo dos quais não há coleta. O método
adotado para coleta de RSD será o “Heurístico”, levando-se em conta o sentido do
tráfego, as declividades acentuadas e as possibilidades de acesso e manobra dos
veículos (Figura 13).

Figura 13: Desenho esquemático do método heurístico de traçado de itinerários de coleta adotado
por Aveiro.

Fonte: IBAM, 2001

Para orientação da gestão é necessário que seja apresentado os
princípios do método, que consiste, basicamente, em:


Dividir a cidade em subáreas;



Levantar e sistematizar as características de cada roteiro;



Analisar as informações levantadas;



Redimensionar os roteiros, tendo como premissas: a exclusão (ou
minimização) de horas extras de trabalho; o estabelecimento de novos
pesos de coleta por jornada e as concentrações de RSD em cada área.
A Prefeitura Municipal de Aveiro, através da Secretaria Municipal de

Obras, realizará a coleta regular de rejeitos em imóveis residenciais, em
estabelecimentos públicos e em pequenos comércios. Esse serviço será utilizado
somente para a coleta de rejeitos, sem a presença de materiais recicláveis e
reutilizáveis, os quais deverão ser bem acondicionados em sacos plásticos ou em
recipientes coletores com tampas e armazenados na parte externa dos domicílios
que seja de fácil acesso e livres da presença de animais e insetos.
Na zona rural, a coleta de RSD será efetuada periodicamente, ou seja,
com regularidade, mas nos espaços de tempo. As vilas mais próximas à sede do
Município, farão parte do denominado Setor 3 e receberão coleta duas vezes ao
mês. Enquanto que as vilas mais afastadas receberão coleta uma vez ao mês.
Tanto as comunidades do Setor 3 quanto as do Setor 4 utilizarão a seguinte
alternativa a seguir:

ALTERNATIVA ZONA RURAL (SETOR 3 E SETOR 4):
Para a coleta nas comunidades rurais serão instalados dentro dos
distritos pontos provisórios de acondicionamento, diferenciados em recicláveis e
rejeitos. A população destas comunidades e distritos deverão acondicionar
separadamente os resíduos recicláveis dos considerados rejeitos. Para a coleta
dos recicláveis a Prefeitura Municipal de Aveiro deverá selecionar Pontos de
Entrega Voluntária (PEV) em cada Vila, onde o morador será responsável por
acondicionar. A coleta será efetuada uma vez ao mês por integrantes da
Cooperativa de Catadores do Município, tendo um ou dois representantes em cada
comunidade e distritos. Para a coleta de rejeitos, terá uma área destinada a este
material que será coletado duas vezes na semana por um representante da
comunidade, indicado pela Prefeitura para prestar este serviço. Os rejeitos
armazenados na comunidade serão recolhidos uma vez no mês para a sede do
Município para a destinação final ambientalmente correta.
b) PROPOSTA DE TRANSPORTE E COLETA REGULAR DE RSD REJEITO
Para uma eficiente e segura coleta e transporte dos resíduos domésticos
e comerciais, deve-se escolher um tipo de veículo e equipamento de coleta que
apresente o melhor custo/benefício. Em geral, esta relação ótima é atingida
utilizando-se a viatura que preencha o maior número de características de um bom
veículo de coleta.
Para a coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais
serão propostos veículos coletores compactadores, com técnica tradicional de
compactação.

ALTERNATIVA: Coleta através de caminhão compactador
Figura 14: Modelo de caminhão com compactador de 10 m3

Coletor compactador de lixo de carregamento traseiro, fabricado em aço,
com capacidade volumétrica útil de 6, 10, 12, 15 e 19m³, montado em chassi com
PBT compatível (9, 12, 14, 16 e 23t), podendo possuir dispositivo hidráulico para
basculamento automático e independente de contêineres plásticos padronizados.
Esses tipos de equipamentos destinam-se à coleta de RSD público e comercial e a
descarga deve ocorrer nas estações de transferência, usinas de reciclagem ou nos
aterros sanitários. Esses veículos transitam pelas áreas urbanas, suburbanas e
rurais da cidade, rodam por vias e terrenos de piso irregular, acidentado e não
pavimentado, como em geral ocorre nos aterros sanitários (IBAM, 2001).
Tabela 15: Características do caminhão compactador
VANTAGENS











Capacidade de coletar grandes
volumes;
Mais econômico – reduz em média
34% por t/km;
Maior
velocidade
operacional
(km/h);
Evita derramamento dos resíduos;
Condições ergométricas ideais
para o serviço do gari;
Maior produtividade;
Descarregamento rápido;
Dispensa arrumação dos resíduos
nas carrocerias;
Diminui
os
inconvenientes
sanitários.

Fonte: FUNASA, 2006

DESVANTAGENS







Preço
elevado
do
equipamento
Alto custo de manutenção
mecânica;
Não trafega em trecho de
acesso complicado;
Relação
custo/benefício
desfavorável em cidade de
baixa densidade populacional.
Só pode ser destinado ao
Aterro Sanitário ou outros tipos
de aterros.

a) PROPOSTA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, RCCD E RESÍDUOS DE
LIMPEZA PÚBLICA.
A coleta e transporte dos RCCD ou entulhos será de responsabilidade
da Prefeitura que efetuará cobrança pelo serviço. Os resíduos serão transportados
através de contêineres estacionários. Para coleta dos entulhos será utilizado o
Poliguindaste Guindaste de acionamento hidráulico, com capacidade mínima de 7t,
double, içamento e transporte de caixas tipo "Brooks" que acumulam resíduos
sólidos. É destinado para a coleta, transporte, basculamento e deposição de
caçambas ou contêineres de até 10 m³ de capacidade volumétrica (5 m³ em cada
contêiner), para acondicionamento de entulhos ou RCCD e limpeza pública (Figura
15).
Figura15: Transporte tipo Poliguindaste Double com capacidade mínima de 7t ou até 10 m³

Os resíduos de limpeza pública serão coletados em veículos do tipo
lutocar com capacidade de 100 a 200 litros e destinados aos contêineres
estacionários (Figura 16).

Figura 16: Modelo de coletor de resíduos de limpeza pública

Em relação ao transporte dos resíduos gerados em locais públicos serão
acondicionados em sacos plásticos ou outra forma de acondicionamento, que
podem ser removidos por caminhões coletores compactadores, com carregamento
traseiro ou lateral. Já os contêineres podem permanecer estacionados em terrenos
ou nos estabelecimentos comerciais, aguardando sua descarga nos caminhões
coletores compactadores, providos ou não de dispositivos de basculamento
mecânico, para reduzir o esforço humano para içá-los até a boca de alimentação
de lixo do carro.
b) PROPOSTA DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
E COMERCIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS E RESÍDUOS COM
LOGÍSTICA REVERSA
O transporte dos resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis coletados em
domicílios e comércios pela cooperativa de catadores porta a porta ou nos PEV’s
(Pontos de Entrega Voluntária) será realizado por meio de bicicletas, carrinhos ou
caminhão com carrocerias adaptadas (Figura 17, 18 e 19).

Figura 17: Modelo de transporte para coleta de porta a porta pelos catadores

Figura 18 e19: Modelos de transportes para coleta em PEV’s.

c) PROPOSTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DO
TRABALHADOR DA COLETA
Conforme a Norma Regulamentadora - NR6 - Equipamento de Proteção
Individual – EPI é todo o dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e
a saúde no trabalho. De acordo com essas Normas Brasileiras se faz necessário a
utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI‘s) para garantir as
condições de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores envolvidos no
manuseio e coleta dos resíduos domésticos. Portanto, é recomendado que se
mantenha a uniformização da equipe de coleta e que se torne obrigatório o uso de
EPI‘s, ficando a responsabilidade da própria Prefeitura Municipal ou empresa
terceirizada pelo serviço em munir a guarnição com os equipamentos de proteção

devidamente adequados para garantir a preservação da saúde dos trabalhadores
de limpeza urbana.
O quadro 2 abaixo propõe os EPI‘s que serão necessários para o correto
manejo dos resíduos sólidos domiciliares no município de Aveiro.
EPI‟s propostos para o uso dos garis
EPI’S
CARACTERÍSTICAS

Botina

Luvas

Boné

As botinas deverão ser de couro
com biqueira de aço para a
proteção de risco de queda de
materiais, equipamentos,
acessórios ou objetos pesados
sobre os pés, impermeável,
resistentes, preferencialmente na
cor preta e solado antiderrapante.
Luvas confeccionadas em malhas
de algodão com banho de borracha
látex na palma, resistentes e
antiderrapantes.
Proteção
das
mãos do usuário contra abrasão,
corte e perfuração.
Boné para a proteção da cabeça
contra raios solares e outros
objetos, com protetor de nuca entre
20 a 30 cm.

Capa de chuva confeccionada em
tecido forrado de PVC, proteção
dos funcionários em dias de
Capa de chuva chuvas.

Uniforme

Com base nos uniformes já
utilizados, o modelo deve ser de
calça comprida e camisa com
manga, de no mínimo ¾, de tecido
resistente e de cor específica para
o uso do funcionário do serviço de
forma a identificá-lo de acordo com
a sua função. O uniforme também
deve
conter
algumas
faixas
refletivas.

ILUSTRAÇÃO

Protetor
auricular

Protetor de ouvido descartável ou
de borracha. Deve ser de uso
obrigatório diário para minimizar os
impactos dos ruídos provocados
pela atividade.

Fonte: FUNASA (2006) adaptado SEMEC (2015).

Além da utilização de equipamentos para a proteção individual pelos
funcionários do serviço de limpeza urbana, deverão também ser realizados
regularmente treinamentos, atualizações de técnicas, segurança no trabalho,
ergonomia, entre outros cabendo à prefeitura certificar e fiscalizar a realização
adequada dos treinamentos. É recomendável também, que este treinamento seja
realizado no início da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico com
atualização a cada seis meses. No caso de um novo funcionário ou remanejado,
deverá ser previsto um treinamento rápido abrangendo questões como: direção
defensiva, segurança no trabalho, primeiros socorros, higiene.
c) PROPOSIÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RSD RECICLÁVEIS E
REUTILIZÁVEIS
A coleta seletiva dos RSD será realizada pela cooperativa ou associação
de catadores com o apoio da Prefeitura Municipal de Aveiro. O programa visa
promover a separação correta dos resíduos através de campanhas de mobilização
e educação ambiental com o objetivo de atingir todas as residências, comércios,
serviços, indústrias e demais geradores de resíduos.
Na zona urbana, a população separará os resíduos úmidos dos resíduos
secos (recicláveis e reutilizáveis) em sacos plásticos distintos, que podem ser
identificados por cor. Para a coleta e transporte desses materiais a população da
sede do Município terá duas opções, sendo elas: a Coleta Porta a Porta e os
Pontos de Entrega Voluntária - PEV’s. Na coleta porta a porta os catadores
membros da cooperativa ou associação irão recolher os materiais recicláveis em
frente aos domicílios duas vezes por semana a partir das 08:00 h, nos veículos de
coleta seletiva. Já os PEV’s implicam em uma maior participação da população que
terá que depositar seus materiais recicláveis em pontos predeterminados pela
administração pública, onde são acumulados para remoção posterior.

Na zona rural, as vilas terão os PEV’s nas Escolas, nas Igrejas e a
remoção será realizada duas vezes no mês por membros da cooperativa ou
associação representados em cada comunidade.
Os EPI’s utilizados pelos catadores de RDS recicláveis e reutilizáveis
serão os mesmos propostos pela Prefeitura com cores diferenciadas e nomes
caracterizados.
Para o acondicionamento dos materiais recicláveis nos PEV’s serão
utilizados contêineres diferenciados e identificados com aquela função. No caso
das escolas serão implantadas lixeiras com separação de recicláveis em cores
como forma de educação ambiental e sensibilização (Figura 20 e 21).
Figura 20 e 21: Modelo Proposto de Ponto de Entrega Voluntária (PEV’s).

d) PROPOSIÇÃO DA COLETA E ARMAZENAMENTO DE ENTULHO, RCCD E
LIMPEZA PÚBLICA.

Para a coleta de entulhos ou resíduos de construção civil e demolição –
RCCD será necessário o agendamento prévio junto a Prefeitura que cobrará uma
taxa de acordo com volume e massa produzidos. Os resíduos serão armazenados
em contêineres estacionários. No caso de RCCD gerado por empresas privadas
serão de sua responsabilidade a coleta e destinação final. Os Resíduos de
Limpeza Pública também serão armazenados em contêineres estacionários e sua
coleta de responsabilidade da Prefeitura (Figura 22).

Figura 22: Modelo Proposto de Contêineres estacionários

e) PROPOSIÇÃO DA COLETA E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS COM
LOGÍSTICA REVERSA
A coleta e armazenamento de resíduos com logística reversa será
responsabilidade da cooperativa ou associação de catadores de materiais
recicláveis ou reutilizáveis com parceria da Prefeitura e destinar para as indústrias
produtoras. Esses resíduos serão armazenados em pontos de coleta localizados
em pontos comerciais e órgãos públicos e na própria unidade de reciclagem dos
catadores.

Figura 23: Modelo Proposto de coletores móveis

f) PROPOSIÇÃO DA COLETA E ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS DE
SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)
A coleta, acondicionamento e armazenamento dos RSS são de
responsabilidade do gerador e será obrigatória a elaboração dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), conforme as
especificações das legislações vigentes (RDC e CONAMA).
2.8.5 Proposta de limpeza de vias, logradouros públicos
De acordo com as características locais do município de Aveiro os
serviços propostos para a limpeza pública são: varrição, capina e raspagem,
roçagem, poda, limpeza de feiras, pintura de meio fio e postes e limpeza de sarjeta,
canais e córregos. Esses serviços irão abranger todas as localidades do território
municipal (Zona urbana e rural) de acordo com a necessidade.
I.

VARRIÇÃO
Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros

e locais públicos. Esta pode ser realizada manual ou mecanicamente. Cada tipo é
indicado para uma situação específica (FUNASA, 2006).
A varrição manual é a mais utilizada na maioria das cidades brasileiras e
será proposta para o Município de Aveiro.
O serviço de varrição manual de vias e logradouros públicos pode ser
executado por equipe ou individualmente, e deve obedecer a roteiros previamente
elaborados, com itinerários, horários e frequências definidas em função da
importância de cada área na malha urbana do Município, do tipo de ocupação/uso
e grau de urbanização do logradouro. Além disso, deve haver serviços de varrição
nos canteiros e áreas gramadas, que deverão ser executados de maneira análoga
ao serviço de varrição de vias. Pode ser executada diariamente, duas ou três vezes
por semana, ou em intervalos maiores. Tudo irá depender da mão de obra
existente, da disponibilidade de equipamentos e das características do logradouro,
ou seja, da sua importância para o Município.
A varrição é de fundamental importância, pois sua execução dá aspecto
de cidadania saudável, evitando imagem de cidade suja, obstrução das galerias
pluviais, bocas de lobo e assoreamento dos rios. Esta deve ocorrer diariamente e

em todas as diversas áreas da comunidade, tais como: residencial, comercial,
feiras, etc.
Para facilitar o dimensionamento da equipe técnica de varrição:
Média de varrição: 1 a 2 km/gari/dia;
Média de remoção: 850 a 1.260 l/km/dia;
Média de varredor/1.000 habitantes: 0,40 a 0,80.
As ferramentas e equipamentos manuais propostos para varrição são:
vassoura grande - tipo “madeira” e tipo “vassourão”; vassoura pequena e pá
quadrada, usadas para recolherem resíduos e varrer o local e enxada para limpeza
e raspagem de ralos e sarjetas (Figura 24).
Figura 24: Equipamentos e ferramentas para varrição

I

- A capina é o conjunto de procedimentos concernentes ao corte,
manual ou mecanizado, ou à supressão, por agentes químicos, da cobertura
vegetal rasteira considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros
públicos, bem como em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo
eventualmente a remoção de suas raízes e incluindo a coleta dos resíduos
resultantes.
O objetivo da capina de logradouros públicos é mantê-los livres de mato
e ervas daninha, de modo que apresentem bom aspecto estético.
Os serviços propostos de capina e raspagem podem ser efetuados
conforme a demanda das localidades, quando não for efetuada varrição regular ou
quando chuvas carrearem detritos para logradouros e as sarjetas acumularem
terra, onde em geral crescem mato e ervas daninhas. Com isso, torna-se
necessário os serviços de capina do mato e de raspagem da terra das sarjetas,
para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto das vias
públicas (FUNASA, 2006).

Esses serviços serão executados em geral com enxadas de 3½ libras,
bem afiadas, sendo os resíduos removidos com pás quadradas ou forcados de
quatro dentes. Quando a terra se encontra muito compactada é comum o uso da
enxada para raspá-la. Podem ser utilizados ancinhos para o acabamento da
capina. O acabamento da limpeza será feito com vassouras. Juntamente com a
capina e a raspagem será importante efetuar a limpeza dos ralos, que em geral se
encontram obstruídos quando as sarjetas estão cobertas com terra e mato.
Para os serviços de roçagem, quando o capim e o mato estiverem altos,
serão utilizadas as foices do tipo roçadeira ou gavião, que também são úteis para
cortar galhos. Para a roçagem da grama, utilizam-se roçadeira elétrica ou a
gasolina, que poderão ser utilizados ancinhos para o acabamento da capina.

Figura 25: Equipamentos e ferramentas para capina

II.

PODA DE ÁRVORES
Neste serviço, é dada prioridade ao corte àquelas árvores que, por

exemplo, interferem ou dificultam a iluminação pública, apresentam risco de queda
por estarem no final de suas vidas úteis ou por apresentarem problemas
fitossanitários (pragas e doenças) e os galhos que invadem as fachadas das
edificações. A manutenção elimina o afloramento irregular de espécies vegetais de
porte arbóreo, para o nivelamento do passeio público, tornando efetiva sua área de
passagem. Os cortes ou secções de raízes são orientados tecnicamente,
considerando-se a espécie vegetal, tipo de afloramento e condições das raízes. A
supressão de árvores constitui-se na retirada total ou eliminação do vegetal de
porte arbóreo de logradouros públicos, sendo realizado após a avaliação técnica.

Os serviços propostos de poda e corte de árvores ou grandes galhadas
serão realizadas conforme a demanda, por meio da utilização de foices do tipo
roçadeira ou gavião ou motosserra.
III.

LIMPEZA DE FEIRAS, EVENTOS.
O funcionamento das feiras livres e mercado provoca considerável

quantidade de resíduos e material putrescível nos logradouros, dando ao local
aspecto deplorável (FUNASA, 2006).
Para solucionar este problema a Prefeitura Municipal, através da
Diretoria de Limpeza Pública, promoverá a limpeza e a recuperação dos
logradouros atingidos no menor espaço de tempo, fazendo a coleta e o transporte
dos resíduos, através dos equipamentos de varrição citados anteriormente e
lavagem do mercado municipal.
Nos locais de eventos e festividades, quer seja de pequeno ou grande
porte, são produzidos resíduos sólidos recicláveis e rejeitos, causando uma
poluição visual (FUNASA, 2006). Logo após a sua realização dever-se-á iniciar a
limpeza de toda a área como também sua coleta e destinação final sob
responsabilidade cooperativa em parceria com a Prefeitura Municipal.
IV.

PINTURA DE MEIO-FIO (À CAL)
Esse serviço será realizado com o objetivo de dar ao logradouro um

aspecto estético e de limpeza (FUNASA, 2006). Neste será utilizado broxas e tinta
de cal branca e será desenvolvido periodicamente quando necessário para manter
a estética da cidade.
V.

LIMPEZA DE BUEIROS, CANAIS E CÓRREGOS

A limpeza manual de bueiros é a mais frequente na maioria dos
Municípios e tem como objetivo garantir o escoamento das águas pluviais e impedir
o acúmulo de material sólido (FUNASA, 2006).
Na proposta, essa limpeza poderá ser feita por um ou dois operários
munidos de pá, carrinho de mão, picaretas e ganchos. A execução da limpeza
mecanizada poderá ser realizada por equipamentos especializados. Após a
limpeza os resíduos são coletados e transportados para a destinação final que será
de responsabilidade da Prefeitura.

Em relação aos canais e córregos a limpeza deverá ser realizada junto a
capina do nível d’água, não roçando as áreas superiores das margens, pois a
permanência de vegetais é salutar já que é responsável pelo deslizamento dos
resíduos sólidos para o interior do córrego. Os resíduos são acumulados e
posteriormente removidos para a destinação final adequada.
Para este serviço as máquinas de médio e grande porte são propostas
para limpeza e desobstrução dos canais e córregos.
2.8.6 Prospectiva Institucional
A garantia da qualidade e cobertura dos serviços de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos municipais dependem diretamente da capacidade de
atuação da Administração Pública ou de empresa terceirizada, além de ser reflexo
do correto dimensionamento de recursos humanos, equipamentos e unidades
operacionais. Nesse sentido, essa prospectiva estabelece a forma institucional e
organizacional do serviço de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos (da
geração a destinação final) para o município de Aveiro, baseado na estrutura
organizacional atual.
De acordo com o previsto na Lei 12.305/2010 a gestão dos resíduos
sólidos urbanos será compartilhada, tendo a Secretaria Municipal de Obras
responsável pela coleta, limpeza pública e destinação final dos resíduos
considerados rejeitos e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente se encarregará de
exercer as funções de fiscalização e monitoramento; educação ambiental e dos
projetos. As cooperativas ou associações de catadores estarão participando
diretamente do processo de educação ambiental e serão responsáveis pela coleta
e beneficiamento e/ou tratamento dos materiais recicláveis de todo o Município.
A figura x abaixo demonstra o organograma institucional proposto para o
manejo e limpeza de resíduos sólidos de Aveiro.
Para os demais resíduos produzidos no Município como Entulhos ou
RCCD, recicláveis oriundos de comércios, logística reversa e os resíduos de
serviço de saúde - RSS as regras serão as seguintes:



Entulhos ou RCCD: no caso dos entulhos a Prefeitura será responsável pela
coleta e destinação final apenas destes resíduos oriundos de domicílios uni
familiar e mediante a solicitação de pagamento de taxas de serviço.



Recicláveis oriundos de comércios: a proposta para estes empreendimento
é que os comércios façam doações desses materiais para a cooperativa ou
associação de catadores



Logística reversa: estes resíduos serão coletados pela cooperativa ou
associação de catadores nos pontos de entrega voluntária e nos pontos
implantados pelos comerciantes



RSS: Segundo o art. 20 da Lei 12.305/2010 a responsabilidade é
exclusivamente

do

gerador

que

deverá

apresentar

o

Plano

de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (PGRSS).


Resíduos industriais: serão de responsabilidade do próprio empreendimento
gerador com apresentação do respectivo Plano de Gerenciamento.
Para enquadrar de forma eficiente e clara os empreendimentos que

estão sujeitos ao art. 20 da Lei 12.305/2010, os mesmos serão notificados para que
em um prazo de 12 meses a partir da aprovação deste Plano, apresentem seus
planos de gerenciamentos de resíduos sólidos. O encaminhamento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos será feito para a esfera de competência de cada
empreendimento, podendo ela ser em nível municipal ou estadual.
2.8.7 Proposição de implantação de uma cooperativa ou associação de
catadores de RSD reciclável ou reutilizável e a infraestrutura
No município de Aveiro não existe um sistema de coleta seletiva. Desta
forma, entende-se que a Administração Pública deverá estruturar a coleta dos
resíduos sólidos domésticos de uma forma diferenciada, onde se buscará uma
coleta dos resíduos recicláveis e outra dos resíduos considerados rejeitos, para tal
propõe-se a implantação de uma cooperativa ou associação de catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis.
A cooperativa ou associação de catadores deverá ser implantada no
primeiro ano de implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico,
visando à redução do volume de resíduos coletados na cidade para aumentar a
vida útil do local de destinação, promover o não desperdício e o uso racional dos

materiais através da reciclagem dos resíduos comuns, o que resultará em
melhoramento da qualidade de vida da população e a proteção do meio ambiente,
já que os resíduos são considerados um grande poluidor e um dos maiores
causadores de doenças. Outro fator importante é a concentração da oferta de
materiais recicláveis em redes de organizações de catadores capazes de recuperar
uma quantidade considerável de material que lhes permita ter uma participação
importante no mercado, negociando assim preços e condições com as indústrias.
Esta organização será o principal responsável pela cadeia produtiva da reciclagem.
Na zona urbana será implantado uma unidade de reciclagem e
beneficiamento de RSD recicláveis ou reutilizáveis, composto por sala de
administração, área de descarga de resíduos, galpão de triagem e área de
transbordo (ATT) de reciclados, área de prensagem e pesagem, depósito de fardos
de materiais prensados, salão de confecção de artesanatos e produtos reciclados e
área de embarque dos produtos beneficiados, que ajudará a desenvolver com
eficácia os processos da cadeia produtiva da reciclagem.
A figura x abaixo demonstra o modelo de galpão a ser implantado.

Figura 26: Lay out do galpão de reciclagem

Fonte: Ministério das Cidades, SNSA, 2015

Para o funcionamento e operação da cooperativa ou associação de
catadores serão necessários os seguintes equipamentos: 1 Prensa hidráulica; 1

Balança; 10 bicicletas coletores; 1 empilhadeira; Gaiolas; Esteira de triagem e
Mesas ou bancadas.
As atividades de produção propostas para os catadores seguirão a
seguinte sequência: Segregação na fonte, logística de coleta seletiva, centrais de
triagem, beneficiamento dos materiais e reciclagem.


Segregação na fonte: esta primeira atividade corresponde à operação de
segregação dos resíduos, que será realizada pelos agentes que produziram.
Nas residências, os resíduos recicláveis secos (alumínio, papéis, plásticos,
vidros) devem ser separados dos úmidos (principalmente orgânicos). Na
indústria, os rejeitos da produção passíveis de aproveitamento serão
separados e parcialmente utilizados no próprio processo produtivo.



Logística de coleta seletiva: os resíduos são recolhidos nos locais e
enviados às operações de triagem e classificação ou às unidades de
beneficiamento



Centrais

de triagem:

correspondem às operações de separação,

classificação mais fina, prensagem e enfardamento dos resíduos.


Beneficiamento dos materiais: serão aplicados procedimentos específicos
para cada material, transformando-os em novos insumos para a indústria.
Os agentes mais comuns são as empresas e alguns poucos núcleos de
catadores mais organizados que já realizam esse tipo de operação.



