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ITCG – Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná 
ITR – Imposto Territorial Rural 
ITRF – International Terrestrial Reference Frame 
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 
LNSB – Lei Nacional de Saneamento Básico 
LOA – Lei Orçamentária Anual 
MC – Medidas de Controle 
MCID – Ministério das Cidades 
MDS – Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 
MMA – Ministério do Meio Ambiente 
MME – Ministério de Minas e Energia 
MS – Ministério da Saúde 
MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos 
NBR – Normas Brasileiras 
OGU – Orçamento Geral da União 
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OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
PA – Ponto de Atenção  
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
PAE-SAN – Plano de Atendimento a Emergências e Contingências para o 
Saneamento Básico 
PC – Pontos de Controle (PC)  
PCA – Pontos Críticos de Atenção  
PCC – Pontos Críticos de Controle (PCC) 
PEAD – Polietileno de Alta Densidade 
PEAMSS – Plano de Educação Ambiental e Mobilização Social 
PEC – Plano de Emergência e Contingência 
PEGIRSU – Plano de Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos Urbanos do 
Estado do Paraná 
PERH – Política Estadual de Recursos Hídricos  
PERS – Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
PET – Polietileno Tereftalato 
PEV – Ponto de Entrega Voluntária 
PGPCD – Plano de Gerenciamento para Prevenção e Controle da Dengue. 
PGRCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
PGRIND – Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais 
PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
PIA – População em Idade Ativa 
PIB – Produto Interno Bruto 
PIB – Produto Interno Bruto 
PLANARES – Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
PLANARES –Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
PLANASA – Plano Nacional de Saneamento 
PLANCON – Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil 
PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico 
PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
PMS – Plano de Mobilização Social 
PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico 
PMSH – Prefeitura Municipal de Santa Helena 
PMSTI – Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu 
PNQS – Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento 
PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos  
PNSB – Política Nacional de Saneamento Básico  
PNSR – Programa Nacional de Saneamento Rural 
PP – Polímero Sintético Polipropileno 
PPA – Plano Plurianual 
PPP – Parceria Público-Privada 
PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada 
PRGRSU – Plano para a Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos do Estado 
do Paraná 
PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor 
PROSOLO – Programa Integrado de Conservação de Solo e Água do Paraná 
RCC – Resíduos da Construção Civil e Volumosos 
RBSH – Refúgio Biológico de Santa Helena 
RDO – Resíduos Domiciliares  
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REBRAMAR – Rede Brasileira de Manejo Ambiental de Resíduos 
RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento 
RLU – Resíduos da Limpeza Urbana 
RM – Região metropolitana 
RSI – Resíduos Industriais 
RSS – Resíduos de Serviços de Saúde 
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 
RT – Regulamento Técnico 
SANEPAR – Companhia de Saneamento do Paraná 
SASG – Sistema Aquífero Serra Geral 
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
SEPL – Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
SESA – Secretaria Estadual da Saúde  
SESA – Secretaria Estadual da Saúde  
SICONFI – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade 
SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 
SINGREH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
SINIR – Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
SIRGAS – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 
SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente 
SNIS – Sistema Nacional de Indicadores em Saneamento 
SNSA – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental  
SRF – Secretaria da Receita Federal do Brasil 
SUDERHSA – Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Saneamento Ambiental 
SUS – Sistema Único de Saúde 
TR – Termo de Referência 
UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
UR – Unidade de Referência 
UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
WIEGO – Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing 
ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social 
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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Trabalho norteador deste desenvolvimento especifica a observância de 
fundamentos e diretrizes a serem atendidos, conforme Figura 1 a seguir, restritas ao 
setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e rurais do município 
de Santa Helena. 

 
Figura 1 – Contexto Legal e Normativo. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Complementações: 

 Lei Nº 9.433, de 08/01/97 – Institui a Política Recursos Hídricos. 

 Lei Nº 9.649, de 27/05/98 – Define grupos para a efetivação do Contrato de 
Gestão. 

 Lei Nº 9.790, de 23/03/99 – Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP), institui e disciplina o Termo de Parceria. 

 Lei Nº 11.079, de 30/12/04 – Institui normas gerais para licitação e contratação 
de parceria público-privada no âmbito da administração pública. 

 Lei Municipal Nº 2.204, de 30/08/2012 - Institui O Plano Municipal de 
Saneamento Básico – PMSB de Santa Helena e dá outras providências. 
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Figura 2 – Formação do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação. 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico; 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações; 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências; 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB. 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão). 
 

O presente tópico corresponde à Fase II, contendo as seguintes etapas: diagnóstico 
da situação do saneamento básico de Santa Helena (PR); prognósticos e alternativas 
para universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; programas, 
projetos e ações; ações para emergência e contingência; mecanismos e 
procedimentos para a avaliação da sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das 
ações do PMSB. 

Apresenta-se também uma análise da gestão dos serviços (planejamento, prestação 
dos serviços, regulação, fiscalização e controle social), a partir dos estudos 
desenvolvidos, resumo das entrevistas realizadas, dados de campo, indicadores 
técnicos, operacionais e financeiros, dentre outros. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas.  

Visa atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que institui o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;  

 Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de 
saneamento básico, com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade 
(ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade;  

 Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o 
atendimento à população de baixa renda;  

 Fixar metas físicas e financeiras, baseadas no perfil do déficit de saneamento 
básico e nas características locais;  

 Definir os programas, projetos, ações e investimentos e sua previsão de 
inserção no Plano Plurianual (PPA) e no orçamento municipal; 

 Definir os instrumentos e canais da participação e controle social, os 
mecanismos de monitoramento e avaliação do Plano e as ações para 
emergências e contingências;  

 Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, salubridade 
ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos aspectos 
relacionados ao saneamento básico;  

 Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas apropriadas, 
com métodos, técnicas e processos simples e de baixo custo, que considerem 
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as peculiaridades locais e regionais adequadas à realidade socioeconômica, 
ambiental e cultural;  

 Fixar as diretrizes para a elaboração dos estudos e a consolidação e 
compatibilização dos planos setoriais específicos, relativos aos componentes 
do Saneamento Básico; 

 Estabelecer diretrizes e ações em parceria com os setores de gerenciamento 
dos recursos hídricos, meio ambiente e habitação, para preservação e 
recuperação do ambiente, em particular do ambiente urbano, dos recursos 
hídricos e do uso e ocupação do solo;  

 Garantir o efetivo controle social, com a inserção de mecanismos de 
participação popular e de instrumentos institucionalizados para atuação nas 
áreas de regulação e fiscalização da prestação de serviços; e, 

 Identificar, sistematizar e avaliar as condições de sustentabilidade dos serviços 
públicos, sob o ponto de vista econômico-financeiro, ambiental e legal. 
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3. METODOLOGIA 

O Diagnóstico Situacional da Revisão do PMSB é resultado da análise e 
sistematização de dados, informações e verificações que possibilitem o entendimento 
do cenário atual da situação da gestão do PMSB de Santa Helena.  

Os elementos abordados no presente diagnóstico compreendem basicamente a 
identificação, sistematização e avaliação do estado presente das condições, 
infraestrutura e características dos serviços, sejam estes de responsabilidade pública, 
privada e/ou compartilhada.  

A base de informações utilizada está pautada na obtenção de dados provenientes dos 
prestadores de serviços públicos e privados, instituições públicas e privadas, 
universidades, associações e cooperativas de catadores, entre outras partes 
relacionadas aos serviços prestados no município, na região e no Estado do Paraná. 