Reciclagem: os produtos provenientes das etapas anteriores são utilizados
como insumos em processos industriais que utilizam somente materiais
reciclados como matérias - primas virgens.
Na zona rural, as vilas terão seus representantes que farão parte da

cooperativa ou associação de catadores e serão responsáveis pela coleta dos
materiais nos Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s em sintonia com os membros
da sede que recolherão de 1 a 2 vezes por mês nestes locais.
2.8.8 Destinação final de resíduos sólidos
A Destinação final ambientalmente adequada é definida como
destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a
recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos
órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição

final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos. Fazer a disposição final de rejeitos requer uma completa neutralidade
com o meio ambiente. Isso significa que não se deve poluir ou alterar o meio, onde
tais soluções forem construídas. As principais formas de poluição é a contaminação
do solo, dos lençóis freáticos e do ar. As consequências dessa poluição é a
proliferação de doenças decorrentes de pragas de ratos, insetos e animais que
vivem dos rejeitos assim como doenças ocasionadas pela poluição dos lençóis
freáticos como a diarreia.
a) PROPOSIÇÃO DA ÁREA PARA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA
b) PROPOSIÇÃO DA DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

A destinação final ambientalmente adequada proposta para o Município
de Aveiro será o aterro sanitário de médio porte.
Aterro é definido como enterramento planejado dos resíduos sólidos e
controlado tecnicamente quanto os aspectos ambientais, de modo a evitar a
proliferação de vetores e roedores e outros riscos à saúde. De acordo com a
FUNASA (2006) o seu planejamento envolve estudo de localização quanto à
proximidade de habitações, possibilidade de contaminação de água, distâncias,
acesso ao local, obras de drenagem, planejamento da própria operação e das
sucessivas frentes a serem atacadas.
ALTERNATIVA: IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

O aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos consiste na técnica de
disposição destes resíduos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e
à segurança, minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza princípios
de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los
ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão
de cada jornada de trabalho ou a intervalos menores se for necessário (ABNT NBR
8419).
O projeto de aterro sanitário deve seguir as especificações técnicas
contidas na NBR 8419/92. Somente poderá ser encaminhado para os aterros

sanitários os resíduos que já tiveram esgotadas a sua possibilidade de tratamento,
aproveitamento e reciclagem.
I.

Concepção
Conceito – local onde os resíduos devem ser purificados, minimizando

os impactos negativos ao meio ambiente.
II.


Componentes
Sistema de drenagem periférica e superficial para que a água da chuva não
entre em contato com os resíduos;



Sistema de drenagem de fundo para coleta do lixiviado (chorume);



Sistema de tratamento para o lixiviado drenado;



Sistema de drenagem e queima dos gases gerados durante o processo de
estabilização da matéria orgânica.

III.

Dimensionamento do aterro sanitário

1°) Quantidade e tipo dos resíduos a serem dispostos


Importante para dimensionamento da área;



Projeção dos volumes futuros e dos tipos de resíduos – avaliação para
tempo mínimo de vida útil de 20 anos;



Resíduos a serem dispostos devem ser de origem predominantemente
domiciliar e/ou rejeitos e antes passarem pelo processo de compostagem e
reciclagem.

2°) Características ambientais


Fator básico para dimensionamento do aterro sanitário;



O local onde será implantado deverá apresentar solo homogêneo,
impermeável e profundidade do lençol freático (1,5m distância mínima entre
a base do aterro e a cota máxima do lençol freático) que não cause danos
ambientais.

3°) Uso da área


No projeto deverá estar previsto o uso futuro da área que será aterrada com
resíduos sólidos.

IV.

Componentes do projeto

1°) Sistema de tratamento dos resíduos a serem dispostos:


Orienta a concepção do aterro;



Deverá garantir a manutenção da qualidade de vida no entorno do aterro,
com mínimas influências no ambiente;



Ter sido adotado o tratamento por digestão anaeróbia – a inertização do lixo
poderá levar 20 anos.

2°) Operação


Os rejeitos devem ser dispostos no solo previamente preparado;



A cada 3 viagens de descarregamento deve ser empurrado de baixo para
cima contra uma célula e distribuído por seu talude;



O rejeito espalhado pelo talude deverá ser compactado pelo trator de baixo
para cima;



No fim do dia ou quando a coleta estiver terminada, o monte de lixo deverá
receber uma cobertura de terra;



Quando a célula estiver completa o aterro deverá receber uma cobertura de
40 a 60 cm de argila bem compactada –selo – encerrando a execução
desta.

V.


Método da área ou aterro superficial
Utilizada quando a topografia local permite o recebimento/confinamento dos
resíduos sólidos, sem alteração de sua configuração natural;



Resíduos são descarregados e compactados, formando uma elevação que
será coberta de solo ao final do dia.

VI.

Sistema de impermeabilização de base do aterro
Função de proteger a fundação do aterro – evita contaminação do solo e

aquíferos. Deve apresentar as seguintes características:


Estanqueidade;



Durabilidade;



Resistência mecânica;



Resistência às intempéries;



Compatibilidade físico-química-biológica com os resíduos a serem aterrados
e seus percolados;



Materiais comumente empregados em tratamentos de base de aterros –
solos argilosos e argilas;



As camadas impermeabilizantes devem ser executadas com controle
tecnológico – barreiras à migração de poluentes contidos no percolado;



Tipo de geomembrana mais adequado para impermeabilização de base de
aterros sanitários – polietileno de alta densidade (HDPE) – resistência
mecânica, durabilidade e compatibilidade com grande variedade de
resíduos;



São usadas também geomembranas de PVC.

VII.


Sistema de cobertura dos resíduos (diária, intermediária e final)

Proteção da superfície das células de lixo – minimizar impactos ao meio
ambiente;



Eliminação da proliferação de vetores;



Diminuir a taxa de formação de percolados;



Reduzir a exalação de odores;



Impedir a catação;



Permitir o tráfego de veículos coletores sobre o aterro;



Eliminar a queima de resíduos;



O sistema de cobertura deverá ser resistente a processos erosivo e
adequado à futura utilização da área;



Cobertura diária deverá ser realizada ao térmico de cada dia de trabalho –
camada de cerca de 0,20m de solo;



Cobertura intermediária – necessária em locais em que a superfície de
disposição



Ficará inativa por períodos mais prolongados.

VIII.

Cobertura final



Evitar ou minimizar a infiltração de águas pluviais;



Impedir que os gases gerados escapem de maneira descontrolada para a
atmosfera;



Recomendado uso de vegetação – integrar ao meio ambiente;



Vegetação é importante para aumentar a evapotranspiração – diminui a
quantidade de chuva que infiltra e a quantidade de percolado gerada;


IX.

Utilização de solo – 0,40 a 0,60m.
Sistema de Drenagem do aterro
Entre as substâncias produzidas nos aterros está o líquido percolado.

Ele é composto por água de chuva (tanto a que incide sobre a massa dos resíduos
durante o transporte quanto a que cai sobre o aterro) e pelo chorume, resultado da
decomposição dos resíduos. O líquido percolado precisa ser drenado e levado a
estações de tratamento. O sistema de drenagem em um aterro sanitário, ao coletar
o líquido percolado, reduz a pressão sobre a massa de lixo e diminui as chances de
migração para o subsolo.
O Projeto Para dimensionar o sistema de drenagem é preciso conhecer
a vazão a ser drenada e as condições da massa de lixo. A concepção da drenagem
do líquido percolado pode, inclusive, estar associada ao sistema de drenagem de
gases (drenagem vertical).
Segundo norma da ABNT, deve-se elaborar uma descrição detalhada de
todos os elementos do sistema de drenagem do líquido com os seguintes itens:


Estimativa da quantidade de percolado a drenar e remover;



Planta dos elementos;



Dimensões desses elementos;



Materiais utilizados e suas especificações;



Cortes e detalhes necessários para perfeita visualização do sistema.

Figura 27: Desenho esquemático do sistema de drenagem de uma célula

1. Preparação: A base do aterro é compactada e sobre ela é colocada uma
manta (em geral de Pead). Sobre a manta é instalado o sistema de
drenagem. Se forem utilizadas canaletas, elas precisam ser escavadas
antes da impermeabilização da base com a manta. Os declives do terreno
para auxiliar o escoamento do líquido também são executados antes da
cobertura com a manta Pead.
2 a. Declividade: Um dos recursos necessários no sistema de drenagem é a
declividade da base do aterro, feita com escavadeiras e compactadores, para que o
líquido percolado escoe por ação da gravidade. Dependendo da complexidade da
trama dos tubos e/ou canaletas de drenagem, a declividade pode ser unidirecional
ou multidirecional. O declive deve promover o fluxo sempre em direção aos tubos
drenantes e ao (s) ponto (s) de coleta final para o tratamento do líquido. A
declividade é baixa, não passa de 2%.
2 b. Drenos centrais: Os tubos centrais de drenagem que coletam o líquido
percolado são instalados obedecendo ao fluxo do(s) declive(s) do aterro e são
fixados pela brita que cobrirá todo o sistema de drenagem. Podem ser PVC ou
Pead perfurado ou de concreto poroso ou perfurado. Os tubos devem ter
resistência elevada à compressão diametral, além de flexibilidade pra se
acomodarem a permanente compactação das camadas de solo durante a operação
do aterro sanitário. Devem, ainda, ter baixa incrustação, para que os orifícios não

se obstruam por contaminação química ou biológica, e precisam suportar as
temperaturas geradas na decomposição dos resíduos orgânicos.
2 c. Drenos Secundários: As canaletas para colocação dos drenos secundários,
do tipo espinha de peixe, são escavadas em larguras predeterminadas em projetos
(em geral, entre 50 cm e 80 cm) e podem ser preenchidas com tubo drenante e
brita ou somente brita. As canaletas preenchidas somente com brita são chamadas
de “drenos cegos”. Normalmente, são preenchidas com uma camada de brita 2 na
base (faixa granulométrica de 22 mm a 32 mm) e brita 1 na superfície (faixa
granulométrica de 12,5 mm a 22 mm).
2.8.9 Critérios de escolha da área para localização do bota-fora dos resíduos
inertes gerados pela população de Aveiro
Um dos requisitos para o cumprimento da Lei 12.305/2010 é a escolha
de áreas favoráveis para a destinação ambientalmente adequada de resíduos
sólidos. Essa escolha deve obedecer a uma série de critérios para ser aprovada
baseada na resolução CONAMA n° 307/2002 a qual estabelece diretrizes, critérios
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil (entulhos),
disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os seus impactos
ambientais.
Para

identificação

de

áreas

favoráveis

para

disposição

final

ambientalmente adequada de rejeitos deve considerar o Plano Diretor do município
de Aveiro, considerando o zoneamento do território (incluindo o zoneamento
ambiental, se houver) com as especificidades para adequação de cada área,
conforme seus usos e restrições.
Considerando que os aterros não possibilitam a reciclagem futura e,
entretanto, não estão inclusos no rol de opções, os “bota- foras” deixam de ser a
opção correta de destinação, devendo tais resíduos ser encaminhados para a
reciclagem, exceto os solos que devem ser destinados para a recuperação de
áreas degradadas, desde que devidamente licenciadas. Portanto, a utilização de
“bota foras” deve ser abolida dos procedimentos de destinação final destes tipos de
resíduos de construção civil e demolição (RCCD), conforme já fundamentado
(Resolução CONAMA nº 307/2002 alterada pela Resolução CONAMA nº 448/2012,
que alterou o parágrafo 1º do art. 4º).

Baseado nas ABNT e legislações citadas os critérios propostos para
escolha da área para localização do “bota-fora” foram divididos em três grandes
grupos: Os técnicos (Quadro 3), econômico-financeiros (Quadro 4) e os políticosociais (Quadro 5).

Critérios

Uso e ocupação do
solo

Proximidade a
cursos d´água

Distância dos
Núcleos
Populacionais
Restrição para
áreas sujeitas a
inundações
Proximidade a
aeroportos
Vida útil mínima e o
tamanho da área

CRITÉRIOS TÉCNICOS
Descrição

As áreas têm que se localizar numa área onde o uso do
solo seja rural (agrícola) ou industrial e fora de qualquer
Unidade de Conservação Ambiental ou APP.
Não podendo ser em áreas do INCRA ou ITERPA.
As áreas não podem se situar a menos de 200 metros de
corpos d'água relevantes. Também não poderão estar a
menos de 50 metros de qualquer corpo d'água, inclusive
valas de drenagem que pertençam ao sistema de
drenagem municipal ou estadual.
Deve ser avaliada a distância do limite da área útil do
aterro a núcleos populacionais, recomendando-se que
esta distância seja superior a 500 m.
O aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a
inundações, em períodos de recorrência de 100 anos;

As áreas não podem se situar próximas a aeroportos ou
aeródromos e devem respeitar a legislação em vigor.
É recomendável que as áreas permitam que a área da
destinação final do “bota fora” tenha no mínimo 20 anos de
vida útil.
Impermeabilidade Recomenda-se que o solo da área selecionada tenha uma
natural do solo
boa impermeabilidade natural a fim de reduzir a
possibilidade
de
contaminação
do
aquífero.
Preferencialmente o solo da área selecionada deve ser
argiloso.
Topografia favorável A vala de drenagem de águas pluviais deve ser pequena a
à drenagem
fim de evitar a entrada de uma grande quantidade de água
de chuva no aterro.
Facilidade de
O acesso à área não deve ter curvas pronunciadas e deve
acesso para
contar com pavimentação de boa qualidade a fim de
veículos pesados
minimizar o desgaste dos veículos, bem como facilitar o
seu livre acesso ainda que em períodos chuvosos
Disponibilidade de A área deve, de preferência, contar com a disponibilidade
material para
de material para a cobertura, a fim de assegurar o baixo
cobertura
custo de cobertura dos resíduos.
Fonte: NBR 13.896/1997

CRITÉRIOS ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AREAS
FAVORAVEIS
Critérios
Descrição

Proximidade geométrica
do centro de coleta

Custo de aquisição de
área
Custo de construção e
infraestrutura

Custos com a
manutenção de
drenagem

É recomendável que a distância percorrida pelos
veículos coletores (ida e volta) seja a menor possível a
fim de reduzir o desgaste do equipamento e o custo
do transporte de resíduos.
Se a área não for de propriedade municipal, a mesma
deverá estar locada de preferência em área rural, de
forma que o custo de aquisição seja o menor possível.
Se a área não for de propriedade municipal, a mesma
deverá estar locada de preferência em área rural, de
forma que o custo de aquisição seja o menor possível.
A área escolhida deve ter um relevo suave, de modo a
minimizar a erosão do solo e reduzir os gastos com a
limpeza e manutenção dos componentes do sistema
de drenagem.

CRITÉRIOS POLÍTICOS E SOCIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS
Critérios
Descrição

O trânsito dos veículos constitui um transtorno para
Distancia de núcleos
os habitantes das vias em que os veículos circulam.
urbanos de baixa renda Desta forma, é recomendável que o acesso à área do
aterro sanitário se dê por meio de locais de baixa
densidade populacional.
Acesso à área através de Se a área não for de propriedade municipal, a
vias com baixa
mesma deverá estar locada de preferência em área
densidade de ocupação rural, de forma que o custo de aquisição seja o
menor possível.
É recomendável que não tenha ocorrido problemas
Aceitação da
entre a Prefeitura e a comunidade do local
comunidade local
selecionado, organizações não governamentais ou
meios de comunicação, pois qualquer indisposição
com o Poder Público poderá gerar reações negativas
à instalação do aterro.

2.8.10 Previsão de eventos de emergência e contingência
A previsão de eventos de Emergência e Contingência busca caracterizar
as estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da operação do
sistema, tanto em caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de
segurança e a continuidade operacional das instalações relacionadas aos serviços
de limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos do Município.
As ações de respostas a emergências visam descrever as medidas e
ações que devem ser adotadas para enfrentamento de situações atípicas, para

prevenir e reduzir os impactos quando da ocorrência de sinistros, acidentes e
desastres naturais, conferindo maior segurança e confiabilidade operacional aos
sistemas.
A definição de medidas e ações em resposta a situações de emergência
estão estabelecidas em seguida, onde estão contempladas as potenciais
emergências, classificadas como situações adversas, com as medidas que devem
ser adotadas em cada adversidade nos diferentes sistemas que integram o
saneamento básico municipal.
Recomenda-se também que os operadores dos serviços façam o
registro das situações emergenciais com a avaliação crítica dos procedimentos
sugeridos nesta tabela, para a introdução dos aperfeiçoamentos necessários, com
o detalhamento que cada caso requer.
Tabela 16: Medidas para situações emergenciais nos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos
Urbanos

MEDIDA EMERGENCIAL
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS EMERGENCIAL
Manobras operacionais da coleta para atendimento
de atividades essenciais
Manobras da coleta e transporte para isolamento
das falhas
Interrupção do sistema até conclusão de medidas
saneadoras
Acionamento dos meios de comunicação para aviso
à população atingida e à Administração Pública –
Secretaria ou órgão para alerta
Comunicação à defesa civil e/ou corpo de
bombeiros
Acionamento dos meios de comunicação para
alerta de contaminação por chorume ou explosão
provocado por gás no aterro
Obras e Manutenção corretiva do sistema de
Gestão
Informar o órgão Ambiental competente e/ou
vigilância sanitária
Paralisação temporária dos serviços nos locais
atingidos
Acionamento dos meios de comunicação para aviso
à população para evitar depósito de lixo nas ruas.
Solicitação de apoio a município vizinho
Acionamento dos meios de comunicação para
alerta e bloqueio
Comunicação a Polícia.
Limpeza do curso d'água
Isolamento de área e remoção de pessoas

Tabela 17: Plano de contingência e emergência

Manejo de
Resíduos
Sólidos
Urbanos

Pontos
Vulneráveis

Eventos Adversos
Contami
Falta de
nação
energia
acidental

Período
chuvoso

Problema
com
equipam
ento

Vias
obstruí
das

Vandali
smo

Gre
ve

Desastr
ee
acidente

LIMPE
ZA
URBA
NA

1 e 14

2,3 e 9

1,2,3,5
e7

5,6,8, e
9

3e7

4 e 13

1,3
e4

3,4,5 e
15

COLE
TA

1e2

7

1,2,3 e
7

5,6,8,9,
12

3,4 e 7

4 e 13

3e
4

3,4,5 e
15

DESTI
NAÇÃ
O
FINAL

1e2

7

1,2,3 e
7

5,6,8,9,
12

3,4 e 7

4 e 13

3e
4

3,4,5 e
15
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1. INTRODUÇÃO
Este documento constitui o produto E referente ao “Relatório dos Programas,
Projetos e Ações”, parte integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Aveiro.
Essa fase é de suma importância para traçar concepções municipais
específicas

que

contemplem

soluções

práticas

para

alcançar

os

objetivos

compatibilizando o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade
social do Município (FUNASA, 2012).
Como orientado no termo de referência esse produto foi definido a partir do
envolvimento contínuo de representantes do Poder Público Municipal, do Comitê de
Coordenação e pelo acompanhamento do Poder Executivo e Legislativo Municipal nas
reuniões e audiências que aconteceram dentro das mobilizações sociais apresentadas
no Plano de mobilização Social.
Esta fase é fundamental para fixar ideias e planejamento referente ao
Saneamento Básico proporcionando uma característica própria do Município e de suas
necessidades, resultando em uma nova concepção para o município de Aveiro. É
através deste documento que será demonstrado que todo o PMSB possui um objetivo
focado e um alcance de meta definido, o que se torna importante para o alcançar
serviços de qualidade e eficientes, resultando em um Município sustentável.
Os programas previstos foram construídos a partir de ações factíveis de
serem atendidas nos prazos estipulados e que representem as aspirações sociais com
alternativas de intervenção, inclusive emergenciais e contingenciais, visando o
atendimento das demandas e prioridade da sociedade do município de Aveiro. No
entanto, em pesquisa direta com a gestão destacou-se alguns projetos e ações que já
são realizados no Município, porém não foi possível identificar um programa específico
municipal, e sim os programas do governo federal voltados a saúde, educação e
assistência social.
Por fim, os novos programas foram apresentados com objetivos de atingir as
metas estabelecidas e definidas no produto D, considerando o crescimento populacional
e os aspectos econômicos real do município. Em Seguida, definiram-se os responsáveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
pelos programas, refletindo as necessidades do titular dos serviços e abrangendo todos
os componentes de saneamento, as concepções do produto D estão apresentadas em
consonância com o plano plurianual abrangendo todo o território municipal, tanto rural
quanto urbana.
2. RELATÓRIO DE PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES
As concepções de programas, projetos e ações são essenciais para a
fundamentação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Aveiro com os objetivos
de contribuir para o desenvolvimento municipal e para redução das desigualdades
sociais e incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização
da prestação dos serviços de saneamento básico para todo território municipal,
priorizando a ampliação das ações nas áreas ocupadas por populações de baixa renda,
até alcançar a universalização do acesso aos serviços de saneamento.
As diretrizes da Política Nacional visam a prioridade para as ações que
promovam a equidade social e territorial no acesso ao saneamento básico (Decreto nº
7.217/2010). Assim como um dos objetivos da Política Estadual de Saneamento Básico
do Pará, que prioriza os planos, programas e projetos que visem à implantação e à
ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas urbanas ocupadas por
populações de baixa renda e/ou com indicadores inadequados de saúde pública.
Portanto, os programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos
e metas devem ser definidos coletivamente, devendo-se garantir a sua compatibilidade
com o plano plurianual municipal e com outros planos governamentais correlatos,
identificando possíveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento e
avaliação e de integração entre si e com outros programa e projetos de setores afins. É
desejável que a programação das ações do PMSB de Aveiro seja desenvolvida em duas
etapas distintas: uma imediata, ao início dos trabalhos, chamada de Programação de
Ações Imediatas, e a outra denominada Programação das Ações resultantes do próprio
desenvolvimento do PMSB.
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2.1 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES – GESTÃO E SERVIÇO
PROGRAMA: “GESTÃO SUSTENTÁVEL DO SANEAMENTO”
OBJETIVO: Implantar um sistema eficiente de gestão para prestação dos serviços de
Saneamento Básico Municipal.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Para implantação desse sistema será necessário
promover alternativas de gestão que viabilizem a auto sustentação econômica e
financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação entre o
Estado e o Município de Aveiro, promovendo o desenvolvimento institucional e
estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes,
bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial,
financeira e de recursos humanos contemplando as especificidades do Estado e do
Município. Outro ponto importante para o fortalecimento da gestão será incentivar e
apoiar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização da prestação
dos serviços como previsto na Política Estadual e Federal de Saneamento Básico para
se alcançar os princípios de universalização do acesso e integralidade dos serviços.
AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
consideradas essenciais para o fortalecimento da
gestão municipal de saneamento básico.

As metas serão as mesmas do
produto D

Ação 1 – Implantação da Política Municipal de
Saneamento Básico
Ação 2 – Criação do Conselho Municipal de
Saneamento Básico e do agente de regulação e
fiscalização com a participação da sociedade;
Ação 3 – Criação do Fundo Municipal de
Saneamento Básico, na hipótese de gestão
pública;
Ação 4 – Estruturação da gestão pública municipal
para realização dos serviços de saneamento
básico;
Ação 5 – Capacitação técnica, gerencial,
financeira e de recursos humanos;
Ação 6 – Adoção de tecnologias apropriadas e a
difusão dos conhecimentos gerados de interesse
para a melhoria do saneamento básico;
Ação 7 – Implantação de um Comitê de pesquisa
dos serviços de saneamento

Imediatas
2018
Imediatas
2018
Imediatas
2018
Imediatas e Curto prazo
2018 - 2024
Imediatas
2018 - 2019
Fase contínua:
Imediatas, curto, médio e longo
prazo (2018 - 2037)
Imediatas
2018 - 2019
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Ação 8 – Atualização e revisão do PMSB
Fase contínua:
Imediatas, curto, médio e longo
prazo (2018 - 2037).
Ação 9 – Buscar parcerias, técnico científica, com
Fase contínua:
a UFRA, UFPA ou outras entidades estaduais e Imediatas, curto, médio e longo
federais de ensino para proporcionar novas
prazo (2018 - 2037).
pesquisas científicas referentes aos aspectos
socioambientais e saneamento ambiental em todo
território de Aveiro.
Ação 10 – Sistematização dos indicadores de
Imediatas
qualidade, monitoramento e controle dos serviços
2018 - 2018
de saneamento, abrangendo os quatros eixos.
METAS
PRAZOS
Meta 1 – organizar 100% da gestão de
saneamento básico no que se refere às ações 1,
2, 3 e 4;
Meta 2 – realizar 2 cursos por ano para capacitar a
gestão pública na área técnica, gerencial,
financeira de recursos humano;
Meta 3 – implantar pelo menos 1 curso ao ano de
reciclagem e qualificação para a gestão pública
municipal;
Meta 4 – Reunião bimestral do Conselho Municipal
de Saneamento Básico;
Meta 5 – Pesquisa “in loco” e entrevistas
realizadas com a população para informações
sobre a qualidade dos serviços de saneamento
básico do município;
Meta 6 – Atualizar Plano Municipal de
Saneamento Básico de Aveiro de 4 em 4 anos;
Meta 7 – Publicação de 2 trabalhos científicos por
ano sobre cada eixo de saneamento básico,
realizado pelas instituições federais de ensinos;
Meta 8 – Colocação de circuitos de câmeras nas
vias para monitoramento, controle e fiscalização
dos serviços;
Meta 9 – atendimentos em 50% das principais vias
e corpos hídricos pelo sistema de monitoramento;
Meta 10 – Fazer 01 relatório semestral e outro
anual sobre a situação do saneamento básico em
todo território municipal
Meta 11 – Aplicar taxa a resíduos sólidos na zona
urbana a 70 %

Até março de 2018
Início dos cursos a partir de
março de 2018 até 2020

A partir de janeiro de 2020
A partir de janeiro 2019

A partir de 2019

Início em 2022

A partir de 2022

A partir de 2019

Em 2020
A partir de 2018
De 2018 até 2019

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro e/ou Concessionária dos
serviços de água e esgoto.
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RESULTADOS ESPERADOS: Alcançar uma gestão sustentável de qualidade,
atendendo os princípios de universalização do acesso e integralidade dos serviços.
2.2 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA: “ÁGUA PARA TODOS”
OBJETIVO: Universalizar o acesso ao serviço de abastecimento de água potável para a
sociedade de Aveiro ao longo de 20 anos.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Este programa visa proporcionar ações e projetos
estruturantes e estruturais para o atendimento dos serviços de abastecimento de água
potável com qualidade tanto na zona urbana quanto rural, resultando no princípio da
universalização e integralidade.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
consideradas essenciais para o fortalecimento da
gestão municipal de saneamento básico.