Atividades específicas compreendidas por oficinas temáticas e pré-audiências de 
diagnóstico, proporcionaram a participação de partes interessadas, com importantes 
contribuições e subsídios para o diagnóstico.  

Atento aos propósitos do diagnóstico, este promove uma abordagem quanto aos 
aspectos, operacionais, legais e institucionais, de forma a permitir uma visão objetiva, 
consistente e integrada do segmento do saneamento básico. 

Para a análise dos dados, são utilizadas informações referenciais disponíveis como, 
por exemplo, aquelas constantes do Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento Básico (SNIS) e do Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão 
dos Resíduos Sólidos (SINIR). 

Ao final, está disponível uma síntese do diagnóstico de forma a permitir uma análise 
global do estado atual da gestão do PMSB do Município de Santa Helena. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

De acordo com dados da Prefeitura do Município Santa Helena (PMSH), o início do 
povoamento de Santa Helena ocorreu em 1920, ano em que chegaram à região do 
antigo Porto de Santa Helena, nas margens do Rio Paraná, os primeiros povoadores 
da localidade. Tratava-se das famílias Bortolini, Cattani e Ferri, que encontraram no 
lugar um contingente razoável de ingleses, que exploravam madeira e erva mate. A 
Região é formada praticamente por mata virgem e com riqueza edafológica natural, e 
hidrografia exuberante.  

Essas famílias de pioneiros se instalaram em terras vizinhas ao Porto de Santa Helena 
e lançaram os fundamentos de uma povoação, a que deram o nome de Santa Helena, 
que passou então a receber outras famílias oriundas do Sul do país.  

A economia do município, durante a primeira década, foi caracterizado pela extração 
da madeira e erva mate. 

Formação Administrativa Distrito criado com a denominação de Santa Helena, em 20 
de junho de 1962, através da Lei nº. 26, com território pertencente ao município de 
Medianeira. Pela lei Estadual nº. 5.497, de 02 de fevereiro de 1967 (publicada no dia 
03 de fevereiro de 1967), foi criado o município de Santa Helena, com território 
desmembrado, parte de Medianeira e, parte de Marechal Cândido Rondon. Em 26 de 
maio de 1967 o Governador Paulo Cruz Pimentel sancionou a Lei 5.548/67, retificando 
a lei anterior, alterando as divisas. A instalação solene do município ocorreu no dia 29 
de dezembro de 1968, com a posse do primeiro prefeito. 

 

4.2. LOCALIZAÇÃO 

 O Município de Santa Helena está localizado na região Oeste do Estado do 
Paraná, possuindo uma área territorial de 754,7 km², sendo suas coordenadas 
geográficas, segundo dados fornecidos pela PMSH: 

 Latitude 24° 51’37” S 

 Longitude 54° 19’58” W 

A Sede de Santa Helena está localizada entre Guaíra e Foz do Iguaçu, às margens 
do Lago de Itaipu. 
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Figura 3 – Mapa Rodoviário da Região de Santa Helena. 

Fonte: PARANÁ, 2014. 

Na Figura 4, é apresentada uma fotografia aérea da sede de Santa Helena. 

 
Figura 4 – Município de Santa Helena (PR). 

Fonte:  PMSH, 2017 

Possui uma altitude de 258 metros sobre o nível do mar, sendo a distância até a 
Capital do Estado, Curitiba, de 619 km. Seus municípios limítrofes são (IPARDES, 
2017): 

 Norte: Entre rios do Oeste 

 Sul: Missal e Itaipulândia 

 Leste: São José das Palmeiras e Diamante d’Oeste 

 Oeste: Lago de Itaipu 
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Figura 5 – Limites do Munícipio. 

Fonte:  IPARDES, 2017 (Base cartográfica ITCG,2010) 

 

4.3. DIVISÃO TERRITORIAL 

De acordo com a Lei Municipal n.º 1.997, de 29 de dezembro de 2009 (SANTA 
HELENA, 2009), que instituiu o Plano Diretor de Santa Helena e estabelece diretrizes 
para o planejamento do município, e com a Lei Municipal n.º 1.999, de 29 de dezembro 
de 2009 (SANTA HELENA, 2009), que dispôs sobre o Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo, por fim com a Lei Municipal n.º 1.998, de 29 de dezembro de 2009 
(SANTA HELENA, 2009), o município possui Distritos Administrativos instituídos, São 
Francisco, Moreninha, São Clemente, São Miguel, São Roque e Vila Celeste. 

Em função de cada região do município, urbana ou rural, ter sua particularidade com 
relação à prestação dos serviços de saneamento básico, a área territorial do município 
de Santa Helena (PR) foi dividida em 08 (oito) Macrozonas, sendo estas apresentadas 
a seguir: 

 I Macrozona de Preservação Permanente;  

 II- Macrozona Urbana;  

 III- Macrozona dos Núcleos Urbanos Distritais; 

 IV- Macrozona de Amortecimento;  

 V- Macrozona Industrial; 

 VI- Macrozona Portuária; 

 VII- Macrozona de Interesse Turístico; e, 

 VIII- Macrozona Rural. 

Esta divisão é de fundamental importância para a PMSH, pois a partir desta se fará o 
planejamento das metas, em função da população de cada uma destas linhas.  
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A seguir, Figura 6, ilustrando a divisão territorial do município (Macrozoneamento) e a 
Figura 7 Macrozoneamento da Sede urbana.  

 
Figura 6 – Macrozoneamento Municipal. 

Fonte: Plano Diretor, 2009. 
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Figura 7 – Macrozoneamento da Sede Urbana. 

Fonte: Plano Diretor, 2009. 
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4.4. DADOS POPULACIONAIS E DOS DOMICÍLIOS 

De acordo com o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE, 2010), o município de Santa Helena possuía as seguintes 
características: 

 População Total = 23.413 hab. 

 População Urbana = 12.586 hab. 

 População Rural = 10.827 hab. 

 Taxa de urbanização = 53,8% 

 Área da Unidade Territorial = 758,227 km² 

 Densidade Demográfica = 30,88 hab./km² 

A tabela a seguir apresenta a série histórica de dados da população de Santa Helena, 
sendo a taxa de crescimento anual no período de 2000 e 2010 igual a 0,93% 1,34%, 
respectivamente. 

Tabela 1 - Evolução População do Município. 

Ano 2000 2010 

Hab. 20.491 23.413 

Fonte: IBGE, 2010. 

As tabelas e gráfico a seguir apresentam características da população e dos domicílios 
do município, utilizando dados do censo 2010. 

Tabela 2 - População Residente por Cor ou Raça. 

POPULAÇÃO RESIDENTE 

Cor ou Raça 

 Branca Preta Amarela Parda Indígena Sem declaração 

Paraná 7.317.304 328.942 124.274 2.647.894 25.787 307 

Santa Helena 18.471 548 152 4.132 110 - 

Fonte: IBGE, 2010. 

Tabela 3 - População Residente por situação do domicílio e sexo. 

 Urbana Rural Total 

Total  12.586 10.827 23.413 

Homens 6.018 5.488 11.506 

Mulheres 6.568 5.339 11.907 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Figura 8 - Gráfico da População Residente por Faixa Etária. 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

Tabela 4 - Condição de Ocupação dos Domicílios. 