As metas serão as
mesmas do produto D

Projeto 1 – Elaboração do novo sistema de
abastecimento de água para zona urbana;
Projeto 2 – Estudo de concepção e projeto executivo
dos novos sistemas ou microssistema de
abastecimento de água, reformas e ampliações para
zona rural
Projeto 3 – Estudo, concepções e Projeto executivo
de Cisterna rural;
Ação 1 – Estruturação no âmbito da administração
municipal da gestão dos serviços de abastecimento
de água para zona urbana e rural;
Ação 2 – Construção e implantação do novo sistema
de abastecimento de água para zona urbana;
Ação 3 – Construção do escritório comercial da
concessionaria
e
aquisição
de
moveis
e
equipamentos de leitura e emissão;
Ação 4 – Treinamento de pessoal;

Imediatas
2020 - 2021

Ação 5 – Aquisição de viaturas e motos
Ação 6 – Implantação e substituição de rede de
distribuição e ligações domiciliares no tempo
concedido na zona urbana;

Imediatas
2020 - 2021
Imediatas
2020 - 2021
Imediatas
2020- 2021
Imediatas e curto prazo
2020 - 2022
Imediatas
2020
Imediatas
2020
Imediatas
2020
Curto, médio e longo
prazo
2022 – 2037
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Ação 7 – Padronização de ligações domiciliares
Imediatas
(hidrômetro + cavalete + mão de obra) para zona
2020 - 2021
urbana;
Ação 8 – Recadastramento comercial na zona
Imediatas
urbana;
2020
Ação 9 – Implantação do centro de controle
Imediatas
operacional (CCO);
2020
Ação 10 – Instalação de válvula de controle de
Imediatas
pressão na rede de distribuição na zona urbana;
2020
Ação 11 – Instalação de macro medidores na zona
Imediatas
urbana;
2020
Ação 12 – Cadastramento de redes na zona urbana;
Imediatas
2020 - 2021
Ação 13 – Faturamento e Cobrança pelos serviços
Imediatas
prestados na zona urbana (quando houver
2020 - 2021
necessidade para zona rural);
Ação 14 – Mobilização social na área urbana e rural
para discussão e análise dos serviços prestados e Imediatas – longo prazo
Mobilização de ações institucionais junto aos órgãos
2020 - 2037
da esfera estadual e federal, no intuito de identificar
oportunidades de captação de recursos;
Ação 15 – Alinhamento das atividades técnico- Imediatas – longo prazo
operacionais com o prestador de serviços;
2020 - 2037
Ação 16 – Ampliar ou implantar o sistema de Imediatas – longo prazo
educação em saúde em relação ao abastecimento de
2020 - 2037
água com a população urbana e rural;
Ação 17 – Implantar microssistema com tratamento Imediatas – longo prazo
de abastecimento para Vilas rurais em situações
2020 - 2037
precárias;
Ação 18 – Ampliação e reforma dos Microssistemas
Curto, Médio Prazo
existentes nas localidades rurais
2020 - 2028
Ação 19 – Implantação de cisternas para localidades
Curto, Médio Prazo
rurais onde possui domicílios afastados.
2020 - 2028
METAS
PRAZOS
Meta 1 – Elaborar 3 projetos de abastecimento de
água, incluindo a alternativa de cisterna para atender
100% da população do município
Meta 2 – Estruturar as duas formas de gestão de
abastecimento de água para a zona urbana e rural
Meta 3 – Construir e implantar 100% do novo
sistema de abastecimento de água para zona urbana
Meta 4 – Construir o escritório comercial da
concessionaria
e
aquisição
de
móveis
e
equipamentos de leitura e emissão para zona urbana
Meta 5 – Estruturar o prédio da Secretaria Municipal
de Obras para atendimento do usuário do sistema de
abastecimento de água da zona rural

Até dezembro de 2020
Até dezembro de 2020
Até dezembro 2024

Até dezembro de 2024

Até dezembro de 2024
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Meta 6 – Treinar 100% do pessoal para atendimento
ao público, fiscalização, monitoramento, manutenção
Até dezembro de 2021
do novo sistema da zona urbana e zona rural
Meta 7 – Comprar 1 moto e 1 carro para atender o
Até dezembro de 2021
serviço da zona urbana
Meta 8 – Comprar 1 carro para atender o serviço da
zona rural
Até dezembro de 2021
Meta 9 – Substituição 100% da rede de distribuição
de água da zona urbana
Até dezembro de 2027
Meta 10 – Implantar 100% da rede de distribuição de
água da zona urbana
Até dezembro de 2037
Meta 11 – Atender em 100% da área urbana pelo
serviço de abastecimento de água
Até dezembro de 2037
Meta 12 – Padronizar 100% da ligação domiciliar
com hidrômetros
Até dezembro de 2037
Meta 13 – Recadastrar 100% das ligações
Até dezembro de 2021
comerciais
Meta 14 – Cadastrar 100% de rede de distribuição de
Até dezembro de 2021
água tratada na zona rural
Meta 15 – Aplicar cobrança para 80% da população
A partir de 2021
urbana atendida pelo sistema
Meta 16 – Realizar uma reunião trimestral com a
A partir de 2021
população atendida separada por zona urbana e rural
Meta 17 – Construir 2 microssistemas de
Até dezembro de 2021
abastecimento de água para duas vilas rurais
Meta 18 – Construir mais 4 microssistemas de
Até dezembro de 2024
abastecimento de água para 4 vilas rurais
Meta 19 – Construir mais 3 microssistemas de
Até dezembro de 2028
abastecimento de água para 3 vilas rurais
Meta 20 – Construir mais 4 microssistemas de
Até dezembro de 2037
abastecimento de água para 4 vilas rurais
Meta 21 – Ampliar e reformar 2 microssistemas de
Até dezembro de 2021
abastecimento existentes em 2 vilas
Meta 22 – Ampliar e reformar mais 2 microssistemas
Até dezembro de 2024
de abastecimento existentes em 2 vilas
Meta 23 – Ampliar e reformar mais 3 microssistemas
Até dezembro de 2037
de abastecimento existentes em 3 vilas
Meta 24 – Implantar Cisterna como abastecimento de
Até dezembro de 2037
água para vilas de domicílios afastados
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro e/ou Concessionária dos
serviços de água e esgoto.
RESULTADOS ESPERADOS: Atender 100% da população do município de Aveiro com
o serviço de abastecimento de água proporcionando água potável de qualidade.
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2.3 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA 1: “ESGOTO TRATADO PARA TODOS”
OBJETIVO: Implantação da coleta e tratamento do esgoto doméstico da zona urbana de
Aveiro, ao longo de 20 anos.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Este programa visa proporcionar ações e projetos
estruturantes e estruturais para coleta e tratamento de esgotamento sanitário domiciliar
na zona urbana, resultando no princípio da universalização e integralidade.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as
ações consideradas essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de
saneamento básico.
Projeto 1 – Elaboração do projeto do sistema
de esgotamento sanitário da zona urbana de
Aveiro;
Ação 1 – Estruturação no âmbito da
administração municipal de estrutura de gestão
dos serviços de esgotamento sanitário
juntamente com o serviço de abastecimento de
água.
Ação 2 – Construção e implantação da ETE do
Sistema projetado;
Ação 3 – Cadastro de domicílios com
tratamento preliminar, no mínimo fossa;
Ação 4 – Implantação da rede coletora e
ligações tratadas
Ação 5 – Expansão de rede coletora e ligação

As metas serão as mesmas do
produto D

Ação 6 – Implantação da estação elevatória de
esgoto N1
Ação 7 – Implantação da estação elevatória de
esgoto N2
Ação 8 – Fiscalização e monitoramento de
ligações clandestinas e rede coletora de esgoto
Ação 9 – Ampliar ou implantar o sistema de
educação em saúde em relação ao lançamento
de esgoto à céu aberto e as doenças de
veiculação hídrica.
METAS
Meta 1 – Elaborar 1 projeto de um sistema de
esgotamento sanitário para zona urbana que
contemple 100% a zona urbana

Curto Prazo
2022
Imediatas
2021 - 2022

Curto Prazo
2023
Curto Prazo
2023
Curto Prazo
2023
Curto e médio prazo
2023 - 2027
Curto Prazo
2023
Médio Prazo
2024
Curto Prazo
2023 - 2027
Curto Prazo
2023 - 2027

PRAZOS

Até dezembro de 2022
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Meta 2 – Definir a forma de gestão e estrutura
Até dezembro de 2021
do serviço de esgotamento sanitário na zona
rural e urbana
Meta 3 – Construir e implantar 100% da
Até dezembro de 2023
Estação de Tratamento de Esgoto doméstico
Meta 4 – Implantar 20% de rede coletora e
Até dezembro de 2023
ligações tratadas na zona urbana
Meta 5 – Expansão da rede coletora e ligações
Até dezembro de 2024
em 15% na zona urbana
Meta 6 – Expansão da rede coletora e ligações
Até dezembro de 2025
em 15% na zona urbana
Meta 7 – Expansão da rede coletora e ligações
Até dezembro de 2026
em 15% na zona urbana
Meta 8 – Expansão da rede coletora e ligações
Até dezembro de 2027
em 15% na zona urbana
Meta 9 – Expansão da rede coletora e ligações
Até dezembro de 2028
em 20% na zona urbana
Meta 10 – Implantar em 50% da estação
Até dezembro de 2024
elevatória de esgoto
Meta 11 – Implantar em 50% da estação
Até dezembro de 2026
elevatória de esgoto
Meta 12 – Fiscalizar e monitorar as ligações
A partir de 2028
clandestinas de esgoto em 100% da zona
urbana
Meta 13 – Treinar e capacitar 100% dos
agentes comunitários de saúde, vigilância
Até dezembro de 2024
sanitária e agentes de endemias para orientar a
população sobre educação em saúde
Meta 14 – Cadastrar e monitorar 100% da rede
coletora da zona urbana através do sistema de
Até dezembro de 2028
georreferenciamento.
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro e/ou Concessionária dos
serviços de água e esgoto.
RESULTADOS ESPERADOS: Extinção de esgoto a céu aberto nas vias urbana e
atendimento de 100% da população pelo serviço de esgotamento sanitário.
PROGRAMA 2: “ESGOTO RURAL”
OBJETIVO: Implantar e construir sistemas alternativos individuais para o esgoto
sanitário doméstico em toda zona rural de Aveiro, universalizando o serviço ao longo de
20 anos.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Este programa visa proporcionar ações e projetos
estruturantes e estruturais, como construções de banheiros e soluções alternativas de
tratamento de esgoto doméstico, de acordo com a característica local, em toda zona
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rural, priorizando as localidades mais carentes como propostos no produto D, resultando
no princípio da universalização e integralidade.

PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as
ações e projetos considerados essenciais para
o fortalecimento da gestão municipal de
saneamento básico.
Projeto 1 – Elaboração de projetos de soluções
alternativas individuais para o processo de
esgotamento sanitário para captação de
recursos
Ação 1 – Construção e implantação dos
sistemas alternativos de esgotamento sanitário
(podendo
ser
MSD,
dependendo
da
característica da localidade)
Ação 2 – Monitorar todas as alternativas
implantadas nas localidades rurais, através do
SIG e mapas
Ação 3 – Cadastro das famílias contempladas
pelo sistema alternativo de esgoto
Ação 4 – Implantação de mobilizações e
educação em saúde para zona rural
Ação 5 – Eliminação de fossa negra como
alternativa individual
Ação 6 – Monitoramento e fiscalização de
lançamento de esgoto a céu aberto ou a
utilização de poços escavados como fossa
METAS

As metas serão as mesmas do
produto D

Meta 1 – Elaborar projetos que contemplem
100% da zona rural sempre respeitando a
especificidade do local
Meta 2 – Construir e implantar 15% das
alternativas individuais
Meta 3 – Construir e implantar mais 15% das
alternativas individuais
Meta 4 – Construir e implantar mais 20% das
alternativas individuais
Meta 5 – Construir e implantar mais 15% das
alternativas individuais
Meta 6 – Construir e implantar mais 15% das
alternativas individuais
Meta 7 – Construir e implantar mais 20% das
alternativas individuais
Meta 8 – Monitorar 100% das alternativas
individuais

Curto Prazo
2020 - 2024

Curto e Médio Prazo
2022 - 2028

Médio Prazo
2028
Médio Prazo
2028
Curto, Médio e Longo Prazo
2018 - 2037
Médio Prazo
2024 - 2028
Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2020 - 2037
PRAZOS
Até dezembro de 2024
Até dezembro de 2022
Até dezembro de 2023
Até dezembro de 2024
Até dezembro de 2025
Até dezembro de 2026
Até dezembro de 2028
Até dezembro de 2028
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Meta 9 – Implantar mobilizações e educação
A partir de janeiro de 2021
em saúde bimestralmente para população rural
Meta 10 – Eliminar 100% das fossas negras
Até dezembro de 2028
existentes na zona rural, sanando alguns
problemas com utilização de poços escavados
como fossa
Meta 11 – Implantar em 50% da estação
Até dezembro de 2025
elevatória de esgoto
Meta 12 – Fiscalizar e monitorar as ligações
A partir de 2028
clandestinas de esgoto em 100% da zona rural
Meta 13 – Treinar e capacitar 100% dos
agentes comunitários de saúde, vigilância
sanitária e agentes de endemias para orientar
Até dezembro de 2024
sobre doenças de veiculação hídrica e os
processos de contaminação do manancial
subterrâneo através da disposição inadequada
de esgoto
Meta 14 – Cadastrar 100% das famílias
Até dezembro de 2028
atendidas pelo projetos de soluções alternativas
individuais tratamento de esgoto
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro, Secretaria Municipal de
Obras.
RESULTADOS ESPERADOS: Extinção de disposição inadequada de esgoto sanitário à
céu aberto nas vias rurais, no solo e em poços escavados, e atendimento de 100% da
população pelas alternativas individuais de esgotamento sanitário, proporcionando uma
melhor qualidade de vida a essa população.

2.4 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PROGRAMA: “DRENAR JÁ”
OBJETIVO: Integralizar o serviço de Macrodrenagem, Microdrenagem Urbana e
recuperação de cursos d’águas, na área urbana e rural do município de Aveiro ao longo
de 20 anos.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Este programa visa proporcionar ações e projetos
estruturantes e estruturais para minimizar impactos negativos provocados pela água
pluvial, minimizando possíveis alagamentos, enchentes e o escoamento superficial tanto
na zona urbana quanto na rural, priorizando as localidades mais carentes como
propostos no produto D, resultando no princípio da universalização e integralidade.
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PROJETOS E AÇÕES
METAS
Para alcance do objetivo foram definidas as
ações consideradas essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de
saneamento básico.
Projeto 1 – Projeto de macrodrenagem urbana
Projeto 2 – Projeto de recuperação e
revitalização de cursos d’água dentro da área
urbana
Projeto 3 – Projeto de Micro drenagem Urbana
Ação 1 – Estruturação no âmbito da
administração municipal da gestão dos serviços
de macro e micro drenagem urbana e manejo
de águas pluviais
Ação 2 – Execução e implantação de
infraestrutura básica de macrodrenagem na
área urbana de Aveiro
Ação 3 – Garantir em lei a adoção de medidas
de baixo impacto como base da gestão da
drenagem urbana e a implantação do sistema
separador absoluto como alternativa de
drenagem
Ação 4 – Treinamento de pessoal para
eventuais situações de alagamento ou
enchentes (capacitação dos agentes da
Drenagem Urbana)
Ação 5 – Aquisição de equipamentos e
transportes referentes aos serviços de macro e
micro drenagem
Ação 6 – Manutenção, recuperação e reforma
da rede ou galeria existente no Município
Ação 7 – Obtenção e sistematização da base
cartográfica dos cursos d’´agua das áreas
urbanas do município, catalogando as áreas de
APP, Fundos de Vale e atualizar as áreas de
alagamento
Ação 8 – Ação conjunta aos programas de
manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública
para minimização da poluição difusa
Ação 9 – Revitalização/recuperação do rio
Aveiro dentro da área urbana
Ação 10 – Implantação do Centro de Controle,
Manutenção e Monitoramento dos canais e
cursos d´´aguas
Ação 11 – Expansão da micro drenagem
urbana

As metas serão as mesmas do
produto D

Imediatas
2020
Imediatas
2020
Imediatas
2020 - 2021
Imediatas
2020
Curto Prazo
2020 - 2024
Imediatas
2020

Curto Prazo
2020 - 2026

Curto Prazo
2020 - 2026
Curto Prazo
2020 - 2026
Curto Prazo
2020 - 2026

Imediatas
2020 - 2026
Imediatas
2020 - 2026
Imediatas
2020
Médio e Longo Prazo
2024 - 2037

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação 12 – Expansão da macrodrenagem
Médio e Longo Prazo
urbana
2024 - 2037
Ação 13 – Implantação de sistema de calçadas
Médio e Longo Prazo
com estrutura permeável dentro do processo de
2024 - 2037
acessibilidade urbana
Ação 14 – Fortalecer o projeto de cisterna de
Imediatas
captação de água da chuva para residências,
2020 - 2022
comércios e industrias
Ação 15 – Incentivar a construção de novas
casas, prédios comerciais e domiciliares entre
Imediatas - Longo Prazo
outros com áreas verdes ou telhados verdes
2020 - 2037
que facilitem a infiltração da água da chuva
Ação 16 – Realizar mutirão de limpeza do rio
Curto Prazo
Aveiro na área urbana, como remoção de
2020 - 2024
sedimentos através de drenagem
Ação 17 – Implantar e construir sistema de
Médio Prazo
micro drenagem para as vilas rurais de grande
2024 - 2028
porte
Ação 18 – Incentivar o uso e implantar
Médio Prazo
pavimentação permeável para as localidades
2024 - 2028
rurais
Ação 19 – Implantar o sistema de educação a Curto, Médio e Longo Prazo
população rural para conservação dos rios e
2020 - 2037
igarapés, ligado ao programa de educação
ambiental
METAS
PRAZOS
Meta 1 – Elaborar 3 projetos para atendimento
dos serviços de manejo de águas pluviais e
drenagem urbana
Meta 2 – Estruturar o setor responsável pela
gestão de drenagem urbana e rural
Meta 3 – Construir um sistema de
macrodrenagem na zona urbana
Meta 4 – Capacitar 100% da equipe técnica do
sistema de drenagem
Meta 5 – Captar ou comprar equipamentos e
transportes para drenagem de rios e canais
Meta 6 – Reformar, restaurar ou recuperar e
ativar 100% do sistema de micro e
macrodrenagem existentes, correspondente a
10% da área urbana
Meta 7 – Confeccionar mapas hidrográficos de
todos os rios, igarapés e canais artificiais
existentes apontando as áreas de APP e
Fundos de Vale, nomeando-os e sistematizar
mapas e fotos dos principais cursos d’água
urbanos e rurais

Até dezembro de 2020
Até dezembro de 2020
Até dezembro de 2024
Até dezembro de 2024
Até dezembro de 2024

Até dezembro de 2024

Até dezembro de 2024
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Meta 8 – Recuperar e revitalizar 100% dos
cursos d’águas existentes na zona urbana
Meta 9 – Expansão em 20% da micro drenagem

Até dezembro de 2037

Meta 10 - Expansão em mais 20% da micro
drenagem
Meta 11 – Expansão em mais 20% da micro
drenagem
Meta 12 – Expansão em mais 20% da micro
drenagem
Meta 13 – Expansão em mais 20% da micro
drenagem
Meta 14 – Expansão em 20% da
macrodrenagem urbana
Meta 15 – Expansão em mais 30% da
macrodrenagem urbana
Meta 16 – Expansão em mais 40% da
macrodrenagem urbana
Meta 17 – Implantar sistema de pavimentação
permeável em 50% da zona urbana
Meta 18 – Realizar limpeza em todos os cursos
d’águas que necessitem

Até dezembro de 2028

Até dezembro de 2025

Até dezembro de 2032
Até dezembro de 2035
Até dezembro de 2037
Até dezembro de 2025
Até dezembro de 2028
Até dezembro de 2037
Até dezembro de 2032
Até dezembro de 2020

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro, através da Secretaria
Municipal de Obras.
RESULTADOS ESPERADOS: Alcançar 100% da zona urbana e 80% da zona rural com
a infraestrutura básico de Drenagem e manejos dos cursos d’água relacionada a água
da chuva, minimizando os impactos negativos de alagamento e inundações,
principalmente em fundos de vale.
2.5 PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES – MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E
LIMPEZA URBANA
Este item será diferenciado dos outros programas, projetos e ações do Plano
para atender o Art. 19 da Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010.
Como o estado não dispõe de um marco regulatório sobre resíduos sólidos,
será tomado às diretrizes e disposições trazidas pela Lei nº 12.305/10.
A partir da eleição do cenário de referência, atual e futuro, através do
diagnóstico e prospectivas parte-se para a definição das metas do plano no horizonte
temporal adotado (curto, médio e longo prazos). As metas devem ser quantificáveis, de
modo que seu alcance seja mensurável e, por consequência, aferido. Esta etapa deve
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definir os programas, projetos e ações para o atendimento das metas estabelecidas para
o alcance do cenário de referência. Para cada Programa deverão ser estimados os
prazos e o montante dos investimentos necessários à sua implementação. Inclui normas
e condicionantes técnicos para o acesso a recursos disponíveis do Município.
A seguir, serão identificados os tópicos para cada programa, meta, diretriz,
estratégias, projetos e ações especificando o tipo de gestão de resíduos sólidos
proposta para o Município.
PROGRAMA 1: “AVEIRO LIMPA”
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Esse programa será dividido em duas “coletas”
abrangendo todo território municipal, estabelecendo a coleta seletiva e coleta regular
como subprogramas.
OBJETIVO: Estabelecer o programa de coleta (regular e seletiva) em todo território
municipal.
DIRETRIZ: Acesso da sociedade aos serviços de coleta regular e coleta seletiva.
ESTRATÉGIAS:


Melhoria e ampliação dos serviços de coleta regular de RSD rejeito;



Aquisição de veículos e equipamentos adequados para coleta;



Implementação de um sistema de entrega, coleta e transferência de RSD - rejeito
e RSD recicláveis para comunidades rurais e em situações isoladas.

SUBPROGRAMA 1: COLETA REGULAR
OBJETIVO: Oferecer serviços de coleta de RSU de qualidade e universalizada nas
áreas urbanas e rurais.

PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Estabelecer ferramentas para introdução
de mecanismos de monitoramento de qualidade
do serviço de coleta de RSU, como equipamentos
e programas de roteamento e rastreamento para a
fiscalização e monitoramento do serviço, que será
aplicado outro método determinado pelo setor
responsável.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037
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Ação 2 – Avaliação periódica da taxa de cobertura
de coleta regular e coleta seletiva e do grau de Curto, médio e longo prazo
satisfação dos usuários e divulgação dos
2020 - 2037
resultados
SUBPROGRAMA 2: IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA PORTA
A PORTA E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – PEV’S.
OBJETIVO: Incentivar os catadores a desenvolverem o trabalho de coleta seletiva
diretamente nas residências e áreas comerciais, além de entrega voluntária em pontos
determinados e estratégicos na cidade, diminuindo a quantidade de resíduos para fazer
a segregação no centro de triagem, além de diminuir o tempo de espera para a chegada
dos resíduos oriundos dos serviços de coleta tradicional.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance dos objetivos foram definidas as
ações e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Realizar levantamento de residências e
comércios da área urbana do Munícipio,
observando a viabilidade de horários para a coleta
porta a porta. Identificar locais estratégicos para
PEV’S.
Ação 2 – Buscar investimentos e convênios com
empresas privadas para adesão de equipamentos
e de transportes, tais como caminhões e bicicletas
ecológicas;
Ação 3 – Definir cronograma de implantação e
modelo de financiamento, em concordância com
os cronogramas de coleta seletiva e formação de
cooperativas de catadores;
Ação 4 – Capacitar catadores em administração
de cooperativa ou associativismo, educação
ambiental e gestão financeira;
Ação 5 – Utilizar canais de comunicação
disponíveis para sensibilizar a população sobre a
coleta seletiva porta a porta.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto prazo
2020 - 2024

Curto prazo
2020 - 2024

Curto prazo
2020 - 2024

Curto prazo
2020- 2024
Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

SUBPROGRAMA 3: FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA COLETA DE RSU.
OBJETIVO: Garantir que os serviços de coleta e entrega de RSU passem a ser
prestados

de

forma

universalizada

equipamentos e veículos adequados.

com

qualidade

e

regularidade,

utilizando
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PROJETOS E AÇÕES
Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Oferecer serviços de entrega, coleta e
transferência de RSU de qualidade para área
urbana.
Ação 2 – Acesso da população urbana aos
serviços de coleta de RSU (coleta regular e coleta
seletiva)
Ação 3 – Acesso da população rural a coleta e
transferência de RSU
Ação 4 – Oferecer serviços de entrega, coleta e
transferência
de
RSU
de
qualidade
e
universalizada para comunidades isoladas em
zonas rurais, incentivando a coleta seletiva do
RSD Seco e Úmido.
Ação 5 – Adquirir e estabelecer ferramentas para
introdução de sistemas adequados de entrega,
coleta e transferência de resíduos domiciliares
secos para comunidades em locais remotos e
acessos para a zona rural com manutenção dos
locais de transferência, coleta regular e orientação
contínuas a respeito do uso pela população,
observando a logística de abastecimento para
inclusão na logística da gestão de resíduos.
Ação 6 – Procurar parcerias com iniciativa
privada, rede de abastecimento de mercadorias
entre outros para
financiamento/manutenção/operação
dos
mecanismos de logística reversa.
Ação 7 – Avaliação periódica da taxa de cobertura
e do uso do sistema de entrega e transferência, do
grau de satisfação dos usuários, divulgação dos
resultados.
Ação
8
–
Estabelecer
formas
de
acondicionamento de RSD recicláveis.

METAS

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e médio prazo
2020 - 2028
Curto e médio prazo
2020 - 2028
Curto e médio prazo
2020 - 2028
Curto e médio prazo
2020 - 2028

Curto e médio prazo
2020 - 2028

Curto, médio e longo prazo
2020- 2037

Curto, médio e longo prazo
2020- 2037

Curto e médio prazo
2020 - 2028

PROGRAMA 2: “RESÍDUOS ZERO”
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Tratamento e Reaproveitamento de Resíduos Sólidos
Urbanos e implantação de alternativas de tratamento e reaproveitamento de RSU.
OBJETIVO: Estabelecer medidas e projetos de reaproveitamento de RSU.
DIRETRIZ: Aumento contínuo da taxa de reaproveitamento dos RSU gerados.
ESTRATÉGIAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Redução contínua da taxa de resíduos sólidos reaproveitáveis dispostos em
aterro adotado;



Implantação e Incentivo às Associações ou cooperativas de catadores de
materiais recicláveis;



Incentivo, conscientização e motivação às práticas de redução, reutilização e
reciclagem de resíduos sólidos a população;



Apoio a sistemas de segregação na fonte coleta seletiva e triagem de RSU
reaproveitáveis ou recicláveis.