 
Município 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 

Condição de ocupação 

Próprio Alugado Cedido Outra 
condição 

Total 

Paraná 2.360.350 611.793 304.107 22.047 3.298.297 

Santa Helena 5.585 1.325 529 16 7.755 

Fonte: IBGE, 2010. 
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Tabela 5 - Domicílios Particulares Permanentes, segundo as Classes de Rendimento Mensal 
Domiciliar. 

 
 

Município 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 

Classe de rendimento mensal domiciliar (salário mínimo) 
Até 1 Mais de 1 

a 2 
Mais de 3 

a 5 
Mais de 5 

a 10 
Mais de 10 

a 20 
Mais de 

20 
Sem 

rendiment
o 

Paraná 296.752 635.369 744.809 620.777 237.145 109.29
9 

88.982 

Santa Helena 1.123 2.106 --- 976 230 73 197 

Fonte: IBGE, 2010. 

Tabela 6 - Domicílios Particulares Permanentes, segundo algumas características dos 
Domicílios. 

 
 
 

Município 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES 

Características do domicílio 

Abastecimento de 
água canalizada 

Esgotamento 
Sanitário 

Destino do lixo  Energia elétrica 

Possuíam Não 
possuíam  

Possuíam  Não 
possuíam 

Coletado  Outro Possuíam Não 
possuíam 

Paraná 3.273.822 24.504 3.286.052 12.256 2.981.998 316.301 3.284.181 14.124 

Santa 
Helena 

7.290 - 3.043 - 6.727 - 7.733 22 

Fonte: IBGE, 2010. 

Tabela 7 - Famílias Residentes em Domicílios Particulares Permanentes, segundo Número de 
Pessoas na Família. 

 
Município 

FAMÍLIAS RESIDENTES EM DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES 

Número de pessoas na família 

Até duas Três Quatro Cinco Seis ou 
mais 

Total 

Paraná 1.000.712 987.175 719.081 271.447 115.631 3.094.054 

Santa Helena 3.052 2.060 1.686 647 310 7.755 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

4.5. BACIAS HIDROGRÁFICAS E UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 

A Resolução n.º 49/2006 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) definiu 
e instituiu dezesseis bacias hidrográficas e doze unidades hidrográficas de 
gerenciamento dos recursos hídricos do território paranaense, sendo (SEMA, 2006): 

 Bacias Hidrográficas: 

 Bacias dos Rios que são rios que definem as bacias de forma 

direta: Rio das Cinzas, Rio Iguaçu, Rio Itararé, Rio Ivaí, Rio 

Piquiri, Rio Pirapó, Rio Ribeira e Rio Tibagi; 

 Bacias compostas por uma rede hidrográfica: Bacia Litorânea, 

Paraná 1, Paraná 2, Paraná 3, Paranapanema 1, Paranapanema 

2, Paranapanema 3 e Paranapanema 4; 

 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento dos Recursos Hídricos: 
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 Alto Ivaí; 

 Alto Tibagi; 

 Baixo Iguaçu; 

 Baixo Ivaí / Paraná 1; 

 Baixo Tibagi; 

 Cinzas / Itararé / Paranapanema 1 e 2; 

 Alto Iguaçu / Ribeira; 

 Litorânea; 

 Médio Iguaçu; 

 Paraná 3; 

 Piquiri / Paraná 2; 

 Pirapó / Paranapanema 3 e 4. 

Estas unidades hidrográficas de gerenciamento dos recursos hídricos são áreas cuja 
abrangência pode ser a bacia hidrográfica na sua totalidade, conjunto de bacias 
hidrográficas ou parte de bacias hidrográficas, visando promover o planejamento e a 
gestão dos recursos hídricos. 

As figuras a seguir apresentam respectivamente as Bacias Hidrográficas e as 
Unidades Hidrográficas. 

 
Figura 9 - Bacias Hidrográficas. 

Fonte: SEMA, 2010. 
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Figura 10 - Unidades Hidrográficas. 

Fonte: SEMA, 2010. 

Segundo o Plano (SEMA, 2010), a área territorial do município de Santa Helena está 
inserida na Bacia Hidrográfica Paraná 3 (BP 3), assim como na Unidade de 
Gerenciamento Paraná 3. 

A bacia do Paraná 3 está localizada na mesorregião Oeste do Paraná e abrange uma 
área de aproximadamente 8.000 km², entre as latitudes 24º 01' S e 25º 35' S e as 
longitudes 53º 26' O e 54º 37', se estendendo em áreas territoriais de 28 municípios, 
a saber: Cascavel, Céu Azul, Diamante do Oeste, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, 
Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Matelândia, Medianeira, 
Mercedes, Missal, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Pato Bragado, Quatro 
Pontes, Ramilândia, Santa Helena, Santa Teresa do Oeste, Santa Terezinha de 
Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Terra 
Roxa, Toledo, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste. 

 

4.6. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

4.6.1. Clima 

O clima predominante, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Cfa, que 
corresponde a clima temperado chuvoso, sem a ocorrência de estação seca e 
moderadamente quente, com temperatura média no verão, superior a 22ºC e média 
no inverno inferior a 18ºC. 

Com base nas cartas climáticas do estado do Paraná, a precipitação média anual varia 
de 1600 a 1800 mm, a taxa de evapotranspiração média anual encontra-se entre 1000 
a 1100 mm e a umidade relativa média anual de 75-80%. A Figura 11 ilustra estes 
fatores. 
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Figura 11 - Precipitação, Temperatura Média anual, Umidade Relativa e Evapotranspiração 

anual no estado do Paraná. 
Fonte: Caviglione et al., 2000 apud. Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, 2014. 

 

4.6.2. Geologia 

Em função da não disponibilidade de informações municipais, a geologia é 
caracterizada pela inserção do município na Bacia Hidrográfica Paraná 3. 

De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica elaborado em 2011, na área da BP 3 
afloram rochas basálticas originadas por um intenso vulcanismo do tipo fissural 
relacionado à ruptura do Gondwana (Eocretáceo) que ocasionou a separação do 
continente Sul Americano da África e a consequente formação do Oceano Atlântico 
Sul. Esse vulcanismo cobriu um espesso pacote de rochas sedimentares depositadas 
na grande unidade geotectônica denominada Província Paraná-Etendeka, cuja maior 
área está localizada na parte centro-oriental da América do Sul, onde recebe a 
denominação de Bacia Sedimentar do Paraná. 

A Bacia Sedimentar do Paraná possui uma área de aproximadamente 1,7x106 km² e 
no Brasil abarca parte dos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, além de pequenas porções no nordeste da Argentina, 
norte do Uruguai e leste do Paraguai. 

As rochas vulcânicas básicas acumuladas nesta bacia formam uma das maiores 
províncias de basaltos de platô do Planeta.  

Estas rochas, definidas como Formação Serra Geral, foram divididas em três unidades 
lito estratigráficas: Unidade Básica Inferior, Membros Palmas e Chapecó. Em termos 
volumétricos representam 95%, 2% e 0,5 % respectivamente. 



59 
 

 

 

A Unidade Inferior é composta por basaltos e andesitos toleíticos de cor negra, textura 
subfaneríticas, estrutura maciça ou vesicular, enquanto que os Membros Palmas e 
Chapecó são constituídos por rochas félsicas (riodacitos, riolitos e latitos) e são mais 
expressivas nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

4.6.3. Hidrografia 

Dentre os principais corpos hídricos do território de Santa Helena, destacam-se os 
que possuem maior vazão, e cruzam próximo a áreas urbanas: Rio São Francisco 
Falso, Rio Moreninha, Rio Dois Irmãos. 