SUBPROGRAMA 1: PRO 3R - Programa de reaproveitamento e reciclagem dos RSU
OBJETIVO: Garantir que os resíduos sólidos urbanos passem a ser reaproveitados de
forma física, visando à inclusão dos resíduos na gestão racional dos recursos naturais, a
diminuição dos rejeitos encaminhados a aterro, com inclusão dos catadores de materiais
recicláveis nos sistemas de tratamento.

PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Redução da taxa de resíduos sólidos
reaproveitáveis
dispostos
em
destinação
ambientalmente correta.
Ação 2 – Implantar programa de educação
ambiental e comunicação social no Município,
através de escolas pelos professores e nas
comunidades pelos catadores.
Ação 3 - Implantar galpões de triagem de
materiais secos recicláveis sob responsabilidade
da cooperativa ou associação de catadores.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto, médio e Longo
Prazo
2018 - 2037
Curto Prazo
2020 - 2024

Curto Prazo
2020 - 2024

SUBPROGRAMA 2: AVEIRO RECICLA – Recicle essa ideia
OBJETIVO: Incentivar o aumento da taxa de reaproveitamento dos RSU gerados
através da segregação das frações reaproveitáveis, visando ao aproveitamento físico de
resíduos sólidos úmidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PROJETOS E AÇÕES
Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Incentivar a logística reversa nos
diversos setores produtivos (fórum de produtores e
importadores do município e do estado, participar
das negociações dos acordos setoriais, cadastro
municipal de empresas enquadradas, setores com
negociações e acordos setoriais)
Ação 2 – Fomentar a implantação da coleta
seletiva no Município para encaminhamento dos
MSR aos galpões de triagem e armazenamento
provisórios em PEV’s.
Ação 3 – Implantar programa de comunicação
social e educação ambiental, abordando entre
outros: a redução da geração de resíduos sólidos;
reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos;
mudança de comportamento da população em
relação ao consumo, saúde pública e limpeza
urbana; coleta seletiva com a participação de
organizações de catadores.
Ação 4 – Implementar formas permanentes de
formação, capacitação técnica e gerencial da
cooperativa ou associação de catadores, visando
a sua inclusão social e integração regular nos
sistemas de limpeza urbana, observando normas
de saúde e segurança de trabalho.
Ação 5 – Apoiar as Cooperativa ou Associação de
Catadores para o uso de equipamentos
adequados de transporte para coleta seletiva de
materiais recicláveis.
Ação 6 – Estimular parcerias entre o poder público
e a iniciativa privada para o desenvolvimento de
programa de coleta seletiva e para o
fortalecimento da associação e cooperativa de
catadores.
Ação 7 – Implantar sistema de monitoramento e
avaliação de quantidades e qualidades de
resíduos sólidos desviados da disposição final, por
meio de atividades de reaproveitamento físico,
pela Secretaria de Obras, no âmbito do Sistema
Municipal de Informação de Resíduos Sólidos –
SMIRS fornecendo informações ao SEIRS.
Ação 8 - Implantar cadastro de empresas
recebedoras e beneficiadoras de resíduos
reaproveitáveis, e cadastro da cooperativa e

METAS

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto, médio e Longo
Prazo
2020 - 2037

Curto, médio e Longo
Prazo
2020 - 2037
Curto, médio e Longo
Prazo
2020 - 2037

Curto, médio e Longo
Prazo
2020 - 2037

Curto, médio e Longo
Prazo
2020 - 2037
Curto, médio e Longo
Prazo
2020 - 2037

Curto, médio e Longo
Prazo
2020 - 2037

Curto e Médio Prazo
2020 - 2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
associação de catadores de materiais recicláveis
no âmbito municipal, integrado ao SMIRS e ao
SEIRS.
SUBPROGRAMA 3: CENTRO DE TRIAGEM DO MUNICÍPIO - IMPLANTAÇÃO DE
UNIDADE DE TRIAGEM E RECICLAGEM ADMINISTRADO PELA COOPERATIVA OU
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE BAIXA RENDA
OBJETIVO: Incentivar a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis e
reutilizáveis na geração de emprego e renda.

PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Realizar estudo de base sobre
infraestrutura necessária para atendimento de
metas de reaproveitamento de RSU, incluindo mão
de obra de catadores necessária para triagem e
beneficiamento,
eventuais
equipamentos
adicionais de triagem mecanizados (observando
priorização de equipamentos conforme PNRS),
logística, alternativas de beneficiamento e
comercialização, instrumentos fiscais de apoio,
localização e logística, custos de operação,
modelo de financiamento da implantação,
operação e de gestão, modelo de monitoramento
da rede de galpões de triagem para o município;
Ação 2 – Cadastrar os catadores de baixa renda
no CADÚNICO;
Ação 3 – Definir cronograma de implantação e
modelo de financiamento, em concordância com
os cronogramas de coleta seletiva e formação de
cooperativas de catadores;
Ação 4 – Capacitar catadores em administração
de cooperativa ou associativismo, educação
ambiental e gestão financeira;
Ação 5 – Instituir com apoio da Prefeitura
Municipal e dos catadores a figura do catadormultiplicador ambiental, com o objetivo de
sensibilizar a população;
Ação 6 – Utilizar canais de comunicação
disponíveis para sensibilizar a população sobre a
coleta seletiva e entrega voluntária de resíduos
com logística reversa;

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto prazo
2020 - 2024

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037
Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037
Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação 7 – Apoiar implantação gradativa e operação Curto, médio e longo prazo
da rede de Unidade de Triagem e reciclagem pela
2020 - 2037
cooperativa de catadores, observando normas de
saúde e segurança de trabalho;
Ação 8 – Promover a participação do Ministério
Curto e médio prazo
Público;
2020 - 2028
Ação 9 – Estabelecer sistema de monitoramento Curto, médio e longo prazo
da rede do galpão ou unidade de triagem e
2020 - 2037
reciclagem e integrar ao SMIRS;
Ação 10 – Adotar política de incentivo fiscal e Curto, médio e longo prazo
financeiro para as atividades recicladoras de
2020 - 2037
resíduos sólidos e as que utilizam matéria prima
reciclada no seu processo produtivo, criar
mecanismos que facilitem a comercialização de
recicláveis nos âmbitos estadual e interestadual;
Ação 11 – Fomentar o uso de compostos Curto, médio e longo prazo
orgânicos e fertilizantes provenientes da
2020 - 2037
compostagem e/ou biodigestão para a agricultura,
observando logísticas que viabilizem sua utilização
na agricultura familiar e no processo de
compostagem doméstica.
PROGRAMA 3: CONSTRUÇÃO LIMPA - Programa RCCD e Volumoso
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Estabelecimento de metas e objetivos para reduzir e
dispor adequadamente os Resíduos de Construção Civil e Demolição e Volumoso
OBJETIVO: Gerir, tratar e dispor adequadamente os RCCD e Volumosos
DIRETRIZ: Reaproveitamento de RCCD e Volumosos reduzindo o impacto ambiental.
ESTRATÉGIAS:


Redução contínua da taxa de RCCD reaproveitáveis dispostos em aterro adotado;



Incentivo, conscientização e motivação às práticas de redução;



Incentivo, conscientização e motivação às empresas de construção a adotarem
políticas ambientais.

SUBPROGRAMA 1: PRO 3R - Programa de reaproveitamento e reciclagem dos RSU
OBJETIVO: Garantir que os resíduos sólidos urbanos passem a ser reaproveitados de
forma física, visando à inclusão dos resíduos na gestão racional dos recursos naturais, a
diminuição dos rejeitos encaminhados a aterro, com inclusão dos catadores de materiais
seco recicláveis nos sistemas de tratamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PROJETOS E AÇÕES
Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Erradicação das áreas irregulares de
disposição final de RCCD e Volumosos.

METAS

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto Prazo
até 2021

SUBPROGRAMA 2: TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL, DEMOLIÇÃO E VOLUMOSOS E DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DOS
RESPECTIVOS REJEITOS.
OBJETIVO: Os rejeitos dos RCCD/V são encaminhados para disposição final licenciada
e ambientalmente adequada.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Fomentar a implantação de destinação
final ambientalmente adequada de resíduos da
construção civil e demolição (Classe A), incluindo
processos
de
Licenciamento
Ambiental
Simplificado (LAS).
Ação 2 – Aplicar campanhas adequadas de
comunicação ambiental voltadas para os
pequenos geradores e geração difusa de RCCD/
V, junto com os munícipes e para orientação sobre
disposição final adequada dos correspondentes
resíduos e entrega em PEV’s.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

SUBPROGRAMA 3: IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROLE DOS RCCD/V
MANTIDO PELA SEMMA/ AVEIRO.
OBJETIVO: Os rejeitos dos RCCD/ V são encaminhados para disposição final licenciada
e ambientalmente adequada.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Definição de um sistema de controle
ambiental dos Resíduos Sólidos da Construção
Civil, Demolição e Volumosos, com base no
levantamento da situação atual destes resíduos,

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e médio prazo
2020 - 2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
ao sistema estatístico do

com integração
CREA/PA
Ação 2 – Incentivar cadastro de empresas de
transporte e tratamento de RCCD/ V e
implementação de um sistema de rastreamento
das respectivas cargas a nível municipal.
Ação 3 – Fortalecimento do órgão municipal de
meio ambiente para o controle ambiental dos
Resíduos Sólidos da Construção Civil, Demolição
e
Volumosos,
incluindo
fiscalização
e
sistematização do monitoramento das quantidades
e qualidades geradas, visando tratamento dos
resíduos e disposição final adequada dos
respectivos rejeitos.
Ação 4 – Intensificar a fiscalização municipal
visando o controle da geração difusa de RCCD/V e
coibir o estabelecimento de áreas de “bota-fora” de
resíduos volumosos, entulhos e de aterros
irregulares.

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

SUBPROGRAMA 4: INCENTIVAR GERADORES DE RCCD/V PARA APLICAR OS
PRINCÍPIOS DA RESPONSABILIDADE DO GERADOR, POLUIDOR-PAGADOR E
PROTETOR-RECEBEDOR.
OBJETIVO:

Os

geradores de

RCCD/V

passem

a

aplicar os princípios da

responsabilidade do gerador, poluidor-pagador e protetor-recebedor.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Fomentar a capacitação dos geradores
municipal e outras entidades de classe para a
gestão racional, aproveitamento e minimização
dos rejeitos dos resíduos sólidos da construção
civil, visando à implantação dos princípios da
responsabilidade do gerador, poluidor-pagador e o
protetor-recebedor.
Ação 2 – Assegurar que os geradores de RCCD
com obrigação de apresentar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil –
PGRCC elaborem e implementem o referido plano.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e médio prazo
2020 - 2028

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

SUBPROGRAMA 5: INCENTIVAR OS GERADORES DE RCCD/V PARA APLICAR
MÉTODOS PARA REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS E DIMINUIÇÃO DOS
RESPECTIVOS REJEITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
OBJETIVO: Os geradores de RCCD/V passem a aplicar os métodos para
reaproveitamento de resíduos e diminuição dos respectivos rejeitos.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Fomentar pesquisa e o desenvolvimento
tecnológico destinado à busca de soluções para
redução da geração de rejeitos e resíduos da
construção civil nas obras e empreendimentos do
setor, considerando as características locais e
regionais.
Ação 2 – Priorizar a reutilização e a reciclagem de
RCCD nas obras e empreendimentos do governo
municipal, estadual e federal e nas compras
públicas.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e médio prazo
2020 - 2028

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

PROGRAMA 4: COLETA RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE – RSS
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Estabelecimento de metas e objetivos para gerenciar,
tratar e dispor os RSS.
OBJETIVO: Gestão, tratamento e disposição final adequada dos RSS.
DIRETRIZ: Disposição ambientalmente adequada para os RSS.
ESTRATÉGIAS:


Incentivo, conscientização e motivação às práticas de redução de RSS;



Incentivo, conscientização e motivação às empresas de saúde a adotarem
políticas ambientais.

SUBPROGRAMA 1: TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE E
DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESPECTIVOS REJEITOS.
OBJETIVO:

Os

RSS

são

encaminhados

para

disposição

final

licenciada

ambientalmente adequada.

PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Terceirização do serviço do RSS para
unidades Pública Municipal.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto Prazo
Até 2020

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação 2 – Apoio à gestão dos RSS nos
Curto Prazo
estabelecimentos públicos municipais.
Até 2019
Ação 3 – Fomentar a implantação de destinação
Curto Prazo
final ambientalmente adequada de RSS.
Até 2019
SUBPROGRAMA 2: IMPLEMENTAR SISTEMA DE CONTROLE DOS RSS MANTIDO
PELA SECRETARIA MUNICPAL DE MEIO AMBIENTE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICIPAL
OBJETIVO: Fortalecer o órgão municipal de meio ambiente e a Vigilância Sanitária
municipal, visando o controle de resíduos de serviços de saúde, incluindo sistematização
do monitoramento das quantidades e qualidades geradas.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Assegurar que os geradores de RSS
com obrigação de apresentar o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde PGRSS elaborem e implementem o referido plano
e que o mesmo seja efetivamente gerenciado e
controlado.
Ação 2 – Incentivar sistemas de gestão de RSS
para pequenos geradores (farmácias, clínicas
ambulatoriais,
postos
de
saúde,
clínicas
veterinárias, laboratórios etc.).
Ação 3 – Incentivar os geradores de RSS para
aplicar os princípios responsabilidade do gerador,
poluidor-pagador e protetor-recebedor.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e Médio Prazo
2020 - 2028

Curto e Médio Prazo
2020 - 2028

Curto e Médio Prazo
2020 - 2028

SUBPROGRAMA 3: Compartilhada de Resíduos
OBJETIVO: Garantir que os geradores de RSS passem a aplicar os princípios
responsabilidade do gerador, poluidor-pagador e protetor-recebedor. Intensificação das
ações de fiscalização dos serviços de coleta, limpeza, tratamento e destinação final dos
resíduos de saúde.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Intensificar as ações de capacitação
para o público envolvido nos serviços coleta,
limpeza, tratamento e destinação final dos

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e Médio Prazo
2020- 2028

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
resíduos de saúde e suas entidades de classe,
para a gestão racional, reaproveitamento dos
resíduos e minimização dos rejeitos, visando à
implantação dos princípios da responsabilidade do
gerador, poluidor-pagador e o protetor-recebedor.
SUBPROGRAMA 4: AUMENTAR O REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS E
DIMINUIR OS REJEITOS COMUNS (CLASSE D), REDUÇÃO DE RESÍDUOS PARA
TRATAMENTO ESPECIAL (CLASSE A, B, C, E) E MINIMIZAÇÃO DE REJEITO.
OBJETIVO: Garantir que os geradores de RSS passem a aplicar os métodos para
reaproveitamento de resíduos e diminuição dos referentes rejeitos.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Incentivar a separação das classes de
resíduos, evitando a mistura de resíduos
específicos (classes A, B, C, E) com resíduos
comuns (classe D).

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e Médio Prazo
2020- 2028

PROGRAMA 5: GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: INCLUSIVIDADE, POLÍTICAS
PROATIVAS E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Fortalecer a Gestão Municipal de Resíduos Sólidos.
OBJETIVO: Gestão, tratamento e disposição final adequada dos RSS.
DIRETRIZ:


Promoção da inclusividade da gestão de resíduos sólidos para usuários e
fornecedores de serviços;



Desenvolvimento e promoção de políticas proativas da gestão de resíduos
sólidos;



Promoção da sustentabilidade financeira da gestão de resíduos sólidos.

ESTRATÉGIAS:


Inclusão dos usuários, catadores e fornecedores de serviços na gestão dos
resíduos sólidos;



Fortalecimento da gestão dos serviços de limpeza pública e manejo de resíduos
sólidos, através de políticas proativas, soluções consorciadas e apoio à logística
reversa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Assegurar linhas de financiamento e refinanciamento pelos serviços prestados,
visando à sustentabilidade financeira do setor.

SUBPROGRAMA 1: CAPACITAÇÃO - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA
GESTÃO PÚBLICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.
OBJETIVO: Garantir que os atores e organismos públicos e privados envolvidos se
tornem capacitados e instrumentalizados para a gestão sustentável dos resíduos
sólidos.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Programas de inclusão dos usuários e
fornecedores de serviços de GRSU nos municípios
instituindo mecanismos de remuneração e multas
por práticas inadequadas conforme preceitua o
arcabouço legal vigente.
Ação 2 – Apoio à implantação dos PMGIRS até
2018.
Ação 3 – Apoio a instrumentos de cobrança dos
serviços de Limpeza Urbana no município.

As metas serão as mesmas
do produto D

Médio e longo prazo
2024 - 2035

Curto Prazo
Até 2021
Médio e longo prazo
2024 - 2035

SUBPROGRAMA 2: PROJETO DE INCLUSÃO DOS USUÁRIOS, CATADORES E
FORNECEDORES DE SERVIÇOS NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

OBJETIVO: Garantir aos usuários e fornecedores de serviços dispõem de instrumentos
específicos que visam à sua participação ativa e inclusão nas atividades de gestão de
RSU.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Incentivar o município para sistemas de
inclusão e comunicação com os usuários,
mecanismos de retroalimentação pelos usuários
da coleta de RSU, avaliação regular do grau de
satisfação do usuário, divulgação dos resultados,
remuneração de serviços conforme estabelecido
em Lei, dentre outros.
Ação 2 – Inclusão dos catadores de materiais
recicláveis na gestão dos resíduos, em escala
compatível com as quantidades de resíduos,

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto, médio e longo prazo
2020- 2037

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
observando critérios de saúde e segurança no
trabalho.
Ação 3 – Incentivar a participação de empresas de Curto, médio e longo prazo
pequeno porte e médio porte para prestar serviços
2020 - 2037
de coleta e tratamento de RSU e especiais,
através de capacitação, divulgação de melhores
práticas, incentivos fiscais, entre outros.
SUBPROGRAMA 3: PROJETO DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
ATRAVÉS DE POLÍTICAS PROATIVAS.
OBJETIVO: Garantir que o município de Aveiro passe a dispor e implemente políticas
proativas de apoio à soluções integrada e compartilhada de limpeza pública.

PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Incentivar com instrumentos políticos,
financeiros, fiscais e técnicos de forma integrada e
compartilhada
Ação 2 – Implantar programa de capacitação
voltado para o município de gestão de RSU,
incluindo plataforma melhores práticas de gestão
de RSU (Unidades Avançadas de capacitação de
gestores com suporte de Universidades, Institutos
de Tecnologia e empresas privadas).
Ação 3 – Apoiar a elaboração de legislação e
demais normas específicas de limpeza pública no
município incluindo incentivos a usuários,
catadores, organizações voltadas para reciclagem
de RS, dentre outros temas além da
regulamentação de concessões e PPP.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037
Curto, médio e longo prazo
2020 - 2037

Curto e Médio Prazo
2020- 2024

SUBPROGRAMA 4: PROJETO DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SETOR.
OBJETIVO: Garantir que o município de Aveiro passe a dispor e implemente políticas
proativas de apoio à soluções integrada e compartilhada de limpeza pública
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PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Criar mecanismos que incentivem a
utilização dos recursos do Programa “Município
Verde” (ICMS Ambiental), relativos ao componente
resíduos sólidos, para ações voltadas à gestão de
resíduos sólidos no município.
Ação 2 – Concretizar Fundo Municipal de
Resíduos Sólidos - FMRS em linha com o Fundo
Municipal de Saneamento conforme a Lei
12.305/2010 voltado para apoiar a elaboração,
implementação e atualização de Planos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos.
Ação 3 – Instituir no âmbito do Fundo Municipal de
Meio Ambiente – FMMA uma linha de
financiamento para elaboração de estudos e
projetos, com priorização de soluções voltadas
para a logística reversa e apoio a cooperativa de
catadores

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto e Médio Prazo
2021- 2024

Curto e Médio Prazo
2020- 2024

Curto e Médio Prazo
2021- 2024

PROGRAMA 6: GESTÃO INTEGRADA DE ERRADICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA
ÁREA DO LIXÃO.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Erradicação e recuperação da área do lixão.
OBJETIVO: Erradicar e recuperar as áreas degradadas ou contaminada pelo lixão e sua
vizinhança, se houver.
DIRETRIZ: Erradicação e recuperação da área de disposição inadequada de resíduos
sólidos à céu aberto.
ESTRATÉGIAS:


Realizar parcerias com os Governos Estadual e Federal para o encerramento e a
recuperação da área degradada ou contaminada por disposição final inadequada
de resíduos (Lixão);



Assegurar financiamento ou recursos de ações para o encerramento e a
recuperação da área contaminada ou degradada pelo lixão;



Implementar e manter sistema de monitoramento das áreas contaminadas ou
degradadas pelo lixão e dos respectivos projetos de recuperação e remediação.
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SUBPROGRAMA 1: CONTROLE, ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO
LIXÃO MUNICIPAL.
OBJETIVO: Eliminação, recuperação e controle da área do lixão.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Elaborar cadastro georreferenciado e
monitorado,
de
áreas
contaminadas
ou
degradadas por destinação final inadequada de
resíduos, incluindo cadastro de catadores de
materiais recicláveis ou reutilizáveis.
Ação 2 – Elaborar critérios de priorização das
ações de recuperação das áreas contaminadas,
cronograma de encerramento dos lixões, e
vincular ações aos projetos de novos aterros
tecnicamente
correto
e
organização
dos
catadores.
Ação 3 – Elaborar projeto de recuperação e
controle das áreas contaminadas por disposição
final inadequada de resíduos, conforme critérios
de priorização
Ação 4 – Assegurar fontes de financiamento para
implementação dos projetos de fechamento e
recuperação das áreas contaminadas por lixões
Ação 5 – Solicitação de assistência técnica para a
implantação de projetos de encerramento dos
lixões e aterros controlados, incluindo erradicação
do trabalho infantil na cadeia dos resíduos e
atividades de catação informal nos sítios de
disposição final de resíduos, conforme programa
específico para integração dos catadores de
materiais recicláveis na gestão de resíduos
sólidos.
Ação 6 – Efetivar apoio técnico para a
implantação de projetos de recuperação ou
remediação de áreas contaminadas por disposição
final inadequada de resíduos.

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto prazo
2020 - 2024

Curto prazo
2020 - 2024

Curto prazo
2020 - 2024

Emergencial
2020 - 2021
Emergencial
2020 - 2021

Curto prazo
2020 - 2024

SUBPROGRAMA 2: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS
ÁREAS CONTAMINADAS POR LIXÃO E DOS RESPECTIVOS PROJETOS DE
RECUPERAÇÃO E REMEDIAÇÃO
OBJETIVO: Garantir controle sistematizado dos sítios contaminados por RSU através do
Sistema Municipal de Informações de Resíduos.
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PROJETOS E AÇÕES
Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Estabelecer rotina de monitoramento das
áreas contaminadas, pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
Ação 2 – Incluir sistema de monitoramento
georreferenciado das áreas contaminadas por
lixões e projetos de recuperação no Sistema
Municipal de Informações de Resíduos Sólidos SMIRS.
PROGRAMA

7:

PROMOÇÃO

DA

METAS

As metas serão as mesmas
do produto D

Curto prazo
2020 - 2024
Curto prazo
2020 - 2024

DESTINAÇÃO

FINAL

AMBIENTALMENTE

ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Implantação de Aterros de Médio porte
OBJETIVO: Criar condições ágeis e sistematizadas para implantação de aterros
sanitários ou outros aterros adequados.
DIRETRIZ: Destinação Final Ambientalmente adequada de Rejeitos em Aterros
ESTRATÉGIAS:


Assegurar apoio do Governo Estadual e Federal para implantação de projeto
adequado de aterro sanitário ou outra técnica de engenharia e estações de
transferências.



Assegurar financiamento para implementação de projetos de Aterros;



Implementar e manter sistema de monitoramento/Auditoria de Gestão das
operações, segundo padrões técnicos ambientais e econômicos de referência do
aterro implantado integrado ao SMIRS e ao SEIRS

SUBPROGRAMA 1:

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DESTINAÇÃO FINAL

AMBIENTALMENTE ADEQUADA.
OBJETIVO: Implantar projetos de aterros tecnicamente adequado para rejeito e RSU,
adotando a alternativa prevista na meta.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.

As metas serão as mesmas
do produto D
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Ação 1 – Elaborar os estudos necessários, entre
Curto e médio prazo
estes: estudos de viabilidade técnica e econômica
2020 - 2028
de aterro sanitário, observando alternativas de
estações de transferência e os modais de
transporte disponíveis, estudos de áreas de
localização dos referidos equipamentos incluindo
avaliação de aproveitamento de áreas impactadas
pelo lixão; Projeto básico e executivo de estações
de transferência e aterros; Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA), realização de audiências públicas
com apresentação das alternativas, projeto de
engenharia financeira e modelagens negociais das
alternativas (concessão, PPP, operação pelo
próprio município ou iniciativa privada) para
implementação, operação e pós-operação dos
aterros adotados.
Ação 2 – Identificação e formulação de projeto(s)
Curto e médio prazo
de cooperação técnica e financeira entre os
2020 - 2028
governos do estado, federal e municipal para
planejamento e implementação dos referidos
equipamentos de disposição final.
Ação 3 – Realizar estudos de viabilidade técnica e
Curto e médio prazo
econômica de sistema de captação de gases e
2020 - 2028
tratamento de efluentes implantado no aterro
adotado.
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro, Secretaria Municipal de
Obras.
RESULTADOS ESPERADOS: Alcançar a universalização do acesso e integralização
dos serviços de coleta de Resíduos sólidos e limpeza pública, assim como a gestão
integrada de resíduos sólidos da geração e destinação final.
2.6 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES – EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: “EDUCAR PARA RECICLAR”
OBJETIVO: A educação ambiental no âmbito dos Resíduos Sólidos vinculados a
educação e saúde proposto anteriormente para os outros programas tem como objetivo
aprimorar o conhecimento e inserir uma mudança de hábitos, atitudes, valores e
comportamento aos cidadãos de Aveiro em relação aos resíduos sólidos e ao
saneamento em geral no período de 20 anos.
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: O estabelecimento de programas educativos e
informativos parte do pressuposto de que é fundamental a participação da sociedade
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enquanto responsável por transformar a realidade em que vive colocando em suas
próprias responsabilidades a possibilidade de agir, assumindo o compromisso com uma
nova atitude em favor de uma cidade saudável. Pressupõe, também, entender o
conceito de público como aquilo que convém a todos, construído a partir da sociedade
civil e não apenas do poder público, seja municipal, estadual ou federal.
PROJETOS E AÇÕES

METAS

Para alcance do objetivo foram definidas as ações
e projetos considerados essenciais para o
fortalecimento da gestão municipal de saneamento
básico.
Ação 1 – Implantação da Educação Ambiental
continuada em escolas públicas municipais com
inserção de temas transversais na grade
curricular;

As metas serão as mesmas
do produto D

Ação 2 – Oficinas escolares, gincanas ambientais
para arrecadação de resíduos recicláveis;

Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2020 - 2037
Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2020 - 2037
Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2020 - 2037
Médio prazo
2024 - 2028

Ação 3 – Ações pedagógicas abordando o
princípio dos 3R’s – Reduzir, Reutilizar e Reciclar;
Ação 4 – Promover visitas técnicas em aterro
sanitário e centrais de triagem de resíduos e
outras áreas ligadas ao tema;
Ação 5 – Promover palestras e encontros com
profissionais que atuam no setor do manejo de
resíduos sólidos (técnicos da prefeitura, das
empresas prestadoras de serviços, cooperativas
de catadores, etc.) e outros eixos relacionados ao
saneamento básico.
Ação 6 – Implantação de campanha educativa
para informar a importância e como segregar os
resíduos gerados na fonte; sobre as formas de
acondicionamento e disposição dos resíduos
sólidos urbanos; e informar sobre a localização,
função e modo de operação dos PEV’s, etc.
Ação 7 – Confecção de informativos comunicando
os horários e frequências das coletas de resíduos
em cada bairro e localidade e outros serviços que
estejam à disposição da população sobre esse
tema;
Ações 8 - Realização de cursos e palestras para a
população
abordando
temas
sobre
a
responsabilidade quanto à gestão de resíduos da
construção civil e outros resíduos e à importância

Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2020 - 2037

Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2021 - 2037

Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2021 - 2037

Imediato, Curto, Médio e
Longo Prazo
2020- 2037
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da participação da população na limpeza pública e
preservação de ambientes comunitários e públicos
diversos; e incentivar e disseminar do uso de
composteiras domésticas;
Ações 9 – Campanhas continuadas de coleta
Imediato, Curto, Médio e
seletiva (quanto mais constantes, mais efetivos
Longo Prazo
serão os resultados alcançados).
2020 - 2037
Ações 10 – Campanhas e palestra de coleta
Imediato, Curto, Médio e
seletiva e 3R’s e compostagem domiciliar
Longo Prazo
específico para zona rural direcionado ao
2020 - 2037
agricultor.
Ações 11 – Palestra e Mobilização social para
Imediato, Curto, Médio e
abordar temas gerais ligados ao saneamento
Longo Prazo
básico e ao Plano Municipal de Saneamento
2020 - 2037
Básico durante seu horizonte de atuação (controle
social).
METAS
PRAZOS
Meta 1 – Implantar a educação ambiental
continuada em todas as escolas urbanas,
inserindo assuntos referentes ao saneamento
básico e especificamente resíduos sólidos.
Meta 2 – Implantar a educação ambiental
continuada em todas as escolas rurais, inserindo
assuntos referentes ao saneamento básico e
especificamente resíduos sólidos.
Meta 3 – Realização de curso, palestra, oficina e
campanhas educativas quadrimestral para a
população e semestral para as escolas
Meta 4 – Realizar mobilização social semestral
para fomentar a participação da população no
processo de gestão do saneamento básico.

Até dezembro de 2020

Até dezembro de 2020

Até dezembro de 2021

Até dezembro de 2021

Considerações do Programa de educação ambiental
As ações a serem adotadas para Administração Municipal devem ser voltadas
a todos os grupos que tenham alguma participação no ciclo que envolve o manejo de
resíduos sólidos urbanos. Devem adotar perspectivas de trabalhar com foco na
minimização da geração dos resíduos, na promoção de mudanças da matriz de
consumo, na prevenção e na busca da qualidade dos serviços prestados.
Além da população em geral, são indivíduos de interesse para integrar
programas de educação ambiental e de sustentabilidade: os fabricantes, importadores,
comerciantes e distribuidores, já que todos são geradores de resíduos e, por
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conseguinte corresponsáveis por seu correto acondicionamento e manejo. Por isso
deve-se dar enfoque diferenciado a cada um desses públicos no programa.
Estas ações podem ser bastante amplas para responder às necessidades de
cada público. Em alguns casos as ações serão de caráter mais geral e informativo,
tendo como público a população como um todo, em outros irão subsidiar as ações
operacionais, de fiscalização e de controle social, que podem ser de caráter permanente
ou pontual.
Deverão ser formulados campanhas e programas de educação ambiental e
de sustentabilidade visando à participação de todos esses grupos interessados ao setor,
no município, em especial, as Associações e Cooperativas de Recicladores.
Outra forma de atingir objetivos educacionais e de conscientização dá-se com
a formação de conselhos municipais novos ou articulando os já existentes no Município.
Esses grupos possibilitam a integração de diferentes atores do Município e é uma forma
democrática de envolvimento da sociedade civil.
Uma alternativa para o Município é a formação de educadores ambientais
comunitários ou Agentes de saúde. Esses abordarão temas diversos ligados ao
saneamento básico, drenagem urbana e resíduos sólidos.
As atividades que podem envolver essa formação estão listadas abaixo:


Realizar um mapeamento socioambiental da região contendo as instituições que
atuam com educação ambiental e saneamento, as ações desenvolvidas e as
problemáticas, bem como as potencialidades do Município.



Interagir com Municípios vizinhos para construção de um grupo de ampla
atuação;



Promover oficinas, minicursos, workshops temáticos em caráter permanente para
fomentar e animais a atuação dos educadores populares;



Estimular para que os educadores sejam pessoas da própria comunidade e dos
bairros locais e que fomentem a participação das pessoas e a formação de outros
educadores na região em que vivem.



Desenvolver projetos locais com cenários específicos.



Mapear e definir a estrutura pública disponível para a realização de eventos de
educação ambiental, palestras, cursos e demais atividades.



Legitimar o processo com a emissão de certificados;
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Disponibilizar veículos e equipamentos, material pedagógico da Prefeitura,
sempre que solicitados.



Estimular o desenvolvimento de espaços que vão fortalecer o processo de
educação ambiental no Município, tais como salas verdes, viveiros, salas de aula
especiais.
Para que os objetivos sejam atingidos e o público seja tocado é fundamental

que a educação ambiental tenha um caráter permanente e não se restrinja a campanhas
esporádicas.
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Aveiro, Secretaria Municipal de
Meio Ambiente.
RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se alcançar uma mudança de hábito da
população de Aveiro nas questões de uso sustentável da água e sua potabilidade, a
contaminação por esgoto sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos e
limpeza pública.
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1. INTRODUÇÃO
O produto F corresponde ao “Plano de Execução” do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Aveiro. Este plano deve contemplar o caminho a ser adotado
para execução dos programas, projetos e ações.
A programação da implantação dos programas, projetos e ações deverá
ser desenvolvida considerando as mesmas metas em horizontes temporais
estabelecidos nos produtos D e E.
O plano de execução deverá contemplar a estimativa de custos e as
principais fontes de recursos que poderão ser utilizados para a implantação dos
programas, projetos e ações definidas anteriormente, assim como os responsáveis
por sua realização. É importante destacar que os recursos estimados neste PMSB
não estarão contemplados previamente no orçamento municipal, no entanto,
deverão ser refletidos no PPA municipal a partir de então. Poderão também ser
considerados outras fontes de recursos possíveis como: programas do governo
federal, estadual, emendas parlamentares, recursos privados, entre outros
(FUNASA, 2012).
Os investimentos no setor de saneamento básico são necessários para a
ampliação dos serviços existentes e o atendimento às metas de universalização
(BRASIL, 2007).
Neste plano de execução, deve-se considerar os investimentos realizados
ao longo dos últimos anos, onerosos e não onerosos de origem federal como
principal fonte de recursos para o setor.
O cumprimento do plano, inclusive no sentido de se buscar a viabilidade
econômico-financeira é obrigatório não somente para os prestadores de serviços
concessionados, mas, também, para aqueles serviços prestados diretamente pelo
titular. Com efeito, o planejamento permitirá aos prestadores de serviços elaborarem
previamente planos de obras e de investimentos, captar recursos financeiros e
adaptar suas estruturas técnico-operacionais para o atendimento das metas.
Por fim, o art. 19 da Lei nº 11.445/2007 estabelece que os planos de
saneamento devam abranger os programas, projetos e ações necessárias para
atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos
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plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis
fontes de financiamento.
2. FONTES DE RECURSOS
A seguir serão apresentadas algumas possíveis fontes de recursos para
os serviços de saneamento básico:
I.

Recursos de tarifas
Compreendem os recursos decorrentes da efetiva cobrança pelos

serviços prestados. A origem destes recursos está atrelada aos modelos
institucionais para a gestão dos serviços.
A partir da cobrança de tarifas a administração municipal pode obter as
receitas para implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico. A
necessidade de sustentabilidade do PMSB poderá resultar em revisão de tarifas,
seja de seus valores ou quanto a sua forma e critérios de cobrança, visto que de
forma geral as condições comumente não refletem as particularidades locais nem
mesmo admite critérios socioeconômicos que permitam uma cobrança mais justa.
Incremento de valores as tarifas existentes com o propósito especifico pode ser
também uma ferramenta aplicável, de forma a proporcionar recursos específicos
para finalidades pré-determinadas.
II.

Recursos não onerosos
Recursos não onerosos, ou seja, aqueles disponibilizados a “fundo

perdido” apresentam-se como a forma desejável dos administradores públicos,
entretanto, em razão do modelo de política de investimentos do governo federal,
esta modalidade é muito remota em razão dos pré-requisitos estabelecidos pelos
órgãos públicos, cujo enquadramento tem como prioridade as cidades de menor
índice de desenvolvimento.
Contudo, a articulação política e a disponibilidade de projetos executivos
de engenharia alinhados as ações do Plano Municipal de Saneamento Básico
podem ser diferenciais na obtenção de recursos não onerosos, os quais em algumas
situações acabam não sendo distribuídos por falta de documentação e planejamento
adequado por parte dos interessados.
III.

Recursos de Fundos
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Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios
públicos, poderão instituir fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros
recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear, na
conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a
universalização dos serviços públicos de saneamento básico.
Os recursos dos fundos poderão ser utilizados como fontes ou garantias
em operações de crédito para financiamento dos investimentos necessários a
universalização dos serviços públicos de saneamento básico.
3. FONTES DE FINANCIAMENTO
Obtenção de recursos onerosos através de convênios ou contratos
apresenta-se como uma das alternativas mais comuns para viabilizar os
investimentos em saneamento. As principais fontes de financiamento estão
destacadas a seguir:

I.

REEMBOLSÁVEIS
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
O BNDES apoia projetos de investimentos, públicos ou privados, que

contribuam para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e
a recuperação de áreas ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada
dos recursos hídricos e da adoção das bacias hidrográficas como unidade básica de
planejamento.
A

linha

Saneamento

Ambiental

e

Recursos

Hídricos

financia

investimentos relacionados: Abastecimento de água, esgotamento sanitário,
efluentes e resíduos industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos
(tecnologias

e

processos,

bacias

hidrográficas),

recuperação

de

áreas

ambientalmente degradadas, desenvolvimento institucional, despoluição de bacias,
em regiões onde já estejam constituídos Comitês e macrodrenagem.
a) PMI - Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos
Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos são conjuntos de projetos que
integram o planejamento e as ações dos agentes municipais em diversos setores a
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fim de solucionar problemas estruturais dos centros urbanos por meio de um modelo
alternativo de tratamento dos problemas sociais para vários tipos de carências,
como o saneamento básico.
Finalidade: financiar os seguintes empreendimentos:


Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive
em áreas de risco e de sub-habitação;



Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e
serviços públicos;



Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou
turístico;



Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário,
resíduos sólidos e drenagem urbana);



Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais;
hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e infraestrutura).

Público Alvo: Estados, Municípios e Distrito Federal.
As solicitações de apoio são enviadas ao BNDES por meio de Consulta
Prévia, conforme Roteiro de Informações – Administração Pública disponível no site
do BNDES.
b) Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos
Finalidade: apoiar e financiar projetos de investimentos públicos ou privados que
tenham como unidade básica de planejamento, bacias hidrográficas e a gestão
integrada dos recursos hídricos.
A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apoia e financia
empreendimentos para:


Abastecimento de água;



Esgotamento sanitário;



Efluentes e resíduos industriais;



Resíduos sólidos;



Gestão de recursos hídricos (tecnologia e processos, bacias hidrográficas);



Recuperação de áreas ambientalmente degradadas;
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Desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde já
estejam constituídos Comitês;



Macrodrenagem

A participação máxima do BNDES é de 80% dos itens financiáveis,
podendo ser ampliada em até 90%. As condições financeiras da linha se baseiam
nas diretrizes do produto BNDES Finem.
As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES pela empresa
interessada ou por intermédio da instituição financeira credenciada, por meio de
Consulta Prévia, preenchida segundo as orientações do Roteiro de Informações
disponível no site do BNDES.
Público Alvo: sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou
estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas de
direito público.

I.

NÃO REEMBOLSÁVEIS
FUNASA – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende em

promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e
saúde ambiental.
a) Programa de saneamento ambiental para municípios até 50 mil
habitantes
Finalidade: fomentar a implantação e/ou a ampliação de sistemas de coleta,
transporte e tratamento e/ou destinação final de resíduos sólidos para controle de
propagação de doenças e outros agravos à saúde, decorrentes de deficiências dos
sistemas públicos de limpeza urbana.
O apoio da Funasa contempla aspectos técnicos de engenharia e de
modelos de gestão e os itens financiáveis são: a implantação ou ampliação de
aterros sanitários, aquisição de equipamentos, veículos automotores, unidades de
triagem e/ou compostagem e coleta seletiva e incentivo a cooperativa ou
associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
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Os projetos deverão atender ao manual de orientações técnicas para
Elaboração de Projetos de Resíduos Sólidos da Funasa, disponível da página da
internet da Fundação.
Público Alvo: Municípios com população total de até 50 mil habitantes (conforme
eixo de ação 2007-2010 no componente de infraestrutura social e urbana do
Programa de Aceleração do Crescimento — PAC).
II.

MINISTÉRIO

DAS

CIDADES/SECRETARIA

NACIONAL

DE

SANEAMENTO AMBIENTAL
a) Programa Resíduos Sólidos Urbanos
Finalidade: aumentar a cobertura dos serviços de tratamento e disposição final
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e
da sustentabilidade dos serviços prestados priorizando soluções regionalizadas a
serem geridas mediante gestão associada por consórcios públicos intermunicipais,
com adoção de mecanismos de sustentação econômica dos empreendimentos e
controle social, focando o destino final associado à implantação de infraestrutura
para coleta seletiva com inclusão de catadores.
As ações devem contemplar a implantação ou adequação e equipagem de
unidades licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo aterros sanitários,
que poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do
biogás com vistas à redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE; aterros
sanitários de pequeno porte, bem como unidades de triagem, compostagem e
beneficiamento de resíduos sólidos. Complementarmente, deverão ocorrer ações
voltadas para a inclusão socioeconômica dos catadores, quando for o caso, e ações
relativas à educação ambiental. As intervenções deverão ser operadas por
consórcios públicos intermunicipais com vistas a assegurar escala, gestão técnica
qualificada, regulação efetiva, funcionalidade e sustentabilidade na prestação dos
serviços. Público Alvo: Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos
para a implementação de projetos de tratamento e disposição final de resíduos em
Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios
Públicos com mais de 150 mil Habitantes. Excepcionalmente, enquanto o consórcio
não está constituído, o Estado deverá ser o tomador.
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III.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

a) Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD)
Finalidade: Reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, bem como
aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos
e coletivos. Serão apoiados projetos de manejo e gestão de resíduos sólidos que
incentivem o gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais,
contribuam para a implantação de políticas municipais ambientalmente corretas ou
que promovam ações de redução, reutilização e reciclagem do lixo. Para receber
apoio financeiro do FDD é necessário apresentar Carta-Consulta, conforme modelo
e procedimentos divulgados pelo Ministério da Justiça.
Público Alvo: instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas
diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organizações não
governamentais brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos
objetivos relacionados à atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico e por
infração à ordem econômica.
IV.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS

a) Programa Cisternas
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, por
meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SESAN, desde
2003, financia a construção de cisternas de placas de cimento, principalmente na
região do Semiárido brasileiro. Trata-se de uma tecnologia simples e de baixo custo,
na qual a água da chuva é captada do telhado por meio de calhas e armazenada em
um reservatório de 16 mil litros, capaz de garantir água para atender uma família de
cinco pessoas em um período de estiagem de aproximadamente oito meses.
O MDS fomenta também, desde 2007, a ampliação das condições de
acesso à água para a produção de alimentos e, consequentemente, para a inclusão
produtiva das famílias rurais de baixa renda residentes na região do Semiárido, que
não possuem meios disponíveis para a captação e o armazenamento de água para
a estruturação da produção de alimentos e a criação de animais.
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Três são as iniciativas da SESAN que visam à promoção do acesso à
água:


Primeira Água (Água para Consumo) - implementação de cisternas para
captação e armazenamento de água da chuva para o consumo humano,
destinadas a famílias que não dispõem de acesso à fonte de água potável
localizadas na zona rural, com renda mensal de até meio salário mínimo por
pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos, devendo ser
priorizadas aquelas enquadradas nos critérios de elegibilidade do Programa
Bolsa Família.



Para participarem do Programa, as famílias devem necessariamente estar
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.



O Programa tem como público alvo as famílias rurais de baixa renda
localizadas no Semiárido brasileiro, região historicamente caracterizada por
longos períodos de estiagem e pelas enormes dificuldades para acessar água
em quantidade e qualidade suficiente. Entretanto, a partir de 2011, foram
formalizadas parcerias para a construção de cisternas fora da região do
Semiárido.

V.

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

a) Programa água para todos
Objetivo: O Programa Água para Todos que integra o Plano Brasil Sem Miséria foi
concebido pelo Governo Federal a partir da necessidade de se universalizar o
acesso e uso de água para populações carentes, residentes em comunidades rurais
não atendidas por este serviço público essencial, atendidas por sistemas de
abastecimento deficitários, ou ainda, que recebam abastecimento difuso.
O programa tem como objetivo garantir o amplo acesso à água para as
populações rurais dispersas e em situação de extrema pobreza, seja para o
consumo próprio ou para a produção de alimentos e a criação de animais,
possibilitando a geração de excedentes comercializáveis para a ampliação da renda
familiar dos produtores rurais.
Conta com apoio dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome (MDS), do Ministério do Meio Ambiente (MMA), da Fundação Nacional de
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Saúde (FUNASA), da Fundação Banco do Brasil (FBB), do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Petrobrás, da CODEVASF, do
DNOCS, da SUDENE e dos Estados.
VI.

MINISTÉRIO DAS CIDADES

Participantes:


MINISTÉRIO DAS CIDADES – Gestor da Aplicação;



MINISTÉRIO DA FAZENDA – Repasse dos Recursos;



MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL – Cisternas



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Agente Financeiro e Gestor Operacional;



BANCO DO BRASIL – Agente Financeiro



INCRA – Gestor do PNRA



ENTIDADE ORGANIZADORA – Poder Público, Cooperativas, Associações,
Sindicatos.
Concessão de subsídios, com recursos do OGU, aos agricultores

familiares e trabalhadores Rurais, organizados sob a forma coletiva, por meio de
uma Entidade Organizadora, para produção da unidade habitacional em área rural.
Modalidade
Aquisição de Material de Construção para:


Construção de UH Rural



Conclusão/reforma/ampliação de UH Rural.

Público alvo:


Agricultores familiares com renda familiar bruta anual de até R$15.000,00,
que comprovem enquadramento no PRONAF Grupo “B”, C”, “V” e “A Beneficiários do PNCF”;



Trabalhador rural com renda familiar bruta anual até R$ 15.000,00

VII.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
(BNDES)

a) Fundo Social
Finalidade: apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego e
renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio ambiente,
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desenvolvimento rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social. Os
recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, inclusive aquisição
de máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, no mercado interno
e de máquinas e equipamentos usados; capacitação; capital de giro; despesas préoperacionais e outros itens que sejam considerados essenciais para a consecução
dos objetivos do apoio. A participação máxima do BNDES será de até 100% dos
itens financiáveis.
Público Alvo: pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de
direito privado, com ou sem fins lucrativos, exclusivamente em programas
específicos, atividades produtivas com objetivo de geração de emprego e renda e
desenvolvimento institucional orientado, direta ou indiretamente, para instituições de
microcrédito produtivo (modalidade Apoio Continuado).
VIII.

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Através da Caixa Econômica Federal o Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço (FGTS) foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem
justa causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores depositam, em
contas abertas na CAIXA, em nome dos seus empregados e vinculadas ao contrato
de trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.
Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem
como adquirir sua casa própria, com os recursos da conta vinculada. Além de
favorecer os trabalhadores, o FGTS financia programas de habitação popular,
saneamento básico e infraestrutura urbana, que beneficiam a sociedade, em geral,
principalmente a de menor renda.
IX.

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador
O “site” do BNDES informa que existe saldo dos depósitos especiais do

FAT vinculados a infraestrutura. Segundo a mesma fonte, esses recursos destinamse a programas de financiamento a projetos de infraestrutura nos setores de
energia, transporte, saneamento, telecomunicações e logística, e a projetos de
infraestrutura industrial, nos setores de papel e celulose, siderurgia, petroquímica e
bens de capital sob encomenda.
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X.

FUNDOS INTERNACIONAIS DE INVESTIMENTO
As prefeituras têm acesso também a fontes de financiamentos

internacionais, as quais poderiam com isso ampliar suas opções de condições, taxas
e amortizações para as contratações de empréstimos.
As fontes são inúmeras e as taxas diferenciadas, porém os requisitos
para a contratação são grandes, o que absorve do tomador muita organização e
atenção nos procedimentos a serem adotados.
Uma das principais fontes de financiamento internacional é o BIRD International Bank for Reconstruction and Development.
O BIRD foi criado em 1945 e conta hoje com 185 países membros, entre
eles

o

Brasil.

Juntamente

com

a

IDA

(Associação

Internacional

de

Desenvolvimento), constitui o Banco Mundial, organização que tem como principal
objetivo a promoção do progresso econômico e social dos países membros
mediante o financiamento de projetos com vistas a melhoria das condições de vida
nesses países. O BIRD é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento
do mundo que oferece apoio aos governos dos países membros em seus esforços
para investir em escolas e centros de saúde, fornecimento de água e energia,
combate a doenças e proteção ao meio ambiente. Ao contrário dos bancos
comerciais, o Banco Mundial fornece crédito a juros baixos ou até mesmo sem juros
aos países que não conseguem obter empréstimos para desenvolvimento.
Importante destacar que a alocação de recursos públicos federais e os
financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por
órgãos ou entidades da União serão feitos em conformidade com as diretrizes e os
objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 da Lei Nacional de Saneamento Básico e
com os planos de saneamento básico.
4. PLANO DE EXECUÇÃO
Este plano de execução amplia a visão estabelecida pelo produto E
descrevendo um norte mais amplo como estimativas de custos dos Programas,
Projetos e Ações, indicando a fonte de financiamento para o alcance das metas
estabelecidas no plano.
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Na mesma sequência, este plano identificará os principais responsáveis
pela execução do produto E, interagindo com os anseios e demanda da população
pelo serviço de saneamento básico.
A disponibilidade de recursos para a prestação do serviço e para
investimentos no setor saneamento apresenta-se como ponto fundamental para seu
efetivo desenvolvimento.
A condição compulsória de desenvolvimento do Plano Municipal de
Saneamento deverá estimular a administração municipal na busca de alternativas de
captação de recursos em diferentes fontes.
No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas
decorrentes a prestação dos serviços de saneamento de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, bem como recursos de origem externa sejam estes onerosos
ou não.
É fundamental destacar que a provisão de investimentos em saneamento
básico deverá ser estabelecida no planejamento da administração municipal a partir
do PPA – Plano Plurianual.
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PLANO DE EXECUÇÃO – GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL
PROGRAMA

AÇOES

Ação 1 - Implantação da
Política
Municipal
de
Saneamento Básico

PROGRAMA:
“GESTÃO
SUSTENTÁVEL
DO
SANEAMENTO”

Ação 2 - Criação do Conselho
Municipal de Saneamento
Básico e do agente de
regulação e fiscalização com
a participação da sociedade;
Ação 3 - Criação do fundo
Municipal de Saneamento
Básico, na hipótese de gestão
pública;
Ação 4 - Estruturação da
gestão pública municipal para
realização dos serviços de
saneamento básico;
Ação 5 – Capacitação técnica,
gerencial, financeira e de
recursos humanos;

Ação 6 - Adoção de
tecnologias apropriadas e a
difusão dos conhecimentos
gerados de interesse para a

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO
R$ 5.000,00

FONTE DE
FINANCIAMENTO

RECURSOS
PRÓPRIOS

R$ 7.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

R$ 4.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

R$ 100.000,00

R$ 100.000,00

R$ 500.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS/
FUNDO
MUNICIPAL DE
SANEAMENTO
RECURSOS
PRÓPRIOS/
FUNDO
MUNICIPAL DE
SANEAMENTO
FUNDO
MUNICIPAL DE
SANEAMENTO
FUNASA

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO
IMEDIATA

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Poder Legislativo
Municipal e
Ministério Público

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

IMEDIATA

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Poder Legislativo
Municipal e
sociedade

Poder
Legislativo
Municipal

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do Estado

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do Estado

Concessionária e
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

FUNASA e MMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
MMA
melhoria
do
saneamento
básico;
Ação 7 – Implantação de um
comitê de pesquisa dos
serviços de saneamento.
Ação 8 – Atualização
revisão do PMSB

e

Ação 9 – Buscar parcerias
técnico cientificas com a
UFRA, UFPA ou outras
entidades
estaduais
e
federais de ensino para
proporcionar novas pesquisas
científicas referentes
aos
aspectos socioambientais e
saneamento ambiental em
todo território de Aveiro.
Ação 10 – Sistematização
dos indicadores de qualidade,
monitoramento e controle dos
serviços de saneamento,
abrangendo os quatros eixos.
Ação 11- Reestruturação da
política tarifária incluindo os
serviços
de
saneamento
básico nos 4 eixos.