Através da base de dados do Instituo Águas do Paraná, foram identificados os 
seguintes corpos hídricos no território de Santa Helena: 

 Arroio Boas Novas 

 Arroio Sanga Nova 

 Córrego Baixada 

 Córrego Colombeli 

 Córrego Felicidade 

 Córrego Pacuri 

 Córrego São Roque 

 Córrego Serrinha 

 Córrego Volta Seca 

 Lajeado São João 

 Rio Dois Irmãos 

 Rio Morena 

 Rio Morenão 

 

 Rio Moreninha 

 Rio Paca 

 Rio Ponte Quebrada 

 Rio São Francisco 

 Rio São Francisco Falso 

 Rio São Francisco Falso Braço 
Norte ou Corvo Branco 

 Rio São Francisco Falso Braço Sul 

 Sanga Barrinha 

 Sanga Guavirova 

 Sanga Maravilha 

 Sanga Natal 

 Sanga Perdida 

 Sanga Sirlei 

Nota-se, também a presença de outros rios que cortam o município, conforme a Figura 
12. Porém, ainda não foram definidos nomes para estes córregos, ou seja, nem o 
Município nem a Itaipu Binacional possuem denominação para os demais. O 
município inclusive tem alguns projetos engatilhados para, em conjunto com as 
escolas, fazer a denominação. 
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Figura 12 – Rios presentes no Município de Santa Helena. 

Fonte: Instituto das Águas do Paraná, 2017. 

 

4.6.4. Hidrogeologia 

A área territorial do município de Santa Helena está inserida no Sistema Aquífero 
Serra Geral (SASG), conforme Figura 13. 
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Figura 13 - Principais Aquíferos do estado do Paraná 

Fonte: Paraná, 2010 apud. Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, 2014. 

De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica elaborado em 2011, a recarga principal 
deste aquífero ocorre através da precipitação pluvial, principalmente em áreas com 
manto de alteração bem desenvolvido, relevo plano ou pouco acidentado e 
considerável cobertura vegetal (mata nativa). Em termos de potabilidade, as águas 
dos 13 basaltos mostram uma forte tendência ácida (pH entre 5,5 e 6,5) e 
mineralização total inferior a 300 mg/l. Este aquífero é considerado um importante 
sistema de abastecimento, suprindo mais de 70% dos núcleos urbanos do Estado do 
Paraná com água de ótima qualidade. 

 

4.7. ASPECTOS ECONÔMICOS 

No que se refere ao setor agropecuário, as principais atividades econômicas 
demonstram ser a lavoura temporária, horticultura e floricultura, pecuária e criação de 
outros animais, produção florestal e aquicultura. Os estabelecimentos e as áreas 
ocupadas por essas atividades podem ser consultadas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Estabelecimentos Agropecuários e Área segundo atividades econômicas. 

Atividades Econômicas Estabelecimentos Área (ha) 

Lavoura temporária 1.223 24.761 

Horticultura e floricultura 158 488 

Lavoura Permanente 13 97 

Pecuária e outros animais 978 15.570 

Produção de florestas 
plantadas 

9 21 

Produção de florestas nativas 2 - 

Aquicultura 14 91 

TOTAL 2.414 41.359 

Fonte: Adaptado de IPARDES, 2017. 

Na produção agrícola as lavouras temporárias concentram suas atividades na 
produção de soja, com um total de área colhida de 27.440 ha, no ano de 2015. A 
produção de milho e mandioca também contribuem, como atividades econômicas, 
com 25.900 e 1.100 ha, respectivamente. Outras atividades podem ser citadas em um 
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grau de menor importância no que se trata de áreas coletadas como amendoim, feijão, 
soja, melancia, melão e fumo (IPARDES, 2017). Ainda, conta com a produção 
temporária de fumo, café, manga e uva em menor escala. 

A pecuária, assim como o setor agrícola, é importante aspecto a ser considerado na 
economia de Santa Helena. O número de animais para cada tipo de produção é 
demonstrado na Tabela 9, referente ao ano de 2015. 

Tabela 9 – Quantidade de animais. 

Produção Quantidade de 
Animais 

Rebanho de bovinos 35.508 

Rebanho de vacas 
ordenhadas 

9.026 

Rebanho de equinos 312 

Rebanho de ovinos 1.748 

Galináceos 
    Galinhas 

4.074.655 
650.000 

Rebanho de suínos 
    Matrizes de suínos 

161.225 
5.720 

Rebanho de caprinos 284 

Fonte: IPARDES, 2017. 

Os produtos de origem animal que se destacam no município de Santa Helena são: o 
leite, mel de abelha e ovos. 

No setor industrial, alimentício, extrativo mineral, madeira, metalúrgica, mobiliária e 
minerais não-metálicos, o IPARDES (2017) disponibiliza o número de 
estabelecimentos vinculados às atividades industriais, conforme Tabela 10, bem como 
os de comércio e serviço, relacionando-os ao número de empregos ofertados. 

Tabela 10 – Número de estabelecimentos por tipo de atividade econômica. 

Atividades Econômicas (Setores e Subsetores do 
IBGE (1)) Estabelecimentos Empregos 

INDÚSTRIA 102 1.060 

Transformação 100 1.056 

   Produtos minerais não metálicos 16 145 

   Mecânica 4 12 

   Madeira e do mobiliário 9 35 

   Têxtil, do vestuário e artefatos de tecidos 26 455 

   Produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 24 323 

COMÉRCIO 295 1.137 

Comércio varejista 280 1.049 

Comércio atacadista 15 88 

SERVIÇOS 218 1.502 

Instituições de crédito, seguros e de capitalização 9 67 

Auxiliar de atividade econômica 35 137 

Transporte e comunicações 54 109 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, 
manutenção, radiofusão e televisão 76 157 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 28 78 

Administração pública direta e indireta 2 819 

PESCA 86 553 

TOTAL 876 4.500 

NOTA: Posição em 31 de dezembro. O total das atividades econômicas refere-se à soma dos grandes 
setores: Indústria; Construção Civil; Comércio; Serviços; Agropecuária; e Atividade não Especificada 
ou Classificada. (1) INDÚSTRIA: extração de minerais; transformação; serviços industriais utilidade 
pública. TRANSFORMAÇÃO: minerais não metálicos; metalúrgica; mecânica; elétrico, comunicações; 
material transporte; madeira, mobiliário; papel, papelão, editorial, gráfica; borracha, fumo, couros, 
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peles, similares, indústria diversa; química, farmacêuticos, veterinários, perfumaria, sabões, velas, 
matérias plásticas; têxtil, vestuário, artefatos tecidos; calçados, produtos alimentícios, bebidas, álcool 
etílico. COMÉRCIO: varejista; atacadista. SERVIÇOS: instituições de crédito, seguros, capitalização; 
administradoras de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos profissionais, auxiliar atividade 
econômica; transporte e comunicações; serviços alojamento, alimentação, reparo, manutenção, 
radiodifusão, televisão; serviços médicos, odontológicos e veterinários; ensino; administração pública 
direta e indireta. 

Fonte: IPARDES, 2017. 

De acordo com o IPARDES (2017), a População em Idade Ativa (PIA), equivalente a 
um total de 20.355 habitantes, apenas 12.977 possuem uma ocupação, dos quais 
ainda revela em qual setor de atividades a população de Santa Helena está inserida, 
referente ao ano de 2010 (Tabela 11). 

Tabela 11 – População ocupada segundo as atividades econômicas. 

 
Fonte: IPARDES, 2017. 

Outra atividade econômica é o turismo, o município está inserido no programa 
“Caminhos do Turismo Integrado ao Lago de Itaipu”, que nasceu de uma parceria 
entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE)/Paraná, Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu e Associações Comerciais e Empresariais, atuantes na região banhadas pelo 
Lago de Itaipu, objetivando o aproveitamento do imenso potencial turístico que 
envolve desde as riquezas naturais, as riquezas culturais da região, como alternativa 
econômica, baseada no cooperativismo. Este assunto será aprofundado no item 4.10. 
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4.7.1. Produto interno bruto  

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita indica o nível médio de renda da população 
em um país ou território. 

A variação do PIB consiste em uma medida do ritmo do crescimento econômico de 
determinada região, sendo o crescimento da produção de bens e serviços uma 
informação básica do comportamento de uma economia. A análise da sua variação 
ao longo do tempo faz revelações do desempenho de determinada economia.  

O PIB per capita é utilizado como indicador-síntese do nível de desenvolvimento de 
um país, região ou município, no entanto, este indicador observado isoladamente é 
insuficiente para expressar o grau de bem-estar da população, especialmente em 
circunstâncias nas quais estejam ocorrendo forte desigualdade na distribuição da 
renda. O PIB leva em conta três grupos principais: 

 Agropecuária, formada por Agricultura, Extrativa Vegetal e Pecuária; 

 Indústria, que engloba Extrativa Mineral, Transformação, Serviços 

Industriais de Utilidade Pública e Construção Civil; e, 

 Serviços, que incluem Comércio, Transporte, Comunicação, Serviços da 

Administração Pública e outros serviços. 

O PIB identifica a capacidade de geração de riqueza do município. Conforme o IBGE 
em 2010, “o PIB é o principal medidor do crescimento econômico de uma região. Sua 
medida é feita a partir da soma do valor de todos os serviços e bens produzidos na 
região escolhida em um determinado período”.  

O município de Santa Helena, segundo o IBGE em 2014, apresentou o PIB a preços 
correntes equivalente a R$ 701.545.000,00, sendo o valor do PIB per capita igual a 
R$ 27.884,44. 

 

4.7.2. Royalties Itaipu 

Os governos brasileiro e paraguaio recebem uma compensação financeira, 
denominada royalties, pela utilização do potencial hidráulico do Rio Paraná para a 
produção de energia elétrica na Usina de Itaipu, sendo pagos mensalmente desde 
que a Itaipu começou a comercializar energia, em março de 1985. 

No Brasil, de acordo com a Lei dos Royalties, a distribuição da compensação 
financeira é feita da seguinte forma: 45% aos Estados, 45% aos municípios e 10% 
para órgãos federais (Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia e 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

Do percentual de 45%, destinados a atender aos municípios, 85% do valor repassado 
mensalmente é distribuído proporcionalmente aos municípios lindeiros, ou seja, os 
diretamente atingidos pelo reservatório da usina. Os 15% restantes são distribuídos 
entre municípios indiretamente atingidos por reservatórios a montante (rio acima) da 
usina. 

No Paraná, os municípios que têm direito aos royalties são: Santa Helena, Foz do 
Iguaçu, Itaipulândia, Diamante D’Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal 
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Cândido Rondon, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato Bragado, São José das 
Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Terra Roxa. 

A Tabela 12 apresenta a área alagada do município de Santa Helena, assim como o 
valor do último repasse, efetuado no dia 29 de junho de 2017 pela Itaipu ao Tesouro 
Nacional. 

Tabela 12 - Valor mensal dos Royalties da Itaipu para o município de Santa Helena (PR)  

Município Área Alagada (km²) Repasse Atual (US$) 

Santa Helena 263,76 1.085,20 

Fonte: Itaipu, 2017. 

 

4.8. INDICADORES  

4.8.1. Epidemiológicos 

Indicadores epidemiológicos são importantes para representar os efeitos das ações 
de saneamento ou da sua insuficiência na saúde humana e, portanto, constituem 
ferramentas fundamentais para a vigilância ambiental em saúde e para orientar 
programas e planos de alocação de recursos em saneamento ambiental.  

 

4.8.1.1. Mortalidade 

A taxa de mortalidade infantil consiste em um indicador importante das condições de 
vida e de saúde de uma localidade, região, ou país, assim como de desigualdades 
entre localidades. Pode também contribuir para uma avaliação da disponibilidade e 
acesso aos serviços e recursos relacionados à saúde, especialmente ao pré-natal e 
seu acompanhamento. Por estar estreitamente relacionada à renda familiar, ao 
tamanho da família, à educação das mães, à nutrição e à disponibilidade de 
saneamento básico, considera-se a taxa de mortalidade infantil como um importante 
indicador para o desenvolvimento sustentável, pois a redução da mortalidade infantil 
consiste em um dos importantes e universais objetivos do desenvolvimento 
sustentável (DATASUS, 2009).  

A Tabela 13 demonstra a porcentagem de óbitos ocorridos em Santa Helena (PR) por 
faixa etária, segundo grupo de causas. 

Tabela 13 - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária 

 
Fonte: DATASUS, 2009. 

Na Tabela 14 estão apresentados outros indicadores de mortalidade do município 
entre os anos de 2002 e 2008. 

Grupo de Causas Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias -              50,0         -              -              -              -              -              -              -              0,6           

II.  Neoplasias (tumores) -              -              -              -              -              10,6         20,7         29,7         29,4         20,5         

IX.  Doenças do aparelho circulatório -              -              -              -              -              8,5           27,6         47,3         42,4         29,2         

X.   Doenças do aparelho respiratório 14,3         -              -              -              -              -              10,3         9,5           9,4           6,8           

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 57,1         -              -              -              -              -              -              -              -              2,5           

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -              -              100,0       -              100,0       68,1         20,7         1,4           4,7           25,5         

Demais causas definidas 28,6         50,0         -              -              -              12,8         20,7         12,2         14,1         14,9         

Total 100,0       100,0       100,0       -              100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       
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Tabela 14 - Outros Indicadores de Mortalidade (Número) 

 
* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional. 

** Considerando-se apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM)/ Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

4.8.1.2. Morbidade 

Em epidemiologia, morbidade ou morbilidade é a taxa de portadores de determinada 
doença em relação ao número de habitantes não doentes, em um local em dado 
momento. Define-se a morbidade como o comportamento das doenças e dos agravos 
à saúde em uma população. A taxa de morbidade se refere aos indivíduos de um 
determinado território (país, estado, município, distrito municipal, bairro) que 
adoeceram em virtude da mesma doença em um dado intervalo do tempo. 

Na Tabela 15 está contida a distribuição percentual das internações por grupos de 
causas faixas etárias. 

Tabela 15 - Distribuição Percentual das internações (%) por Grupo de Causas e Faixas Etárias. 

 
Fonte: DATASUS, 2009. 

 

4.8.2. Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) consiste em uma medida comparativa 
de pobreza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros fatores, 
podendo ser aplicadas entre países, estados e municípios. Este indicador pode ser 
entendido como uma maneira de avaliação e medida do bem-estar de uma população, 
especialmente infantil. 