R$ 10.000,00

R$200.000,00

R$1.000.000,00

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Poder legislativo e
Sociedade

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Concessionária e
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

CONCESSIONÁRIA/
SEDOP- PA

FDE- EMENDA
PARLAMENTAR

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de Aveiro

Prefeitura
Municipal de Aveiro

CONCESSIONÁRIA

FUNASA

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de Aveiro

CONCESSIONÁRIA

FUNDO
MUICIPAL DE
SANEAMENTO
FUNDO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO/
FDE- EMENDA
PARLAMENTAR

R$12.000,00

R$20.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS E
FUNDO
MUNICIPAL DE
SANEAMENTO
BÁSICO

EMPRESAS PRIVADAS
ÓRGÕS PÚBLICOS
ESTADUAIS E
FEDERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PLANO DE EXECUÇÃO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
PROGRAMA

AÇÕES
Projeto 1 – Elaboração do novo
sistema de abastecimento de água
para zona urbana;

PROGRAMA:

“ÁGUA PARA
TODOS”

Projeto 2 – Estudo de concepção e
projeto executivo dos novos
sistemas ou microssistema de
abastecimento de água, reformas e
ampliações para zona rural
Projeto 3 – Estudo, concepções e
Projeto executivo de Cisterna rural.
Ação 1 – Estruturação Institucional
e legal no âmbito da administração
municipal da gestão dos serviços
de abastecimento de água para
zona urbana e rural;
Ação
2
–.
Construção
e
implantação do novo sistema de
abastecimento de água para zona
urbana;
Ação 3 – Construção do escritório
comercial da Autarquia e aquisição
de móveis e equipamentos de
leitura e emissão;
Ação 4–Treinamento de pessoal;

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO
R$ 150.000,00

R$ 50.000,00

R$ 20.000,00

R$ 15.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 700.000,00

R$ 60.000,00

FONTE DE
FINANCIAMENTO
RECURSOS
PRÓPRIOS

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO
IMEDIATA

RECURSOS
PRÓPRIOS/
FDE

IMEDIATA

RECURSOS
PRÓPRIOS/
FDE

IMEDIATA

RECURSOS
PRÓPRIOS

BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL

IMEDIATA

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

CURTO PRAZO

IMEDIATO

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

Concessionária/
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Concessionária

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo
do
Estado

Concessionária
/Prefeitura
Municipal de
Aveiro
Concessionária/
Prefeitura
Municipal de
Aveiro
Concessionária

Concessionária/
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura Municipal,
Agencia Reguladora
e Sociedade

Sociedade

Prefeitura
Municipal, Agencia
Reguladora e
Sociedade
Prefeitura
Municipal,
Agencia
Reguladora e
Sociedade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação 5 – Aquisição de viaturas e
motos;
Ação
6
–
Implantação
e
substituição de rede de distribuição
e ligações domiciliares no tempo
concedido na zona urbana;
Ação 7 – Padronização de ligações
domiciliares (hidrômetro + cavalete
+ mão de obra) para zona urbana;
Ação
8
comercial;

–

R$ 60.000,00

R$ 5.700.000,00

R$ 1.200.000,00

Recadastramento

Ação 9 – Implantação do centro de
controle operacional (CCO);

Ação 10 – Instalação de válvula de
controle de pressão na zona
urbana;

R$ 127.000,00

R$ 75.000,00

R$ 5.000,00

Ação 11 – Instalação de macro
medidores na zona urbana;

R$ 30.000,00

Ação 12 – Cadastramento de
redes na zona urbana;

R$ 200.000,00

Ação 13 – Faturamento e
Cobrança pelos serviços prestados

*

BNDES/CEF/
FUNDO DO BANCO
MUNDIAL

IMEDIATA

Concessionária

Prefeitura
Municipal, Agencia
Reguladora e
Sociedade

BNDES/CEF/
FUNDO DO BANCO
MUNDIAL

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Concessionária

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade

IMEDIATA

Concessionária

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade

IMEDIATA

Concessionária

IMEDIATA

Concessionária

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade

IMEDIATA

Concessionária

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade

CURTO PRAZO

Concessionária

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade

IMEDIATA

Concessionária

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade

Concessionária/
Prefeitura Municipal
de Aveiro

Concessionária/

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/CEF/
FUNDO DO BANCO
MUNDIAL
BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
-

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
para zona urbana (quando houver
necessidade para zona rural);
Ação 14 – Mobilização social na
área urbana e rural para discussão
e análise dos serviços prestados e
Mobilização de ações institucionais
junto aos órgãos da esfera estadual
e federal, no intuito de identificar
oportunidades de captação de
recursos;
Ação 15 – Alinhamento das
atividades
técnico-operacionais
com o prestador de serviços;
Ação 16 – Ampliar ou implantar o
sistema de educação em saúde em
relação ao abastecimento de água
com a população urbana e rural.
Ação 17 – Implantar Microssistema
com tratamento de abastecimento
para Vilas rurais em situações
precárias
Ação 18 – Ampliação e reforma
dos Microssistemas existentes nas
localidades rurais
Ação 19 – Implantação de
cisternas para localidades rurais
onde possui domicílios afastados

Prefeitura Municipal,
Agência Reguladora e
Sociedade
R$ 250.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

**

-

R$ 500.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 850.000,00

R$ 1.200.000,00

Prefeitura
Municipal, Agência
Reguladora

Concessionária/
Prefeitura Municipal e
Sociedade

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Concessionária/
Prefeitura
Municipal, Agência
Reguladora

Concessionária/
Agência Reguladora e
Sociedade

FUNASA/ INCRA/
FDE

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal e
Estadual

FUNASA/ INCRA/
FDE

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal e
Estadual

FUNASA/ INCRA/
FDE

IMEDIATA,
CURTO E MÉDIO
PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal e
Estadual

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal e
Estadual

FUNASA/ MDA/
FDE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/MDS

IMEDIATA,
CURTO E MÉDIO
PRAZO

* Valor da ação se centraliza somente em mão de obra
** Ação institucional incluso em reuniões e mobilizações, instituído pela Autarquia e prefeitura
municipal

PLANO DE EXECUÇÃO – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO

PROGRAMA

AÇÕES

Projeto 1– Elaboração do projeto
do sistema de esgotamento
sanitário da zona urbana de Aveiro;

PROGRAMA:

“ESGOTO
TRATADO
PARA
TODOS”

Ação 1 – Estruturação no âmbito
da administração municipal de
estrutura de gestão dos serviços de
esgotamento sanitário juntamente
com o serviço de abastecimento de
água.
Ação
2
–.
Construção
e
implantação da ETE do Sistema
projetado,

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO
R$ 270.000,00

R$ 20.000,00

R$ 4.000.000,00

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

CURTO PRAZO

Concessionária

Prefeitura

IMEDIATA

Concessionária/
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura e
Sociedade

CURTO PRAZO

Concessionária

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Concessionária /
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

CURTO PRAZO

Concessionária

Prefeitura e
Sociedade

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Concessionária

Prefeitura e
Sociedade

CURTO PRAZO

Concessionária

Prefeitura e
Sociedade

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

BNDES/ CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
RECURSOS
PRÓPRIOS

BNDES/ CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL

Ação 3 – Cadastro de domicílios
com tratamento preliminar, no
mínimo fossa;

R$ 50.000,00

BNDES/ CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL

Ação 4 – Implantação da rede
coletora e ligações tratadas;

R$ 2.000.000,00

Ação 5 – Expansão da rede
coletora e ligação

R$ 8.000.000,00

Ação 6 – Implantação da estação
elevatória de esgoto N1

R$ 250.000,00

BNDES/ CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/ CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
BNDES/ CEF/
FUNDO DO

Prefeitura e
Sociedade

Prefeitura e
Sociedade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
BANCO
MUNDIAL
Ação 7 – Implantação da estação
elevatória de esgoto N2

Ação
8
–
Fiscalização
e
monitoramento
de
ligações
clandestinas e rede coletora de
esgoto.
Ação 9 – Ampliar ou implantar o
sistema de educação em saúde em
relação ao lançamento de esgoto à
céu aberto e as doenças de
veiculação hídrica.
PROGRAMA

AÇÕES
Projeto 1 – Elaboração de projetos
de soluções alternativas individuais
para o processo de esgotamento
sanitário para captação de recursos

PROGRAMA:

“ESGOTO
RURAL”

Ação
1
–
Construção
e
implantação
dos
sistemas
alternativos
de
esgotamento
sanitário (podendo ser o MSD,
dependendo da característica da
localidade)
Ação 2 –. Monitorar todas as
alternativas
implantadas
nas
localidades rurais, através do SIG e
mapas.

R$ 250.000,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

BNDES/ CEF/
FUNDO DO
BANCO
MUNDIAL
RECURSOS
PRÓPRIOS

MS/ FUNDO
MUNICIPAL DE
SAÚDE/
RECURSOS
PRÓPRIOS

Prefeitura e
Sociedade

CURTO PRAZO

Concessionária

Concessionária e
Prefeitura Municipal
de Aveiro

Prefeitura e Sociedade

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

MS e Sociedade

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Prefeitura e Governo
do Estado

R$ 10.000.000,00

MINISTÉRIO
DAS CIDADES/
FUNASA/ MDA

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Prefeitura e Governo
do Estado

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Sociedade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação 3 – Cadastro das famílias
contempladas
pelo
sistema
alternativo de esgoto

R$ 50.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Sociedade

Ação 4 – Implantação de
Mobilizações e educação em saúde
para zona rural.

R$ 300.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal e
Estadual

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Sociedade

RECURSOS
PRÓPRIOS/ FDE

IMEDIATA ATÉ
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo do Estado

Ação 5 – Eliminação de fossa
negra como alternativa individual
Ação 6 – Monitoramento e
fiscalização de lançamento de
esgoto a céu aberto ou a utilização
de poços escavados como fossa.

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
PLANO DE EXECUÇÃO – DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA PLUVIAL
PROGRAMA

AÇÕES
Projeto
1
–
Projeto
Macrodrenagem urbana

PROGRAMA:

“DRENAR JÁ”

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

de

Projeto 2 – Projeto de recuperação
e revitalização de cursos d’água
dentro da área urbana
Projeto 3 – Projeto de Micro
drenagem Urbana
Ação 1 – Estruturação no âmbito
da administração municipal da
gestão dos serviços de macro e
micro drenagem urbana e manejo
de águas pluviais.
Ação 2 – Execução e implantação
de
infraestrutura
básica
de
macrodrenagem na área urbana de
Ourém.

Ação 3 – Garantir em lei a adoção
de medidas de baixo impacto como
base da gestão da drenagem
urbana e a implantação do sistema
separador
absoluto
como
alternativa de drenagem
Ação 4 – Treinamento de pessoal
para eventuais situações de
alagamento ou enchentes

R$ 200.000,00

R$ 150.000,00

R$ 100.000,00

R$ 10.000,00

R$ 6.000.000,00

-

R$ 800.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA
Prefeitura
Municipal de
Aveiro
Prefeitura
Municipal de
Aveiro
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

PARCERIAS

Governo Estadual

RECURSOS
PRÓPRIOS
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA E
CURTO PRAZO
IMEDIATA E
CURTO PRAZO

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Sociedade

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MINISTÉRIO DA
CIDADE/
FUNASA/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/ FDE

RECURSOS
PRÓPRIOS

RECURSOS
PRÓPRIOS/ FDE

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual

Governo Estadual

Sociedade

Governo
Estadual

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
(capacitação dos agentes da
Drenagem Urbana).
Ação
5
–
Aquisição
de
equipamentos
e
transportes
referentes aos serviços de macro e
micro drenagem
Ação
6
–
Manutenção,
recuperação e reforma da rede ou
galeria existente no município.
Ação
7
–
Obtenção
e
sistematização
da
base
cartográfica dos cursos d’água das
áreas urbanas do Município,
catalogando as áreas de APP,
Fundos de Vale e atualizar as
áreas de alagamento.
Ação 8 – Ação conjunta aos
programas de manejo de Resíduos
Sólidos e Limpeza Pública para
Minimização da poluição difusa

R$ 1.200.000,00

MINISTÉRIO DA
CIDADE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/ FDE

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

CURTO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Estadual

R$ 100.000,00

FDE

R$ 250.000,00

MMA/ FDE

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

Ação
9
–
Revitalização/recuperação do rio
Aveiro dentro da área urbana.

R$ 3.000.000,00

MMA/ FDE

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

Ação 10 – Implantação do Centro
de
Controle,
Manutenção
e
Monitoramento dos Canais e
Cursos d’águas

R$ 800.000,00

MMA/ FDE

MÉDIO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

MINISTÉRIO DA
CIDADE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/ FDE

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

Ação 11 – Expansão da micro
drenagem urbana

R$ 8.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação
12
–
Expansão
macrodrenagem urbana

da
R$ 7.000.000,00

Ação 13 – Implantação de sistema
de
calçadas
com
estrutura
permeável dentro do processo de
acessibilidade urbana

R$ 2.000.000,00

Ação 14 – Fortalecer o projeto de
cisterna de captação de água da
chuva no processo de drenagem

R$ 600.000,00

Ação 15 – Incentivar a construção
de novas casas, prédios comerciais
e domiciliares entre outros com
áreas verdes ou telhados verdes
que facilitem a infiltração da água
da chuva.
Ação 16 – Realizar mutirão de
limpeza do rio Aveiro na área
urbana,
como
remoção
de
sedimentos através de dragagem
Ação 17 – Implantar e construir
sistema de micro drenagem para
as vilas rurais de grande porte
Ação 18 – incentivar o uso e
implantar pavimentação permeável
para as localidades rurais

MINISTÉRIO DA
CIDADE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/ FDE
MINISTÉRIO DA
CIDADE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/ FDE
MINISTÉRIO DA
CIDADE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL/ FDE

MÉDIO E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

Governo Federal e
Estadual

R$ 50.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Sociedade

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Sociedade

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal

MÉDIO E LONGO
PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal

R$ 5.000.000,00

R$ 4.000.000,00

MINISTÉRIO DA
CIDADE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL
MINISTÉRIO DA
CIDADE/
MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO
NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação 19 – Implantar o sistema de
educação a população rural para
conservação dos rios e igarapés,
ligado ao programa de educação
ambiental.

R$ 200.000,00

MMA e SEMMA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal e
Estadual

PLANO DE EXECUÇÃO – MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA
PROGRAMA

AÇÕES

Projeto 1 - Melhoria e ampliação
dos serviços regulares de coleta de
RSU

PROGRAMA 1:

“AVEIRO
LIMPA”

Ações 1 - Estabelecer ferramentas
para introdução de mecanismos de
monitoramento de qualidade do
serviço de coleta de RSU, como
equipamentos e programas de
roteamento e rastreamento para a
fiscalização e monitoramento do
serviço, que será aplicado outro
método determinado pelo setor
responsável.
Ações 2 - Avaliação periódica da
taxa de cobertura de coleta regular
e coleta seletiva e do grau de
satisfação
dos
usuários
e
divulgação dos resultados
Projeto 2 - Implementação de um
sistema de gestão compartilhada
prefeitura e catadores na coleta
regular e coleta seletiva para zona
rurais

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO
R$ 1.200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 50.000,00

R$ 200.000,00

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Federal e
Estadual

FDE/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura Municipal
de Aveiro

Governo Estadual

RECURSOS
PRÓPRIOS

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Sociedade

MMA/ FUNASA/
MINISTÉRIO
DAS CIDADES

CURTO, MÉDIO
E LONGO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

FONTE DE
FINANCIAMENTO
FDE/
MINISTÉRIO
DAS CIDADES/
MMA

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

Governo Federal e
Estadual

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação 3: Adquirir e estabelecer
ferramentas para introdução de
sistemas adequados de entrega,
coleta e transferência de resíduos
domiciliares
secos
para
comunidades em locais remotos e
acessos para a zona rural com
manutenção
dos
locais
de
transferência, coleta regular e
orientação contínuas a respeito do
uso pela população, observando a
logística de abastecimento para
inclusão na logística da gestão de
resíduos.
Ação 4: Procurar parcerias com
iniciativa
privada,
rede
de
abastecimento de mercadorias
entre
outros
para
financiamento/manutenção/operaçã
o dos mecanismos de logística
reversa.
Ação 5: Avaliação periódica da
taxa de cobertura e do uso do
sistema de entrega e transferência,
do grau de satisfação dos usuários,
divulgação dos resultados.
Ação 6: Estabelecer formas de
acondicionamento
de
RSD
recicláveis seco e Úmido em
sacolas plásticas

PROGRAMA

AÇÕES

R$ 350.000,00

MMA/ FUNASA/
MINISTÉRIO
DAS CIDADES

-

MMA/ FUNASA/
MINISTÉRIO
DAS CIDADES

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

R$ 50.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

Governo Federal e
Estadual

Empresas e Comércio
local

Sociedade

Sociedade

PARCERIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Projeto 1 – Medidas para o
aumento
da
taxa
de
reaproveitamento e reciclagem dos
RSU Gerados

PROGRAMA 2:

“RESÍDUOS
ZERO”

Ação 1 – Incentivar a logística
reversa nos diversos setores
produtivos (fórum de produtores e
importadores do município e do
estado, participar das negociações
dos acordos setoriais, cadastro
municipal
de
empresas
enquadradas,
setores
com
negociações e acordos setoriais)
Ação 2 – Fomentar a implantação
da coleta seletiva no município
para encaminhamento dos MSR
aos galpões de triagem e
armazenamento provisórios em
PEV’s.
Ação 3 – Implantar programa de
comunicação social e educação
ambiental, abordando entre outros:
a redução da geração de resíduos
sólidos; reutilização e reciclagem
dos resíduos sólidos; mudança de
comportamento da população em
relação ao consumo, saúde pública
e limpeza urbana; coleta seletiva
com
a
participação
de
organizações de catadores.
Ação 4 – Implementar formas
permanentes
de
formação,
capacitação técnica e gerencial da

R$ 1.000.000,00

R$ 60.000,00

R$ 800.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.300.000,00

MINISTÉRIO
DAS CIDADES/
MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Catadores,
Governo Federal
e Estadual

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Empresas
privadas, Governo
Federal e
Estadual

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

MINISTÉRIO
DAS
CIDADES/
MMA/
FUNASA
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Empresas
privadas, Governo
Federal e
Estadual

MINISTÉRIO
DAS CIDADES/
MMA/ FUNASA
RECURSOS
PRÓPRIOS/
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Empresas
privadas, Governo
Federal e
Estadual

FUNASA/ MMA/

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de

Prefeitura,
Empresas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
cooperativa ou associação de
catadores, visando a sua inclusão
social e integração regular nos
sistemas de limpeza urbana,
observando normas de saúde e
segurança de trabalho.
Ação 5 – Apoiar as Cooperativa ou
Associação de Catadores para o
uso de equipamentos adequados
de transporte para coleta seletiva
de materiais recicláveis, eliminando
o transporte por carroça de tração
humana ou animal nos centros
urbanos.
Ação 6 – Estimular parcerias entre
o poder público e a iniciativa
privada para o desenvolvimento de
programa de coleta seletiva e para
o fortalecimento da associação e
cooperativa de catadores.
Ação 7 – Implantar sistema de
monitoramento e avaliação de
quantidades e qualidades de
resíduos sólidos desviados da
disposição final, por meio de
atividades de reaproveitamento
físico, pela SEMMA, no âmbito do
Sistema Municipal de Informação
de Resíduos Sólidos – SMIRS
fornecendo informações ao SEIRS.
Ação 8 – Implantar cadastro de
empresas
recebedoras
e
beneficiadoras
de
resíduos
reaproveitáveis, e cadastro da
cooperativa e associação de
catadores de materiais recicláveis

Aveiro

privadas, Governo
Federal e
Estadual

IMEDIATA,
CURTO E MÉDIO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Empresas
privadas, Governo
Federal e
Estadual

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Empresas
privadas, Governo
Federal e
Estadual

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Empresas
privadas, Governo
Federal e
Estadual

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Empresas
privadas, Governo
Federal e
Estadual

FDE/
RECURSOS
PRÓPRIOS/

R$ 1.500.000,00

FUNASA/ MMA/
FDE/
RECURSOS
PRÓPRIOS

-

-

R$ 200.000,00

MMA/ FDE/
RECURSOS
PRÓPRIOS

R$ 150.000,00

MMA/ FDE/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
no âmbito municipal, integrado ao
SMIRS e ao SEIRS.
Projeto 2 – Implantação de
Unidade de Triagem e Reciclagem
administrado pela cooperativa ou
associação de catadores de baixa
renda.
Ação 1 – Realizar estudo de base
sobre infraestrutura necessária
para atendimento de metas de
reaproveitamento
de
RSU,
incluindo mão de obra de catadores
necessária
para
triagem
e
beneficiamento,
eventuais
equipamentos
adicionais
de
triagem mecanizados (observando
priorização
de
equipamentos
conforme
PNRS),
logística,
alternativas de beneficiamento e
comercialização,
instrumentos
fiscais de apoio, localização e
logística, custos de operação,
modelo de financiamento da
implantação, operação e de gestão,
modelo de monitoramento da rede
de galpões de triagem para o
município;
Ação 2 – Cadastrar os catadores
de baixa renda no CADÚNICO;
Ação 3 – Definir cronograma de
implantação
e
modelo
de
financiamento, em concordância
com os cronogramas de coleta

R$ 400.000,00

R$ 200.000,00

FUNASA/ MMA/
FDE/ RECURSOS
PRÓPRIOS/
MINISTÉRIO DAS
CIDADES

FUNASA/ MMA/
FDE/ RECURSOS
PRÓPRIOS/
MINISTÉRIO DAS
CIDADES

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

-

-

CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Secretaria de
Assistência Social e
Governo Estadual

-

-

CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de

Prefeitura,
Catadores e
Sociedade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
seletiva
e
formação
de
cooperativas de catadores;
Ação 4 – Capacitar catadores em
administração de cooperativa ou
associativismo,
educação
ambiental e gestão financeira;
Ação 5 – Instituir com apoio da
Prefeitura
Municipal
e
dos
catadores, a figura do catadormultiplicador ambiental, com o
objetivo
de
sensibilizar
a
população;
Ação 6 – Utilizar canais de
comunicação
disponíveis
para
sensibilizar a população sobre a
coleta seletiva e entrega voluntária
de resíduos com logística reversa;
Ação 7 – Apoiar implantação
gradativa e operação da rede de
Unidades de Triagem e reciclagem
pela cooperativa de catadores,
observando normas de saúde e
segurança de trabalho;
Ação 8 – Promover a participação
do Ministério Público;

Ação 9 – Estabelecer sistema de
monitoramento da rede do galpão
ou unidade de triagem e reciclagem
e integrar ao SMIRS;
Ação 10 – Adotar política de
incentivo fiscal e financeiro para as
atividades recicladoras de resíduos
sólidos e as que utilizam matéria
prima reciclada no seu processo

Aveiro
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

R$ 100.000,00

FDE/ RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

-

-

CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Catadores e
Sociedade

R$ 200.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Catadores e
Sociedade

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Catadores e
Sociedade

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro
Prefeitura
Municipal de
Aveiro
Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura,
Catadores e
Sociedade

Prefeitura,
Catadores,
Sociedade e
Ministério Público
Prefeitura,
Catadores e
Sociedade

Prefeitura, Governo
Federal e Estadual

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
produtivo, criar mecanismos que
facilitem a comercialização de
recicláveis nos âmbitos estadual e
interestadual;
Ação 11 – Fomentar o uso de
compostos orgânicos e fertilizantes
provenientes da compostagem e/ou
biodigestão para a agricultura,
observando
logísticas
que
viabilizem
sua
utilização
na
agricultura familiar e no processo
de compostagem doméstica.

PROGRAMA

PROGRAMA 3:
“CONSTRUÇÃO
LIMPA –
Programa RCCD
e Volumoso”

AÇÕES
Projeto 1 – Tratamento dos
Resíduos Sólidos da Construção
Civil, Demolição e Volumosos e
disposição final adequada dos
respectivos rejeitos.
Ação 1 – Fomentar a implantação
de
destinação
final
ambientalmente adequada de
resíduos da construção civil e
demolição (Classe A), incluindo
processos
de
Licenciamento
Ambiental Simplificado (LAS).
Ação 2 – Aplicar campanhas
adequadas
de
comunicação
ambiental voltadas para os
pequenos geradores e geração
difusa de RCCD/ V, junto com os
munícipes e para orientação
sobre disposição final adequada

R$ 100.000,00

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

R$ 2.000.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS/ FDE/
MDA

CURTO E MÉDIO
PRAZO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

MINISTÉRIO
DAS CIDADES/
MMA/ FUNASA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

CURTO E MÉDIO
PRAZO

CURTO E MÉDIO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

Prefeitura, Governo
Federal e Estadual

PARCERIAS

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Federal e
Estadual

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura e
Sociedade

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
dos correspondentes resíduos e
entrega em PEVs.
Projeto 2 – Implementar sistema
de controle dos RCCD/V mantido
pela SEMMA municipal/Ourém.
Ação 3 – Definição de um
sistema de controle ambiental dos
Resíduos Sólidos da Construção
Civil, Demolição e Volumosos,
com base no levantamento da
situação atual destes resíduos,
com integração ao sistema
estatístico do CREA/PA
Ação 4 – Incentivar cadastro de
empresas
de
transporte
e
tratamento de RCCD/ V e
implementação de um sistema de
rastreamento das respectivas
cargas a nível municipal.
Ação 5 – Fortalecimento do órgão
municipal de meio ambiente para
o
controle
ambiental
dos
Resíduos Sólidos da Construção
Civil, Demolição e Volumosos,
incluindo
fiscalização
e
sistematização do monitoramento
das quantidades e qualidades
geradas, visando tratamento dos
resíduos e disposição final
adequada
dos
respectivos
rejeitos.
Ação
6
–
Intensificar
a
fiscalização municipal visando o
controle da geração difusa de

R$ 50.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

MÉDIO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Prefeitura e
Sociedade

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

CREA – PA,
Governo do
Estado e
Empresas privada

-

-

RECURSOS
PRÓPRIOS

MÉDIO PRAZO

R$ 50.000,00

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Empresas
privadas e
Governo do
Estado

FMA/ FEA

CURTO E MÉDIO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado/ SEMA/
Prefeitura

-

CURTO E MÉDIO

Prefeitura
Municipal de

Governo do
Estado/ SEMA/

R$ 100.000,00

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
RCCD/V
e
coibir
o
estabelecimento de áreas de
“bota-fora”
de
resíduos
volumosos, entulhos e de aterros
irregulares.
Projeto 3: Incentivar geradores
de RCCD/V para aplicar os
princípios da responsabilidade do
gerador,
poluidor-pagador
e
protetor-recebedor
Ação 1 – Fomentar a capacitação
dos geradores municipal e outras
entidades de classe para a gestão
racional,
aproveitamento
e
minimização dos rejeitos dos
resíduos sólidos da construção
civil, visando à implantação dos
princípios da responsabilidade do
gerador, poluidor-pagador e o
protetor-recebedor.
Ação 2 – Assegurar que os
geradores
de
RCCD
com
obrigação de apresentar o Plano
de Gerenciamento de Resíduos
de Construção Civil – PGRCC
elaborem e implementem o
referido plano.
Projeto 4 – Incentivar os
geradores de RCCD/V para
aplicar
métodos
para
reaproveitamento de resíduos e
diminuição
dos
respectivos
rejeitos
Ação 1: Fomentar pesquisa e o
desenvolvimento
tecnológico
destinado à busca de soluções

PRAZO

Aveiro

Prefeitura

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado/ SEMA/
Prefeitura

-

-

CURTO E MÉDIO
PRAZO

R$ 100.000,00

FMA/ FEM

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado/ SEMA/
Prefeitura

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado/ SEMA/
Prefeitura

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado/ SEMA/
Prefeitura

R$ 200.000,00

FMA/ FEM/ MMA/

MÉDIO E LONGO

Prefeitura
Municipal de

Governo do Estado/
SEMA/ Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
para redução da geração de
rejeitos e resíduos da construção
civil
nas
obras
e
empreendimentos
do
setor,
considerando as características
locais e regionais.
Ação 2: Priorizar a reutilização e
a reciclagem de RCCD nas obras
e empreendimentos do governo
municipal, estadual e federal e
nas compras públicas.