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de óbitos 137          132          138          143          131          139          175          

Nº de óbitos por 1.000 habitantes 6,6           6,3           6,5           6,6           6,0           6,4           7,3           

% óbitos por causas mal definidas 8,0           9,8           2,2           3,5           5,3           1,4           8,0           

Total de óbitos infantis 5             5             4             3             5             3             7             

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas 1             -              -              1             1             -              -              

% de óbitos infantis no total de óbitos * 3,6           3,8           2,9           2,1           3,8           2,2           4,0           

% de óbitos infantis por causas mal definidas 20,0         -              -              33,3         20,0         -              -              

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** 14,3         15,4         10,9         9,1           15,5         10,2         21,0         

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 10,0           26,0     26,8     14,0         14,1         10,3         6,9          8,5               6,3               10,8     

II.  Neoplasias (tumores) -                -          2,4      2,3          1,3          11,2         13,0         13,0             15,4             9,7       

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár -                -          -          -              -              0,2          -              -                   -                   0,1       

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas -                -          2,4      -              -              0,4          0,5          1,3               0,9               0,5       

V.   Transtornos mentais e comportamentais -                -          -          -              0,6          3,1          1,6          0,4               0,6               1,9       

VI.  Doenças do sistema nervoso 1,7             -          -          -              -              0,8          4,2          4,0               3,9               1,8       

VII. Doenças do olho e anexos -                -          -          -              -              -              0,8          1,3               0,9               0,3       

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1,7             2,6      2,4      2,3          0,6          6,1          18,6         21,5             19,6             9,5       

X.   Doenças do aparelho respiratório 58,3           36,4     34,1     41,9         23,7         27,0         32,1         39,0             37,3             31,1     

XI.  Doenças do aparelho digestivo 1,7             15,6     2,4      7,0          11,5         16,2         11,7         5,8               7,8               12,6     

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo -                -          -          -              0,6          0,7          2,1          -                   1,8               0,8       

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo -                1,3      -          2,3          -              0,9          0,5          -                   -                   0,6       

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 3,3             1,3      -          4,7          10,9         8,5          4,2          1,8               2,1               6,3       

XV.  Gravidez parto e puerpério -                -          -          7,0          25,0         7,3          -              -                   -                   5,7       

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 23,3           -          -          -              -              -              0,3          -                   -                   0,8       

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas -                5,2      2,4      -              0,6          0,1          -              -                   -                   0,4       

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat -                -          -          -              -              0,7          0,5          0,4               0,6               0,5       

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas -                9,1      24,4     18,6         9,6          5,1          2,1          1,8               1,5               5,2       

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

XXI. Contatos com serviços de saúde -                2,6      2,4      -              1,3          1,3          0,8          0,9               1,2               1,2       

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

Total 100,0         100,0   100,0   100,0       100,0       100,0       100,0       100,0            100,0            100,0   

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10

2009

(por local de residência)
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O IDH permite medir o desenvolvimento de uma população além da dimensão 
econômica. É calculado com base na: renda familiar per capita; expectativa de vida; 
taxa de alfabetização de maiores de 15 anos. Variando de zero a um, o IDH classifica 
os municípios segundo três níveis de desenvolvimento humano: 

 Municípios com baixo desenvolvimento humano (IDH até 0,5); 

 Municípios com médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8); 

 Municípios com alto desenvolvimento humano (IDH acima de 0,8). 

A Tabela 16 demonstra os índices de desenvolvimento humano dos anos de 2000 e 
2010 para o município de Santa Helena, segundo o Ranking do IDH do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Tabela 16 - IDH. 

IDH ANO Santa Helena (PR) Paraná 

IDHM 
2000 0,678 0,650 

2010 0,744 0,749 

IDHM-Renda 
2000 0,669 0,704 

2010 0,738 0,757 

IDHM-
Longevidade 

2000 0,789 0,747 

2010 0,823 0,830 

IDHM-Educação 
2000 0,591 0,522 

2010 0,678 0,668 

Fonte: PNUD, 2013. 

O município de Santa Helena está classificado em 667º no ranking do atlas do 
desenvolvimento humano no Brasil no ano de 2013 e o Paraná classificado em 5º no 
ranking da Federação. 

 

4.9. PONTOS DE PESCA 

O município conta com a Cooperativa de Pescadores Colônia Nossa Senhora dos 
Navegantes, localizada na Rua Paraguai, número 307, no bairro Baixada Amarela. A 
seguir, na Tabela 17, apresenta-se os pontos de pesca da Cooperativa e o número de 
famílias residentes.   

Tabela 17 – Pontos de Pesca 

Pontos de Pesca Número de Famílias 

Fazenda Rainha 02 

Linha União 04 

Linha Guarani 06 

Linha da Ponte 09 

Curva do Ogregon 10 

Linha Gaúcha 07 

Porto 12 

Santa Helena Velha 04 

São Vicente Chico 05 

Linha Boa Esperança (Missal-PR) 03 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 14 – Pontos de Pesca 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

  
Figura 15 – Cooperativa de Pescadores de Santa Helena 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

4.10. TURISMO 

4.10.1. Desenvolvimento Turístico 

Como dito anteriormente, o município está inserido no programa “Caminhos do 
Turismo Integrado ao Lago de Itaipu”, composto por 16 municípios que tiveram parte 
de seus territórios alagados pelo reservatório de Itaipu: Foz do Iguaçu, Santa 
Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Itaipulândia, Missal, Santa 
Helena, Diamante do Oeste, São José das Palmeiras, Entre Rios do Oeste, Pato 
Bragado, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Guairá, Terra Roxa e Mundo Novo. 

A região lindeira ao Lago de Itaipu é um lugar privilegiado. Ela é o centro do Mercosul, 
no local onde se encontram as fronteiras do Brasil, Argentina e Paraguai. Dentro de 
um raio de 1.200 km, concentram-se dois terços do PIB da América do Sul, e uma 
população estimada em 110 milhões de habitantes. 

Com a mudança da geografia da região, provocada pela formação do Lago de Itaipu, 
os 16 municípios podem contar com atrativos naturais e artificiais, somados aos 
valores da cultura local. 
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4.10.2. Monumento ao Cristo 

O Monumento ao Cristo, teve sua construção iniciada em 1999 e inaugurado em 31 
de dezembro de 2004. Trata-se de uma estátua de Jesus Cristo, destinada aos fiéis 
de todas as religiões e crenças. Com 12 metros de altura, é a maior estátua de bronze 
da América Latina. No local há uma capela para orações e cultos religiosos e uma 
réplica do monumento externo no seu interior. Localizada no "morro das antenas de 
TV", de onde pode se observar toda a cidade, o Porto, Marinas e o Lago de Itaipu, 
conta com rampa, para auxiliar a subida dos visitantes e fiéis. 

 
Figura 16 – Monumento ao Cristo. 
Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 

 

4.10.3. Memorial Coluna Prestes 

Marco da história da região do oeste do Paraná, e tombado pelo patrimônio municipal 
através do Decreto Municipal nº 1.007/95. No local existe um obelisco idealizado por 
Oscar Niemeyer em homenagem a Luiz Carlos Prestes, “Cavaleiro da Esperança” 
retratando a rota da Coluna Prestes, e sua passagem por Santa Helena em Abril de 
1925, e parte de ruínas da “Ponte Queimada” pelos soldados revolucionários para 
impedir o avanço das tropas legalistas comandadas pelo General Rondon. 

 
Figura 17 – Memorial Coluna Prestes. 

Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 
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4.10.4. Ponte Queimada 

O local onde os revolucionários de Luiz Carlos Prestes, em 1925, atearam fogo na 
tentativa de retardar os avanços das tropas legalistas comandadas pelo General 
Cândido Rondon que pretendiam cercá-los e derrotá-los no oeste paranaense. Em 
1929 a Companhia Espéria reconstruiu a ponte que foi utilizada até 1933. Em 1957 foi 
recuperada ficando em uso até 1970 quando foi remodelada e seus pilares foram 
levantados em 80 cm, utilizada até o final da década de 1980, quando da construção 
da atual ponte que liga o Município de Santa Helena a Diamante do Oeste. 

 
Figura 18 – Ponte Queimada. 

Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 

 

4.10.5. Portal dos Pioneiros 

A construção do Portal dos Pioneiros é uma homenagem às primeiras pessoas que 
chegaram à região do antigo Porto de Santa Helena, que funcionava no Rio Paraná, 
para se instalar e lançar os fundamentos de uma povoação que denominaram Santa 
Helena. Com o tempo, um novo povoado foi formado ganhando a mesma 
denominação, onde hoje é a cidade de Santa Helena. O Portal dos Pioneiros foi 
edificado na rodovia que liga essa antiga povoação, que passou a se chamar Santa 
Helena Velha. Nele, estão gravados os nomes dessas famílias que deram início a 
história do município, em 1920. 

  
Figura 19 – Portal dos Pioneiros. 
Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 
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4.10.6. Refúgio Biológico de Santa Helena 

Possui uma área de 1421 hectares, o Refúgio Biológico de Santa Helena (RBSH) é 
uma unidade de conservação ambiental – Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE), dispondo de 6 canteiros com exemplares representativos da flora. A reserva 
foi oficialmente criada pela Itaipu Binacional no ano de 1984 com o objetivo principal 
de resgatar e proteger a fauna regional, desabrigada por ocasião da formação do 
reservatório do Lago de Itaipu. Possui, ainda, trilhas interpretativas para recreação 
com identificação de plantas, auditório (sala verde) para educação ambiental de 
visitantes e estudantes da rede escolar, e uma torre com 42 metros de altura, para 
observação do parque, de acesso restrito. 

A entrada do RBSH conta com o Viveiro Municipal, local onde tem 100 canteiros de 
1x20m voltados à produção de mudas para reflorestamento e arborização urbana. 
Tem uma horta mandala de medicinais e o auditório. Ainda possui uma base da Polícia 
Militar do Paraná, Subcomando Geral, Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde – 
5ª Cia AMB FV, 4º Pelotão – Santa Helena. (Conforme placa de identificação - Figura 
20). 

 
Figura 20 – Refúgio Biológico. 

Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 

 

4.10.7. Balneário de Santa Helena 

Área de lazer localizada às margens do Lago Itaipu, com 86 hectares, arborizada e 
bem cuidada. O espaço tem uma excelente infraestrutura de quiosques, 
churrasqueiras, pias, banheiros, tomadas de energia elétrica, camping para barracas 
e trailers, sanitários, píer e atracadouro para barcos, jardins, estruturas para 
realização de eventos e amplo estacionamento. É possível também praticar esportes 
náuticos, pesca esportiva e caminhadas no calçadão iluminado que interliga as duas 
praias existentes no local, que totalizam 1.000 metros de orla, junto ao melhor da 
natureza.  

De dezembro a fevereiro são realizadas diversas atividades, presenteando o público 
com opções náuticas, desportivas e recreativas. Todo o espaço do Parque de Turismo 
e Lazer, onde está o balneário, encontra-se identificado com sinalização de uso 
turístico e dispõe de total segurança. Nele está instalado também o Monumento à 
Árvore, contendo espécies antigamente comuns, mas hoje extintas do meio-ambiente 
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regional. No local também acontecem os principais eventos que promovem os 
atrativos culturais e econômicos do município. 

 

   

Figura 21 – Balneário de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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5. ESTUDO POPULACIONAL 

A projeção da população para os espaços de tempos considerados como de curto, 
médio e longo prazos, é uma atividade complexa de planejamento urbano, envolvendo 
níveis de incerteza decorrentes do grande número de variáveis que a compõe e das 
imprevisibilidades das mesmas.  

Trata-se, no entanto, de ferramenta indispensável para determinação das 
características e do porte das unidades a serem determinadas para cada período. 

Na avaliação do estudo populacional foram empregados:  

 Estatísticas Censitárias, tabulações dos censos 1991, 2000 e 2010; 
 Plano Diretor Urbano, instituído pela Lei n.º 1.999/2009; e, 
 Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo, instituído pela Lei n.º 1.998/2009. 

Para os estudos de projeção populacional obtiveram-se as informações dos censos 
demográficos do IBGE de 1991, 2000 e 2010 para a área urbana e rural, sendo os 
resultados destes apresentados na Tabela 18. 

Tabela 18 – Censos Demográficos para os anos de 1991, 2000 e 2010. 
 

ANO 

População 
Total 
(hab.) 

Taxa de 
crescimento 
Populacional 

População 
Total (%) 

Taxa de 
Urbanização 

(%) 

População 
Urbana 
(hab.) 

População 
Rural 
(hab.) 

Taxa de 
crescimento 
Populacional 

População 
Urbana      
(% a.a.) 

Taxa de 
crescimento 
Populacional 

População 
Rural          

(% a.a.) 

1991 18.861 - 34,47 6.501 12.360 - - 

2000 20.491 0,93 47,91 9.818 10.673 4,69% -1,62% 

2010 23.413 1,34 53,76 12.586 10.827 2,51 0,14 

Fonte: IBGE, 1991, IBGE, 2000, IBGE, 2010. 

 

5.1. CONCEITOS DA PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO 

Foram estudados seis métodos (Gomes et al, 2004) para definição do crescimento 
populacional. 

5.1.1.  Métodos Matemáticos 

5.1.1.1. Aritmético 

Este método pressupõe que a população do núcleo urbano aumenta segundo uma 
progressão aritmética. Conhecendo-se os dados de população P1 e P2, que 
correspondem aos anos t1 e t2, calcula-se a razão “r” de crescimento pela expressão: 

 

Podem-se calcular as razões para vários intervalos e adotar um valor médio. 

A previsão da população P, correspondente à data futura t será dada pela equação a 
seguir: 

P = P0 + r ( t – t0 ) 

Onde: r = razão de crescimento no intervalo ( t – t0 ). 
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Deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com 
prazos muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, 
uma vez que o crescimento é pressuposto ilimitado. 

Nas projeções realizadas e apresentadas na sequência, foram definidas as taxas de 
crescimento ocorridas entre 2000-2010 em habitantes/ano, e as respectivas tabelas e 
gráficos, evidenciando a tendência de crescimento para este método. 

 

5.1.1.2. Geométrico 

No método geométrico, admite-se que o crescimento da cidade nos últimos anos se 
processou conforme uma progressão geométrica, com as populações dos anos 
posteriores seguindo a mesma tendência. Desde que se conheçam dois dados de 
população P1 e P2, correspondentes aos anos t1 e t2, pode-se definir a razão “r” da 
progressão geométrica pela fórmula: 

 

Da expressão anterior, a previsão de população será: 

P = P0 ( r )  t – t
0 

Onde:  r = razão de crescimento no intervalo ( t – t0 ). 

Deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com 
prazos muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, 
uma vez que o crescimento é pressuposto ilimitado. 