PROGRAMA

PROGRAMA 4:
“COLETA
RESÍDUOS DE
SERVIÇO DE
SAÚDE - RSS”

AÇÕES

MINISTÉRIO DAS
CIDADES

PRAZO

Aveiro

Federal/ IBAMA/
FUNASA/ Ministério
das Cidades

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual e
Municipal

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

Projeto 1 – Tratamento dos
Resíduos Sólidos de Saúde e
disposição final adequada dos
respectivos rejeitos.

R$ 1.100.000,00

Ação 1 – Fomentar a implantação
de
destinação
final
ambientalmente
adequada
de
RSS.
Projeto 2 – Implementar sistema
de controle dos RSS mantido pela
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo e Vigilância
Sanitária Municipal
Ação 1 – Assegurar que os
geradores de RSS com obrigação
de apresentar o Plano de

FMS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

-

-

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

R$ 400.000,00

FMS/ MS/
MMA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

-

-

IMEDIATA E

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde
Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde

Prefeitura e
Secretaria
Municipal de Saúde

Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

Prefeitura
Municipal – Sec.

Prefeitura,
Governo Federal

Prefeitura e
Secretaria
Municipal de Saúde
e Governo do
Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Gerenciamento
de
Resíduos
Sólidos de Saúde– PGRSS
elaborem e implementem o
referido plano e que o mesmo seja
efetivamente
gerenciado
e
controlado.
Ação 2 – Incentivar sistemas de
gestão de RSS para pequenos
geradores (farmácias, clínicas
ambulatoriais, postos de saúde,
clínicas veterinárias, laboratórios
etc.)
Ação 3 – Incentivar os geradores
de RSS para aplicar os princípios
responsabilidade
do
gerador,
poluidor-pagador
e
protetorrecebedor
Projeto 3 – Intensificação das
ações de fiscalização dos serviços
de coleta, limpeza, tratamento e
destinação final dos resíduos de
saúde.
Ação 1 – Intensificar as ações de
capacitação
para
o
público
envolvido nos serviços coleta,
limpeza, tratamento e destinação
final dos resíduos de saúde e suas
entidades de classe, para a gestão
racional, reaproveitamento dos
resíduos e minimização dos
rejeitos, visando à implantação dos
princípios da responsabilidade do
gerador, poluidor
Projeto
4
–
Aumentar
o
reaproveitamento de resíduos e
diminuir os rejeitos comuns

CURTO PRAZO

Municipal de
Saúde

e Estadual

R$ 100.000,00

FM/ MS

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

-

FM/ MS

IMEDIATA E
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

R$ 100.000,00

FM/ MS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

R$ 300.000,00

FM/ MS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

-

-

IMEDIATA A

Prefeitura
Municipal – Sec.

Prefeitura,
Governo Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
(Classe D), redução de resíduos
para tratamento especial (Classe
A, B, C, E) e minimização de
rejeito.
Ação 1 – Incentivar a separação
das classes de resíduos, evitando
a mistura de resíduos específicos
(classes A, B, C, E) com resíduos
comuns (classe D).

PROGRAMA

PROGRAMA 5:
GESTÃO DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS:
INCLUSIVIDADE,
POLÍTICAS
PROATIVAS E
SUSTENTABILIDA
DE FINANCEIRA

AÇÕES
Ação 1 – Incentivar o município
para sistemas de inclusão e
comunicação com os usuário,
mecanismos
de
retroalimentação pelos usuários
da coleta de RSU, avaliação
regular do grau de satisfação do
usuário,
divulgação
dos
resultados, remuneração de
serviços conforme estabelecido
em Lei, dentre outros.
Ação 2 – Inclusão dos
catadores
de
materiais
recicláveis na gestão dos
resíduos, através do Projeto Pró
Catador/PA,
em
escala
compatível com as quantidades
de
resíduos,
observando
critérios de saúde e segurança
no trabalho.

LONGO PRAZO

Municipal de
Saúde

e Estadual

Prefeitura
Municipal – Sec.
Municipal de
Saúde

Prefeitura,
Governo Federal
e Estadual

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

-

-

-

-

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Secretaria
Municipal de
Assistência Social
SETER – PA
SEDOP

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Secretaria
Municipal de
Assistência Social
SETER – PA
SEDOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Ação
3
–
Incentivar
a
participação de empresas de
pequeno porte e médio porte
para prestar serviços de coleta e
tratamento de RSU e especiais,
através
de
capacitação,
divulgação
de
melhores
práticas, incentivos fiscais, entre
outros.
Ação 4 – Definir o modelo de
participação do setor privado na
gestão do resíduos sólidos,
através de PPP, concessão ou
outras modelagens alternativas,
com respaldo no arcabouço
legal vigente.
Projeto 1 – Projeto de
fortalecimento
da
gestão
municipal dos serviços de
limpeza pública e manejo de
resíduos sólidos, através de
políticas proativas
Ação
1:
Incentivar
com
instrumentos
políticos,
financeiros, fiscais e técnicos de
forma integrada e compartilhada
Ação 2: Implantar programa de
capacitação voltado para o
município de gestão de RSU,
incluindo plataforma melhores
práticas de gestão de RSU
(Unidades
Avançadas
de
capacitação de gestores com
suporte
de
Universidades,

R$ 100.000,00

MMA/
SEMA/ FEM/
FMM

-

-

R$ 100.000,00

-

R$ 200.000,00

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ CASA
DE GOVERNO

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA
(Governo do
Estado)

MMA/
SEMA/ FEM/
FMM/
RECURSOS
PRÓPRIOS

CURTO E MÉDIO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA
(Governo do
Estado)

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA
(Governo do
Estado)

MMA/
SEMA/ FEM/
FMM/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA
(Governo do
Estado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Institutos de Tecnologia e
empresas privadas).
Ação 3: Apoiar a elaboração de
legislação e demais normas
específicas de limpeza pública
no
município
incluindo
incentivos
a
usuários,
catadores,
organizações
voltadas para reciclagem de RS,
dentre outros temas além da
regulamentação de concessões
e PPP.
Projeto
2:
Projeto
de
sustentabilidade financeira do
setor
Ação 1: Criar mecanismos que
incentivem a utilização dos
recursos
do
Programa
“Município
Verde”
(ICMS
Ambiental),
relativos
ao
componente resíduos sólidos,
para ações voltadas à gestão de
resíduos sólidos no município.
Ação 2: Concretizar Fundo
Municipal de Resíduos Sólidos –
FMRS em linha com o Fundo
Municipal
de
Saneamento
conforme a Lei 12.305/2010
voltado
para
apoiar
a
elaboração, implementação e
atualização de Planos de
Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos.

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA
(Governo do
Estado)

R$ 50.000,00

FDE/ SEPLAN

CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEPLAN –
Governo Estadual

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEMA – Governo
do Estado

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEMA – Governo
do Estado
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Ação 4: Instituir no âmbito do
Fundo Municipal de Meio
Ambiente – FMMA uma linha de
financiamento para elaboração
de estudos e projetos, com
priorização de soluções voltadas
para a logística reversa e apoio
a cooperativa de catadores.
Ação 5: Garantir apoio do
governo do estado e do governo
federal
para
orientar
os
municípios na elaboração de
projetos para captação de
recursos estaduais e nacionais
e
estruturar
o
Governo
Municipal através de uma
Unidade Gestora do Plano
Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos a se
articular com o Governo Federal
através dos seus diversos
organismos
orientadores
e
financiadores e junto a Agentes
privados
potencialmente
Investidores para alavancagem
de recursos e fundos para
investimentos no setor de
Resíduos Sólidos, envolvendo
engenharias
financeiras
alternativas
Ação 6: Realizar estudos sobre
mecanismos para isenção de
impostos
para
a
cadeia
produtiva de resíduos.

SEMA – Governo
do Estado

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA /
SEPLAN
(Governo do
Estado)

R$ 50.000,00

MMA/
SEMA/ FEM/ FMM/
RECURSOS
PRÓPRIOS

CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA /
SEPLAN
(Governo do
Estado)
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Ação 7: Incentivar a adoção de
mecanismos
econômicos
e
gerenciais que assegurem a
recuperação dos custos dos
serviços prestados como forma
de garantir sua sustentabilidade
operacional e financeira destes
serviços.
Ação 8: Efetivar mecanismos
de arrecadação de recursos
decorrentes
de
infrações
ambientais
por
disposição
inadequada
de
Resíduos
Sólidos e a possibilidade de
remuneração
por
serviços
ambientais, conforme na LEI
12.305, princípios "Poluidor –
Pagador"
e
"Protetor
–
Recebedor”.

PROGRAMA

PROGRAMA 6:
GESTÃO
INTEGRADA DE
ERRADICAÇÃO E

AÇÕES

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA /
SEPLAN
(Governo do
Estado)

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

SEDOP/ SEMA /
SEPLAN
(Governo do
Estado)

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

Projeto
1
–
Controle,
encerramento e recuperação da
área do lixão municipal

R$ 1.300.000,00

Ação 1 – Elaborar cadastro
georreferenciado e monitorado,
de áreas contaminadas ou
degradadas por destinação final
inadequada
de
resíduos,

R$ 100.000,00

MMA/ FUNASA/
MINISTÉRIO
DAS CIDADES

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

PARCERIAS

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do Estado

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do Estado
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RECUPERAÇÃO
DA ÁREA DO
LIXÃO

incluindo cadastro de catadores
de materiais recicláveis ou
reutilizáveis.
Ação 2 – Elaborar critérios de
priorização das ações de
recuperação
das
áreas
contaminadas, cronograma de
encerramento dos lixões, e
vincular ações aos projetos de
novos aterros tecnicamente
correto e organização dos
catadores.
Ação 3 – Elaborar projeto de
recuperação e controle das
áreas
contaminadas
por
disposição final inadequada de
resíduos, conforme critérios de
priorização.
Ação 4 – Assegurar fontes de
financiamento
para
implementação dos projetos de
fechamento e recuperação das
áreas contaminadas por lixões.
Ação 5 – Solicitação de
assistência técnica para a
implantação de projetos de
encerramento dos lixões e
aterros controlados, incluindo
erradicação do trabalho infantil
na cadeia dos resíduos e
atividades de catação informal
nos sítios de disposição final de
resíduos, conforme programa
específico para integração dos
catadores
de
materiais
recicláveis
na
gestão
de
resíduos sólidos.

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo do
Estado

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual
e Federal

-

-

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual
e Federal
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Ação 6 – Efetivar apoio técnico
para a implantação de projetos
de recuperação ou remediação
de áreas contaminadas por
disposição final inadequada de
resíduos.
Projeto 2 – Implementação do
sistema de monitoramento das
áreas contaminadas por lixão e
dos respectivos projetos de
recuperação e remediação
Ação 1 – Estabelecer rotina de
monitoramento
das
áreas
contaminadas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo.
Ação 2 – Incluir sistema de
monitoramento georreferenciado
das áreas contaminadas por
lixões e projetos de recuperação
no
Sistema
Municipal
de
Informações
de
Resíduos
Sólidos - SMIRS.

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual
e Federal

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual
e Federal

-

-

IMEDIATA

R$ 150.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS/ FDE/
SEMA/ MMA

R$ 100.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS/ FDE/
SEMA/ MMA

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual
e Federal

R$ 150.000,00

RECURSOS
PRÓPRIOS/ FDE/
SEMA/ MMA

CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual
e Federal

PROGRAMA

AÇÕES

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

PROGRAMA 7:
PROMOÇÃO DA
DESTINAÇÃO
FINAL

Projeto 1 – Implantação de
sistema de destinação final
ambientalmente adequada.

R$ 5.000.000,00

FUNASA/
MINISTÉRIO
DAS CIDADES/
MMA

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

PARCERIAS

Governo Estadual e
Federal
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AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS

Ação 1 – Elaborar os estudos
necessários,
entre
estes:
estudos de viabilidade técnica
e
econômica
de
aterro
sanitário,
observando
alternativas de estações de
transferência e os modais de
transporte disponíveis, estudos
de áreas de localização dos
referidos
equipamentos
incluindo
avaliação
de
aproveitamento
de
áreas
impactadas pelo lixão. Projeto
básico
e
executivo
de
estações de transferência e
aterros; Estudo de Impacto
Ambiental e o Relatório de
Impacto
Ambiental
(EIA/RIMA), realização de
audiências
públicas
com
apresentação das alternativas,
projeto
de
engenharia
financeira
e
modelagens
negociais das alternativas
(concessão, PPP, operação
pelo próprio município ou
iniciativa
privada)
para
implementação, operação e
pós-operação
do
aterro
adotado.
Ação 2 – Identificação e
formulação de projeto(s) de
cooperação
técnica
e
financeira entre os governos
do estado, federal e municipal
para
planejamento
e
implementação dos referidos

R$ 400.000,00

FUNASA/
MINISTÉRIO
DAS
CIDADES/
MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual e
Federal

R$ 500.000,00

MINISTÉRIO
DAS
CIDADES/
MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual e
Federal
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equipamentos de disposição
final.
Ação 3 – Realizar estudos de
viabilidade
técnica
e
econômica de sistema de
captação
de
gases
e
tratamento
de
efluentes
implantado no aterro adotado.
Ação
4
–
Estabelecer
Licenciamento
Ambiental
Simplificado
(LAS)
para
implantação de aterro sanitário
ou aterro em bolsa de médio
porte, encerramento dos lixões
e recuperação das áreas de
disposição inadequada de
resíduos sólidos, como lixão a
céu aberto.
Ação
5
–
Garantir
o
financiamento de obras de
aterro sanitário municipal ou
aterro em bolsas, conforme o
propostos anteriormente.

PROGRAMA

AÇÕES

PROGRAMA 8:
“EDUCAR PARA
RECLICAR”

Ação 1 – Implantação da
Educação
Ambiental
continuada
em
escolas
públicas
municipais
com
inserção de temas transversais
na grade curricular;

R$ 300.000,00

MINISTÉRIO
DAS CIDADES/
MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual e
Federal

R$ 800.000,00

FDE/ FEM

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual e
Federal

-

-

IMEDIATA A
CURTO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

Governo Estadual e
Federal

CUSTO
ESTIMADO DA
AÇÃO/PROJETO

FONTE DE
FINANCIAMENTO

META DE
EXECUÇÃO DA
AÇÃO

R$ 1.500.000,00

MEC/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

RESPONSÁVEL
PELA EXECUÇÃO
DO PROGRAMA

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

PARCERIAS

MMA/ Prefeitura/
SEMA
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Ação 2 – Oficinas escolares,
gincanas
ambientais
para
arrecadação
de
resíduos
recicláveis;
Ação 3 – Ações pedagógicas
abordando o princípio dos 3R’s
–
Reduzir,
Reutilizar
e
Reciclar;
Ação 4 – Promover visitas
técnicas em aterro sanitário e
centrais
de
triagem
de
resíduos e outras áreas
ligadas ao tema;
Ação 5 – Promover palestras
e encontros com profissionais
que atuam no setor do manejo
de resíduos sólidos (técnicos
da prefeitura, das empresas
prestadoras
de
serviços,
cooperativas de catadores,
etc.) e outros eixos do
Saneamento Básico.
Ação 6 – Implantação de
campanha educativa para
Informar sobre a importância e
como segregar na fonte os
resíduos gerados; sobre as
formas de acondicionamento e
disposição
dos
resíduos
sólidos urbanos; e informar
sobre a localização, função e
modo de operação dos PEV’s,
LEV’s, etc.
Ação 7 – Confecção de
informativos para avisar sobre
os horários e frequências das

R$ 400.000,00

MEC/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

-

-

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

R$ 200.000,00

MEC/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA,
CURTO E MÉDIO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

R$ 100.000,00

MEC/
RECURSOS
PRÓPRIOS

IMEDIATA,
CURTO E MÉDIO
PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

Prefeitura
Municipal de

MMA/ Prefeitura/
SEMA

R$ 150.000,00

MEC/
RECURSOS
PRÓPRIOS

R$ 10.000,00

RECURSOS

IMEDIATA
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coletas de resíduos em cada
bairro e localidade e outros
serviços que
estejam
a
disposição da população sobre
esse tema;
Ações 8 – Realização de
cursos e palestras para a
população para abordar temas
como
a
responsabilidade
quanto à gestão de resíduos
da construção civil e outros
resíduos e à importância da
participação da população na
limpeza pública e preservação
de ambientes comunitários e
públicos diversos; e incentivar
e disseminar o uso de
composteiras domésticas.
Ações 9 – Campanhas de
coleta seletiva continuadas
(quanto mais constantes, mais
efetivos serão os resultados
alcançados).
Ações 10 – Campanhas e
palestra de coleta seletiva e
3R’s
e
compostagem
domiciliar específico para zona
rural direcionado ao agricultor.
Ações 11 – Palestra e
Mobilização
social
para
abordar temas gerais ligados
ao saneamento básico e ao
Plano
Municipal
de
Saneamento Básico durante
seu horizonte de atuação
(controle social).

PRÓPRIOS

Aveiro

MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS/
FDE/ SEMA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

R$ 100.000,00

MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS/
FDE/ SEMA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

R$ 50.000,00

MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS/
FDE/ SEMA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

MMA/
RECURSOS
PRÓPRIOS/
FDE/ SEMA

IMEDIATA A
LONGO PRAZO

Prefeitura
Municipal de
Aveiro

MMA/ Prefeitura/
SEMA

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00
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1. INTRODUÇÃO
Este documento é referente ao Produto H - Relatório dos Indicadores de
Saneamento Básico Municipal - que apresentam definições claras e objetivas e são
facilmente mensuráveis, possibilitando a comparação do desempenho obtido com as
metas planejadas e as análises para tomada de decisões.
De acordo com a FUNASA (2012) o acompanhamento da implantação do
Plano Municipal de Saneamento Básico só será possível se baseada em dados e
informações que traduzam, de maneira resumida, a evolução e a melhoria das
condições de vida da população. Uma das metodologias utilizadas para descrever
essa situação é a construção de indicadores.
Indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou
fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de dados primários,
secundários ou outros indicadores e classificam-se como analíticos (constituídos de
uma única variável) ou sintéticos (constituídos por uma composição de variáveis).
Para a construção de um indicador é necessário:


Nomear o indicador;



Definir seu objetivo;



Estabelecer sua periodicidade de cálculo;



Indicar o responsável pela geração e divulgação;



Definir sua fórmula de cálculo;



Indicar seu intervalo de validade;



Listar as variáveis que permitem o cálculo;



Identificar a fonte de origem dos dados
A Lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece em seu Artigo 19º

que os diagnósticos da situação dos serviços públicos de saneamento básico
deverão utilizar sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e
socioeconômicos como forma de avaliar a evolução da eficiência das ações
programadas pelos Planos Municipais de Saneamento Básico. Certamente, os
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indicadores são ferramentas valiosas na formulação de uma base de referência para
o exame da evolução da qualidade dos serviços de saneamento.
Entretanto, é indispensável observar que não há ainda, na grande maioria
dos Municípios, uma rotina consolidada de levantamento dos parâmetros
necessários para determinação de indicadores.
Neste trabalho, propõe-se a adoção de indicadores que apresentam
facilidade de procedimentos para a sua apuração e rápida utilização. Para o
estabelecimento de indicadores que figurem como suporte estratégico na gestão
municipal, sobretudo na área do saneamento, aspectos intrinsecamente ligados ao
planejamento, à regulação e ao controle social devem ser considerados.
O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB deve
ser avaliar o atendimento das metas estabelecidas, com o consequente alcance dos
objetivos fixados, o efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência
definidas, a consistência na participação e no controle social na tomada de decisões,
dentre outros.
Dessa forma, monitorar o desempenho da implantação de um Plano
Municipal de Saneamento Básico passa a ser tarefa rotineira, sistematizada e
cotidiana, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida da população.
Para atendimento do art. 19 da Lei 12.305/2010 - Política Nacional de
Resíduos Sólidos deverão ser definidos indicadores de desempenho operacional e
ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.
2. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
De forma a potencializar os objetivos destacados recomenda-se que o
acompanhamento das atividades, serviços e obras, utilize indicadores que permitam
uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços do saneamento
básico em âmbito municipal.
Vale ressaltar que além dos indicadores a seguir destacados deverão ser
efetuados registros de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços
a fim de permitir a geração dos indicadores definidos pelos SINISA – Sistema
Nacional de Informações de Saneamento instituído pelo art. 53 da Lei no 11.445, de
2007 que prevê:
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I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos
serviços Públicos de saneamento básico;
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes
para a caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de
saneamento básico;
III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da
eficácia da prestação dos serviços de saneamento básico; e
IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos
e das ações de saneamento básico.
§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos,
independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas
por meio da internet.
§ 2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada
ao Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos - SNIRH e ao
Sistema Nacional de Informações em Meio Ambiente - SINIMA.

Os indicadores selecionados para monitoramento do PMSB – Aveiro
compreendem aspectos técnico-operacionais e gerenciais.
2.1 INDICADORES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
2.1.1 Indicadores de metas quantitativas
As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos
quadros de planejamento físico econômico e financeiro para os seguintes aspectos:


Implantação e substituição de redes de abastecimento;



Ligações de água;



Implantação de hidrômetros e



Atendimento às áreas não contempladas pelos serviços públicos.

2.1.2 Indicadores de metas qualitativas
As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que
permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de abastecimento
de água, os quais estão destacados no quadro que segue:
INDICADORES PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA


Sistema de Abastecimento de Água
Indicador
IQA
ICSA
IH
IPT

Descrição
Índice de Qualidade da Água
Índice de Cobertura dos Serviços de Água
Índice de Hidrometração
Índices de Perdas Totais
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CMP
IR
ICA

Consumo Média Per Capita
Índice de Reservação
Índice de Continuidade do Abastecimento

Onde:

IQA =

Quantidade de Amostra de Turbidez e Cloro residual fora do padrão
Quantidade total de Amostra de Turbidez e Cloro residual

ICSA =

Nº de habitantes atendidos pelos serviços de abstecimento de água
Nº total de habitantes

IH =

IPT =

Nº total de ligações com hidrômetro
Nº total de ligações

(Volume Produzido − volume de serviços) − Volume Consumido
Volume Produzido − volume de serviços

CMP =

IR =

l
)
hab. dia
Nº total de habitantes

Volume de água consumido (

Volume máximo diário produzido
Volume total de reservação

ICA =

NRFA x 100
NLA

Onde:
NRFA - N° de reclamações de falta de água justificadas (exclui por exemplo
reclamações de clientes cortados);
NLA - N° de ligações de água.
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A seguir apresentamos como referência o quadro de metas qualitativas a
serem atendidas no Período do Plano:
NO

IQA

ICSA

1

99,00%

100%

2

99,00%

100%

3

99,00%

100%

4

99,00%

100%

5

99,00%

100%

6

99,00%

100%

7

99,00%

100%

8

99,00%

100%

9

99,00%

100%

10

99,00%

100%

11

99,00%

100%

12 a 20

99,00%

100%

INDICADORES E METAS
IH
IPT
CMP
Max
100%
40%
150
Max
100%
35%
150
Max
100%
34%
150
Max
100%
33%
150
Max
100%
32%
150
Max
100%
31%
150
Max
100%
30%
150
Max
100%
29%
150
Max
100%
28%
150
Max
100%
27%
150
Max
100%
26%
150
Max
100%
25%
150

IR

ICA

20,00%

<5

25,00%

<5

33,00%

<5

33,00%

<4

33,00%

<4

33,00%

<3

33,00%

<3

33,00%

<2

33,00%

<2

33,00%

<2

33,00%

<2

33,00%

<2

2.2 INDICADORES PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.2.1 Indicadores de metas quantitativas
As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos
quadros apresentados, para os seguintes aspectos:


Implantação de redes coletoras



Ligações de esgoto



Implantação e ampliação do tratamento de esgotos



Atendimento às áreas não contempladas pelos serviços públicos
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2.2.2 Indicadores de metas qualitativas
As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que
permitam avaliar o desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento
sanitário, os quais estão destacados no quadro que segue:


Sistema de Esgotamento Sanitário
Indicador
IQE
ICSE
CE
IORD
IORC

Descrição
Índice de Qualidade de Esgotos
Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto
Contribuição Média Per Capita
Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares
Índice de Obstrução de Redes Coletoras

Onde:
IQE = Quantidade de Amostras com DBO dentro do Padrão
Quantidade total de amostras de DBO

ICSE = Núm. de hab. atendidos pelos serviços de esgotamento sanitário
Número total de habitantes

CE = Volume total de esgoto produzido (*) (l/hab. dia)
Número total de habitantes
(*) Utilizar 80% do volume de água produzida – uso em serviços

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser
apurado mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções
de ramais realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis
ligados à rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil).
O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado
mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes
coletoras realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros,
no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil).
A seguir apresentamos o quadro de metas qualitativas a serem atendidas
no período do Plano:
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ANO
1
2
3
4
5
6
7

IQE
80%
85%
90%
95%
98%
98%
98%

8-20

98%

ICSE
0%
0%
0%
0%
0%
5,00%
10,00%
15,00 –
70,00%

CE

IORD

IORC

120
120

30
30

3,00
3,00

120

30

3,00

2.3 INDICADORES GERENCIAIS
2.3.1 Indicadores de eficiência na prestação do serviço e no atendimento ao
público
A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo
prestador será avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no
Atendimento ao Público - IESAP.
O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos da
performance do prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e
necessidades dos usuários.
Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será
atribuído um peso de forma a compor-se o indicador para a verificação.
Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP,
mensalmente, são os seguintes:
I.

FATOR 1 – Prazos de atendimento dos serviços de maior frequência, que
corresponderá ao período de tempo decorrido entre a solicitação do
serviço pelo usuário e a data efetiva de conclusão;

a) A tabela padrão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentada a
seguir:
Serviço
Ligação de água
Reparo de vazamento na rede ou ramais de
água
Falta d’água local ou geral

Prazo para atendimento das
solicitações
5 dias úteis
24 horas
24 horas
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Ligação de esgoto
5 dias úteis
Desobstrução de redes e ramais de esgotos
24 horas
Ocorrências relativas à ausência ou má
5 dias úteis
qualidade da repavimentação
Verificação da qualidade da água
24 horas
Restabelecimento do fornecimento de água
24 horas
Ocorrências de caráter comercial
24 horas
b) O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue:
c) Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝟏 =

II.

(Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100)
(Quantidade total de serviços realizados)

FATOR 2 – Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que
serão avaliadas pela oferta ou não das seguintes possibilidades:

a) Atendimento em escritório do prestador;
b) Sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários
c) Atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador
responsável pela leitura dos hidrômetros e ou entrega de contas, aqui denominado
“agente comercial”, deve atuar como representante da administração junto aos
usuários, prestando informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que
solicitado. Para tanto o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais,
fornecendo-lhes todas as indicações e informações sobre como proceder nas
diversas situações que se apresentarão;
d) Os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que
deverão ser processados em rede de computadores do prestador;
O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou
não das estruturas elencadas, e terá os seguintes valores:
Estruturas de atendimento ao público
1 (uma) ou menos estruturas
2 (duas) ou 3 (três) das estruturas
As 4 (quatro) estruturas
III.

Valor
0
0,5
1,0

FATOR 3 – adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do
prestador que será avaliada pela oferta ou não das seguintes
possibilidades:

a) facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento
próprio;
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b) facilidade de identificação;
c) conservação e limpeza;
d) coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local;
e) número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 70
(setenta);
f) período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do
atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos;
g) período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor ou
igual a 5 (cinco) minutos;
Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e
terá os seguintes valores:
Adequação das estruturas de atendimento ao público
Atendimento de 5 (cinco) ou menos itens
Atendimento de 6 (seis) itens
Atendimento de 7 (seis) itens

Valor
0
0,5
1,0

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de
Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP será
calculado de acordo com a seguinte fórmula:
IESAP = 5. (Valor Fator 1) + 3. (Valor Fator 2) + 2. (Fator 3)
O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do
prestador, a ser avaliado anualmente pela média dos valores apurados
mensalmente, será considerado:
I - inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);
II - adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes graduações:
III - regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis);
IV - satisfatório se superior a 6 (seis);
Metas:
A partir de 2019 – IESAP = Adequado a Regular
A partir de 2020 - IESAP = Regular a Satisfatório
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2.3.2 Indicador de nível de cortesia e de qualidade percebida pelos usuários na
prestação do serviço
A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente,
até o mês de dezembro, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa
independente, capacitada para a execução do serviço.
A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo
de usuários que tenham tido contato devidamente registrado com o prestador, no
período de 3 (três) meses que antecederem a realização da pesquisa.
Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no
entanto, ser incluído no universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis:
I.

Atendimento via telefone;

II.

Atendimento personalizado;

III.

Atendimento na ligação para execução de serviços diversos.
Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que

avaliem objetivamente o seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao
atendimento realizado, assim, entre outras, o usuário deverá ser questionado:
I.

Se o funcionário foi educado e cortês;

II.

Se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações;

III.

Se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado;

IV.

Se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente
reparado e o local limpo;

V.

Outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação,
procurando inclusive atender a condições peculiares.
As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5

(cinco) níveis de satisfação do usuário:
I – ótimo; II – bom; III – regular; IV – ruim; V – péssimo.
A

compilação

dos resultados

às perguntas formuladas,

sempre

considerando o mesmo valor relativo para cada pergunta independentemente da
natureza da questão ou do usuário pesquisado, deverá resultar na atribuição de
porcentagens de classificação do universo de amostragem em cada um dos
conceitos acima referidos.
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Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a
soma dos conceitos ótimo e bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais
do total, onde este resultado representa o indicador ISC (Índice de satisfação do
cliente).
Meta:


A partir de 2019 - ISC=70 %



A partir de 2020 - ISC superior a 90 %

2.4 MECANISMO PARA AVALIAÇÃO SITEMÁTICA DAS AÇÕES PROGRAMADAS
As ações programadas no PMSB deverão ter seus resultados
amplamente divulgados, de forma a garantir pleno acesso às partes interessadas,
entre as quais a comunidade, órgãos e entidades públicas e entidades privadas,
ainda que elaborado com a participação social, conforme decreto nº07/2012 de 10
de abril de 2012.
Os mecanismos para esta divulgação deverão serem implementadas pela
Prefeitura Municipal, utilizando técnicas e mecanismos que permitam a divulgação
da extensão em que a administração pública vem atendendo seus objetivos e metas.
As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da
administração municipal a partir dos recursos disponíveis. Como recomendação são
indicadas ferramentas para a divulgação do Plano conforme segue:


Utilização de Sistema Georreferenciado com mapeamento das obras de
ampliação e melhoria da infraestrutura existente;



Elaboração de folheto contendo o “Balanço” anual do atendimento às metas;



Utilização da fatura de água/esgoto, para divulgação de informações a metas
relativas ao Plano;



Realização

de

Audiência

pública

anual

para

apresentação

do

desenvolvimento do Plano.


Disponibilidade no website da Prefeitura Municipal com link com informações
sobre as metas do Plano e seu respectivo status de atendimento.

2.5 INDICADORES DE MANEJO DE ÁGUA PLUVIAL
A gestão da drenagem urbana é uma atividade da competência municipal
e tende a compor o rol de serviços obrigatórios que o Executivo é obrigado a prestar,

com

importância

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
ainda maior nos grandes aglomerados

urbanos.

Sua

institucionalização como serviço dentro da estrutura administrativa e orçamentária
indicará o grau de desenvolvimento da administração municipal com relação ao
setor. Assim, deve-se considerar os seguintes aspectos indicadores do grau de
envolvimento da estrutura do Município com a implantação e gestão dos sistemas de
micro e macrodrenagem:
2.5.1 Indicadores de drenagem – Institucionalização (I)
MICRODRENAGEM
Existência de padronização para
projeto viário e drenagem pluvial
Serviço de verificação e análise de
projetos de pavimentação e/ou
loteamentos

MACRODRENAGEM
Existência de plano diretor urbanístico com
tópico relativo à drenagem
Existência do plano diretor de drenagem
urbana

Legislação específica de uso e ocupação
Estrutura de inspeção e manutenção
do solo que trata da impermeabilização,
da drenagem
medidas mitigadoras e compensatórias.
Monitoramento de cursos d’água (nível e
Monitoramento de chuva
vazão)
Registro de incidentes envolvendo Registro de incidentes envolvendo a
micro drenagem
macrodrenagem
Este indicador pode, a princípio, ser admitido como “seco”, isto é, a
existência ou prática do quesito analisado implica na valoração do mesmo.
Posteriormente, na medida em que o índice for aperfeiçoado, o mesmo pode ser
transformado em métrico para considerar a qualidade do instrumento institucional
adotado.
2.5.2 Indicadores de drenagem – Porte/Cobertura do Serviço (C)
Este critério considera o grau de abrangência relativo dos serviços de
micro e macrodrenagem no município, de forma a indicar se o mesmo é
universalizado. Para o caso da micro drenagem, representa a extensão de ruas que
têm o serviço de condução de águas pluviais lançados sobre as mesmas de forma
apropriada, através de guias, sarjetas, estruturas de captação e galerias, em relação
à extensão total de ruas na área urbana. No subsistema de macrodrenagem, o porte
do serviço pode ser determinado por meio da extensão dos elementos de
macrodrenagem nos quais foram feitas intervenções em relação à malha hídrica do
município (até terceira ordem). Por intervenções, entendem-se as galerias-tronco,
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que reúnem vários subsistemas de micro drenagem, e também os elementos de
drenagem naturais, como os rios e córregos, nos quais foram feitos trabalhos de
canalização, desassoreamento ou dragagem, retificação, revestimento das margens,
regularização, delimitação das áreas de APP, remoção de ocupações irregulares
nas várzeas etc.
2.5.3 Indicadores de drenagem – Eficiência do Sistema (S)
Este critério pretende captar o grau de atendimento técnico, isto é, se o
serviço atende às expectativas quanto ao seu desempenho hidráulico em cada
subsistema. A forma de avaliação deve considerar o número de incidentes ocorridos
com os sistemas em relação ao número de dias chuvosos e à extensão dos
mesmos. A consideração de um critério de área inundada também pode ser feita,
em uma segunda etapa, quando estiverem disponíveis de forma ampla os cadastros
eletrônicos municipais e os sistemas de informatização de dados.
5.3.4 Indicadores de drenagem – Eficiência da Gestão (G)
A gestão do serviço de drenagem urbana, tanto para micro como para
macro, deve ser mensurada em função da relação entre as atividades de operação e
manutenção dos componentes e o porte do serviço.
MICRODRENAGEM

MACRODRENAGEM

Número de boca-de-lobo limpas em Extensão
de
córregos
relação ao total de boca-de-lobo
limpos/desassoreados em relação ao
total
Extensão de galerias limpas em Total
de
recursos
gastos
com
relação ao total de do comprimento de macrodrenagem em relação ao total
galerias
alocado
Total de recursos gastos com micro
drenagem em relação ao alocado
Cálculo do Indicador - O indicador deverá ser calculado anualmente, a
partir de informações das atividades realizadas no ano anterior. Os dados deverão
ser tabulados em planilha apropriada, de forma a permitir a auditoria externa,
conforme o exemplo a seguir. O cálculo final do indicador será a média aritmética
dos indicadores de micro e macrodrenagem, com resultado final entre [0-10].
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Cálculo do Indicador de Drenagem Urbana - Micro drenagem
C

COMPONENTE

Institucionalização (I)

I1

I2

I3
I4

Gestão (G)

Eficiência (S)

Porte/Cobertura
do Serviço (C)

I5

C1

MICRODRENAGEM
Existência
de
padronização para projeto
viário e drenagem pluvial
Serviço de verificação e
análise de projetos de
pavimentação
e/ou
loteamentos
Estrutura de inspeção e
manutenção da drenagem
Existência
de
monitoramento de chuva
Registro de incidentes
envolvendo
micro
drenagem
Extensão total de ruas
com serviço de micro
drenagem, em km (guias,
sarjetas e bocas-de-lobo)

C2

Extensão total de ruas do
Município (km)

S1

Número de dias com
incidentes
na
micro
drenagem (alagamento de
via até 30 cm, refluxo
pelos PVs e Boca-de-lobo)

S2
G1
G2
G3
G4

Número de dias
chuvas no ano

VALOR

CÁLCULO E
VALOR

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,50

𝐶1
𝐶2

2,50

𝑆1
𝑆2

com

Número de bocas-de-lobo
Total de bocas-de-lobo
Total de recursos gastos
com micro drenagem
Total
alocado
no
orçamento anual para
micro drenagem

1,50(1 −

(1 −

𝐺1
)
𝐺2

𝐺3
)
𝐺4
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Cálculo do Indicador de drenagem Urbana - Macrodrenagem
C

COMPONENTE

I1

Institucionalização (I)

I2

I3

I4

Eficiência (S)

Porte/Cobertura
do Serviço (C)

I5

C1

Existência de plano
diretor de drenagem
urbana
Existência de plano
diretor
urbanístico
com
tópico
relacionado
a
drenagem
Legislação específica
de uso e ocupação
do solo, que trata
impermeabilização,
medidas mitigadoras
e compensatória
Monitoramento
de
cursos d’água (nível
e vazão)
Registro
de
incidentes
envolvendo
macrodrenagem
Extensão
de
intervenções na rede
hídrica do município.

VALOR

CÁLCULO E
VALOR

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,50
C2

S1

S2

Gestão
(G)

MACRODRENAGEM

G1

Extensão da rede
hídrica do município.
Número de dias com
incidentes
na
macrodrenagem
(transbordamento de
córregos, derrubadas
de
pontes,
solapamento
de
margem, etc.)
Número de dias com
chuvas no ano
Total aplicado na
limpeza de córregos/
estrutura
de
macrodrenagem em
geral

𝐶1
𝐶2

2,50(1 −

𝑆1
)
𝑆2

1,50(1 −

𝐺1
)
𝐺2
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G2

Total de recursos
alocados
para
macrodrenagem

2.5.4 Síntese de indicadores de drenagem

INDICADORES DE DRENAGEM URBANA
INDICADORES DE MICRO DRENAGEM
Institucionalização
Fonte responsável pela
Componentes
Variáveis envolvidas
informação
Existência de padronização para
Prefeitura municipal de
I1
projetos viário e drenagem pluvial
Aveiro
Serviço de verificação e análise de
Prefeitura municipal de
I2
projetos de pavimentação e/ou
Aveiro
loteamentos
Estrutura de inspeção e manutenção
Prefeitura municipal de
I3
da drenagem
Aveiro
Existência de monitoramento de
Prefeitura municipal de
I4
chuva
Aveiro
Registro de incidentes envolvendo
Prefeitura municipal de
I5
micro drenagem
Aveiro
Cobertura
Fonte responsável pela
Componentes
Variáveis envolvidas
informação
Número de dias com incidentes na
micro drenagem (alagamento de via
Prefeitura municipal de
C1
até 30 cm, refluxo pelos PVs e BocaAveiro
de-lobo)
Extensão total de ruas do Município
Prefeitura municipal de
C2
(km)
Aveiro
Eficiência do Sistema
Extensão total de ruas com serviço
Prefeitura municipal de
S1
de micro drenagem, em km (guias,
Aveiro
sarjetas e bocas-de-lobo)
Prefeitura municipal de
S2
Número de dias com chuvas no ano
Aveiro
Gestão
Fonte responsável pela
Componentes
Variáveis envolvidas
informação
Prefeitura municipal de
G1
Número de bocas-de-lobo limpas
Aveiro
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Prefeitura municipal de
Total de bocas-de-lobo
Aveiro
Total de recursos gastos com micro
Prefeitura municipal de
drenagem
Aveiro
Total alocado no orçamento anual
Prefeitura municipal de
para micro drenagem
Aveiro

G2
G3
G4

2.6 INDICADORES DE DESEMPENHO DE RESÍDUOS SÓLÍDOS
A proposição dos indicadores de resíduos sólidos procurou levar em
conta a diversidade de aspectos e de tipos de resíduos que envolvem os serviços de
limpeza pública e de manejo de resíduos sólidos. Além disso, propõe-se que, ao
invés de se usar média aritmética para o cálculo do IRS - Indicador de Resíduos
Sólidos, seja promovida uma média ponderada dos indicadores, por meio de pesos
atribuídos de acordo com a sua importância para a comunidade, a saúde pública e o
meio ambiente. Para a ponderação, sugere-se que sejam levados em conta os
seguintes pesos relativos a cada um dos indicadores que, através de seu somatório,
totalizam 10.
Tabela 01: Indicadores de desempenho de gestão de resíduos sólidos

INDICADORES
Indicador do Serviço de Varrição das Vias - Ivm
Indicador do Serviço de Coleta Regular - Icr
Indicador do Serviço de Coleta Seletiva - Ics
Indicador do Reaproveitamento dos RSD - Irr
Indicador da Destinação Final dos RSD - Iqr
Indicador de Saturação do Tratamento e Disposição Final dos RSD- Isr
Indicador do Reaproveitamento dos RSI - Iri
Indicador da Destinação Final dos RSI - Idi
Indicador do Manejo e Destinação dos RSS - Ids
INDICADOR TOTAL

𝐼𝑟 =

PESO
(P)
1,0
1,5
1,0
1,0
2,0
1,0
0,5
0,5
1,5
10

(1 ∗ 𝐼𝑣𝑚 + 1,5 ∗ 𝐼𝑐𝑟 + 1 ∗ 𝐼𝑐𝑠 + 1 ∗ 𝐼𝑟𝑟 + 2 ∗ 𝐼𝑞𝑟 + 1 ∗ 𝐼𝑠𝑟 + 0,5 ∗ 𝐼𝑟𝑖 + 0,5 ∗ 𝐼𝑑𝑖 + 1,5 ∗ 𝐼𝑑𝑠
10

Caso, para este município, as informações necessárias para geração de
quaisquer indicadores não estejam disponíveis, seu peso deve ser deduzido do total
para efeito do cálculo do IRS. A conceituação dos indicadores e a metodologia para
a estimativa de seus valores encontram-se apresentadas a seguir.
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a) Indicador do Serviço de Varrição das Vias (Ivm)
Este indicador quantifica as vias urbanas atendidas pelo serviço de
varrição, tanto manual quanto mecanizada, onde houver, sendo calculado com base
no seguinte critério:
𝐼𝑣𝑚 =

100 𝑋 (%𝑉𝑚 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − %𝑉𝑚 min)
(%𝑉𝑚 max − % 𝑉𝑚 min)

Em que:
Ivm: Indicador do Serviço de Varrição das Vias;
%Vmmín: % da km de varrição mínimo
%Vmmax: % de km de varrição máximo
%Vm atual: % de km de varrição praticado em relação ao total das vias urbanas
pavimentadas.
b) Indicador do Serviço de Coleta Regular (Icr)
Este indicador quantifica os domicílios atendidos por coleta de resíduos
sólidos domiciliares, sendo calculado com base no seguinte critério:
%𝐷𝑟𝑐 =

𝐷𝑢𝑐
𝑋 100
𝐷𝑢𝑡

Sendo:
%Dcr = Porcentagem de domicílios atendidos
Duc = Total dos domicílios urbanos atendidos por coleta de lixo
Dut = Total dos domicílios urbanos
c) Indicador do Serviço de Coleta Seletiva (Ics)
Este indicador quantifica os domicílios atendidos por coleta seletiva de
resíduos sólidos recicláveis, também denominada lixo seco, sendo calculado com
base no seguinte critério:
𝐼𝑐𝑠 =

100𝑋 (%𝐶𝑆 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − %𝐶𝑆min)
(%𝐶𝑆 𝑚𝑎𝑥 − %𝐶𝑆𝑚𝑖𝑛)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO
Em que:
Ics: Indicador do Serviço de Coleta Seletiva
%CS mín: % dos domicílios coletados mínimo
%CS Max: % dos domicílios coletados máximo = 100% dos domicílios municipais
%CS atual: % dos domicílios municipais coletados em relação ao total dos domicílios
municipais.
d) Indicador do Reaproveitamento dos RSD (Irr)
Este indicador traduz o grau de reaproveitamento dos materiais
reaproveitáveis presentes nos resíduos sólidos domiciliares e deve sua importância
à obrigatoriedade ditada pela nova legislação federal referente à Política Nacional
dos Resíduos Sólidos, sendo calculado com base no seguinte critério:
𝐼𝑟𝑟 =

100𝑋(%𝑅𝑟 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − %𝑅𝑟min)
(%𝑅𝑟 𝑚á𝑥 − %𝑅𝑟min)

Em que:
Irr: Indicador de Reaproveitamento de Resíduos Sólidos
%rrmín: % dos resíduos reaproveitados mínimo
%rrmáx: % dos resíduos reaproveitados máximo
%rr atual: % dos resíduos reaproveitados em relação ao total dos resíduos sólidos
gerados no município.
e) Indicador da Destinação Final dos RSD (IQR)
Este indicador, denominado de IQR - Índice de Qualidade de Aterro de
Resíduos é normalmente utilizado pela CETESB para avaliar as condições dos
sistemas de disposição de resíduos sólidos domiciliares. O índice IQR é apurado
com base em informações coletadas nas inspeções de cada unidade de disposição
final e processadas a partir da aplicação de questionário padronizado. Em função de
seus respectivos IQRs, as instalações são enquadradas como inadequadas
controladas ou adequadas, conforme a tabela abaixo:
Tabela 02: Enquadramento das Instalações

IQR
0,0 a 6,0
6,1 a 8,0

ENQUADRAMENTO
Condições Inadequada (I)
Condições Controladas (C)
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8,1 a 10
Condições Adequadas (A)
Importa, no caso, a pontuação do sítio de destinação final que será
utilizado pelo município. Observe-se que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos
através da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que passou a exigir que
os rejeitos não reaproveitáveis dos resíduos sólidos urbanos sejam destinados
unicamente a aterros.
f) Indicador de Saturação do Tratamento e Disposição Final dos RSD (Isr)
Este indicador demonstra a capacidade restante dos locais de disposição
e a necessidade de implantação de novas unidades de disposição de resíduos,
sendo calculado com base nos seguintes critérios:
𝐼𝑠𝑟 =

100𝑋(𝑛 − 𝑛𝑚𝑖𝑛)
(𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑚𝑖)

Em que:
n = tempo em que o sistema ficará saturado (anos)
O nmín e o nmáx são fixados conforme quadro a seguir:
Tabela 03: Indicador de Saturação do Tratamento e Disposição Final dos RSD

Faixa de População
Até 20.000 hab.
20.001 a 50.000 hab.
De 50.001 a 200.000 hab.
Maior que 200.000 hab.

nmin

Isr

≤0

0

nmáx
n≥ 1
n≥ 2
n≥ 3
n≥ 5

Isr
100

g) Indicador do Reaproveitamento dos RSI (Iri)
Este indicador traduz o grau de reaproveitamento dos materiais
reaproveitáveis presentes na composição dos resíduos sólidos inertes e, embora
também esteja vinculado de certa forma à obrigatoriedade ditada pela nova
legislação federal referente à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, não tem a
mesma importância do reaproveitamento dos RSD, sendo calculado com base no
seguinte critério:
𝐼𝑟𝑖 =

100 𝑋(%𝑅𝑖 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − %𝑅𝑖min)
(%𝑅𝑖𝑀á𝑥 − %𝑅𝑖𝑀𝑖𝑛)
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Sendo que:
Iri: Indicador de Reaproveitamento de Resíduos Sólidos Inertes
%Ri mín: % dos resíduos reaproveitados mínimo
%Ri máx: % dos resíduos reaproveitados máximo
%Ri atual: % dos resíduos inertes reaproveitados em relação ao total dos resíduos
sólidos inertes gerados no município.
h) Indicador da Destinação Final dos RSI (Idi)
Este indicador possibilita avaliar as condições dos sistemas de disposição
de resíduos sólidos inertes que, embora ofereça menores riscos do que os relativos
à destinação dos RSD, se não forem bem operados podem gerar o assoreamento
de drenagens e acabarem sendo, em muitos casos, responsáveis por inundações
localizadas, sendo calculado com base no seguinte critério:
𝐼𝑑𝑖 = 10 𝑋 𝐼𝑄𝐼

Em que:
Idi: Indicador de Disposição Final de Resíduos Sólidos Inertes
IQI: Índice de qualidade de destinação de inertes, atribuído à forma/unidade de
destinação final utilizada pelo município para dispor seus resíduos sólidos inertes e
estimado de acordo com os seguintes critérios:
Tabela 04: Índice de Qualidade de Destinação de Inertes

OPERAÇÃO DE UNIDADE
Sem triagem prévia/ sem configuração topográfica/ sem drenagem
superficial
Com triagem prévia/ sem configuração topográfica/ sem drenagem
superficial
Com triagem prévia/ com configuração topográfica/ sem drenagem
superficial
Com triagem prévia/ com configuração topográfica/ com drenagem
superficial
Com triagem prévia/ sem britagem/ com reaproveitamento
Com triagem prévia/ com britagem/ com reaproveitamento

CONDIÇÕES

IQI

Inadequadas

0,00

Inadequadas

2,00

Controladas

4,00

Controladas

6,00

Adequadas
Adequadas

8,00
10,00

Caso o município troque de unidade e/ou procedimento ao longo do ano,
seu IQI final será a média dos IQIs das unidades e/ou procedimentos utilizados,
ponderada pelo número de meses em que ocorreu a efetiva destinação em cada um
deles.
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i)

Indicador do Manejo e Destinação dos RSS (Ids)
Este indicador traduz as condições do manejo dos resíduos dos serviços

de saúde, desde sua forma de estocagem para conviver com baixas frequências de
coleta até o transporte, tratamento e disposição final dos rejeitos, sendo calculado
com base no seguinte critério:

𝐼𝑑𝑠 = 10 𝑥 𝐼𝑄𝑆
Em que:
Ids: Indicador de Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde
IQS: Índice de Qualidade de Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde, estimado
de acordo com os seguintes critérios:
Tabela 05: Índice de Qualidade de manejo de Resíduos de Serviços de Saúde

OPERAÇÃO DE UNIDADE
Com baixa frequência e sem estoca resfriada/ sem transporte
adequado/ sem tratamento licenciado/ sem disposição final adequada
dos rejeitos tratados
Com baixa frequência e com estoca resfriada/ sem transporte
adequado/ sem tratamento licenciado/ sem disposição final adequada
dos rejeitos tratados
Com frequência adequada/ sem transporte adequado/ sem tratamento
licenciado/ sem disposição final adequada dos rejeitos tratados
Com frequência adequada/ com transporte adequado/ sem tratamento
licenciado/ sem disposição final adequada dos rejeitos tratados
Com frequência adequada/ com transporte adequado/ com tratamento
licenciado/ sem disposição final adequada dos rejeitos tratados
Com frequência adequada/ com transporte adequado/ com tratamento
licenciado/ com disposição final adequada dos rejeitos tratados

CONDIÇÕES

IQI

Inadequadas

0,00

Inadequadas

2,00

Controladas

4,00

Controladas

6,00

Adequadas

8,00

Adequadas

10,00

Caso o município troque de procedimento/unidade ao longo do ano, o seu
IQS final será a média dos IQSs dos procedimentos/unidades utilizados, ponderada
pelo número de meses em que ocorreu o efetivo manejo em cada um deles.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Município, os serviços de saneamento básico não são suficientes para
atendimento da demanda atual, exigindo melhorias em todos os setores.
Com o advento do Plano Municipal de Saneamento Básico é de
fundamental importância que um modelo de gestão eficiente seja implantado para
fazer frente a demanda exigida no plano.
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Portanto para possibilitar a implantação do PMSB, a Prefeitura deverá
rever o modelo atual de gestão, buscando entre as alternativas aquela que permita a
implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico, com finalidade de:
 Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua
melhoria e ampliação às localidades não atendidas;
 Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis;
 Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos
serviços; Estimular a conscientização ambiental da população e
 Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos
serviços de saneamento básico.
Os elementos constantes deste Plano compreendem subsídios para a
definição de medidas que permitam a adequação, melhorias e universalização dos
serviços de água; esgoto; drenagem das águas pluviais e gestão dos resíduos
sólidos no Município.
Entretanto, sua implementação é dependente da disponibilidade de
recursos que possam garantir a implementação e sustentabilidade a partir da
aplicação de tarifas de água e esgotos e obtenção de outros recursos.
Esta prática garantirá a utilização efetiva deste instrumento de
planejamento cujos resultados serão contabilizados diretamente para a melhoria da
qualidade de vida da população e preservação da qualidade ambiental.