Nas projeções realizadas e apresentadas na sequência, foram definidas as taxas de 
crescimento ocorridas entre 2000-2010 em habitantes/ano, e as respectivas tabelas e 
gráficos, evidenciando a tendência de crescimento para este método. 

 

5.1.2.  Métodos com ajuda da Ferramenta Linha de Tendência do 
Excel 

Através da Linha de Tendência Central da Planilha Excel da Microsoft Office, pode-se 
ajustar os pares de dados da população versus “x” (diferença de tempo tn – t0), às 
várias equações representativas dos modelos matemáticos e obter-se os coeficientes 
de correlação R². Ao maior coeficiente de correlação entre os vários modelos 
matemáticos, corresponderá o melhor ajuste aos dados da população. Serão testados 
os modelos matemáticos de Ajuste Linear, Curva de Potência, Equação Exponencial 
e Equação Logarítmica. 

 

5.1.2.1. Ajustamento linear. 

Neste método o crescimento populacional é representado por uma equação 
matemática de primeira ordem, ou seja: 

P = a + bx 
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Onde: 

a,b = coeficiente angular e linear a serem determinados. 

x = número de anos (x= tn – t0) 

P = população estimada. 

 

5.1.2.2. Equação da Curva de Potência. 

P = a .x b   para a > 0. 

Onde: 

xi > 0 e Pi > 0  

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

 

5.1.2.3. Equação exponencial. 

P = a . e b.x   para a > 0; P > 0. 

Onde: 

e = número de Euler (=2,718281828). 

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

 

5.1.2.4. Método baseado na equação logarítmica. 

P = a + b. ln x 

Onde: 

ln = logaritmo neperiano. 

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

 

5.1.3.  Projeção da População 

5.1.3.1. População Urbana 

 A partir dos dados populacionais constantes na Tabela 18 foram calculadas as 
populações urbanas pelos diversos métodos citados anteriormente. 

Tabela 19 - Método Aritmético 
Taxa de crescimento (Razão) 

Tabela 20 - Método Geométrico 
Taxa de crescimento (Razão) 

Período Razão 

2000 - 
2010 276,80 

 

Período Razão 

2000 - 
2010 2,51% 

 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 21 - Métodos com Linhas de Tendência 

Método Equação R² 

Ajustamento Linear y = 276,8 x + 7.326,8 R² = 1,00 

Curva de Potência y = 4.729,8 x 0,3324 R² = 1,00 

Equação Exponencial y = 7.851,4 e 0,0248x  R² = 1,00 

Equação Logarítmica y = 3.704,4 ln(x) + 1.678,5 R² = 1,00 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

As equações foram geradas a partir de dados e gráficos do tipo dispersão 
apresentados a seguir, tendo-se em conta o ano t0 = 1991. Apresenta-se também mais 
adiante um quadro resumo contendo o resultado das projeções através de cada um 
dos métodos relacionados anteriormente, tendo como ano base, o ano de 2017. 

  

  

 Figura 22 - Gráficos dos Métodos com Linhas de Tendência. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 22 - Resumo das Projeções Populacionais. 

Ano 

MÉTODOS 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

Equação 
Polinomial 

-6 2.011 12.862 12.902 12.862 12.802 12.893 12.775 12.862 

-5 2.012 13.139 13.226 13.139 13.012 13.216 12.956 13.139 

-4 2.013 13.416 13.559 13.416 13.214 13.548 13.128 13.416 

-3 2014 13.693 13.900 13.693 13.411 13.888 13.293 13.693 

-2 2015 13.970 14.250 13.970 13.602 14.237 13.451 13.970 

-1 2016 14.246 14.608 14.246 13.788 14.595 13.602 14.246 

0 2017 14.523 14.975 14.523 13.969 14.961 13.747 14.523 

1 2018 14.800 15.352 14.800 14.145 15.337 13.887 14.800 

2 2019 15.077 15.738 15.077 14.317 15.722 14.022 15.077 

3 2020 15.354 16.134 15.354 14.485 16.117 14.152 15.354 

4 2021 15.630 16.540 15.630 14.650 16.521 14.277 15.630 

5 2022 15.907 16.956 15.907 14.810 16.936 14.399 15.907 

6 2023 16.184 17.382 16.184 14.967 17.362 14.516 16.184 

7 2024 16.461 17.819 16.461 15.121 17.798 14.630 16.461 

8 2025 16.738 18.267 16.738 15.272 18.245 14.741 16.738 

9 2026 17.014 18.727 17.014 15.420 18.703 14.848 17.014 

10 2027 17.291 19.198 17.291 15.565 19.172 14.953 17.291 

11 2028 17.568 19.680 17.568 15.707 19.654 15.054 17.568 

12 2029 17.845 20.175 17.845 15.847 20.147 15.153 17.845 

13 2030 18.122 20.683 18.122 15.985 20.653 15.249 18.122 

14 2031 18.398 21.203 18.398 16.120 21.172 15.343 18.398 

15 2032 18.675 21.736 18.675 16.252 21.703 15.435 18.675 

16 2033 18.952 22.283 18.952 16.383 22.248 15.524 18.952 

17 2034 19.229 22.843 19.229 16.512 22.807 15.611 19.229 

18 2035 19.506 23.417 19.506 16.638 23.380 15.696 19.506 

19 2036 19.782 24.006 19.782 16.763 23.967 15.779 19.782 

20 2037 20.059 24.610 20.059 16.886 24.569 15.861 20.059 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
 

 
Figura 23 - Gráfico dos Resultados das Projeções Populacionais. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 23 - Taxas Percentuais de Crescimento Anual da População Urbana. 

Ano 

MÉTODOS 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

Equação 
Polinomial 

-5 2012 2,15% 2,51% 2,15% 1,64% 2,51% 1,42% 2,15% 

-4 2013 2,11% 2,52% 2,11% 1,55% 2,51% 1,33% 2,11% 

-3 2014 2,06% 2,51% 2,06% 1,49% 2,51% 1,26% 2,06% 

-2 2015 2,02% 2,52% 2,02% 1,42% 2,51% 1,19% 2,02% 

-1 2016 1,98% 2,51% 1,98% 1,37% 2,51% 1,12% 1,98% 

0 2017 1,94% 2,51% 1,94% 1,31% 2,51% 1,07% 1,94% 

1 2018 1,91% 2,52% 1,91% 1,26% 2,51% 1,02% 1,91% 

2 2019 1,87% 2,51% 1,87% 1,22% 2,51% 0,97% 1,87% 

3 2020 1,84% 2,52% 1,84% 1,17% 2,51% 0,93% 1,84% 

4 2021 1,80% 2,52% 1,80% 1,14% 2,51% 0,88% 1,80% 

5 2022 1,77% 2,52% 1,77% 1,09% 2,51% 0,85% 1,77% 

6 2023 1,74% 2,51% 1,74% 1,06% 2,52% 0,81% 1,74% 

7 2024 1,71% 2,51% 1,71% 1,03% 2,51% 0,79% 1,71% 

8 2025 1,68% 2,51% 1,68% 1,00% 2,51% 0,76% 1,68% 

9 2026 1,65% 2,52% 1,65% 0,97% 2,51% 0,73% 1,65% 

10 2027 1,63% 2,52% 1,63% 0,94% 2,51% 0,71% 1,63% 

11 2028 1,60% 2,51% 1,60% 0,91% 2,51% 0,68% 1,60% 

12 2029 1,58% 2,52% 1,58% 0,89% 2,51% 0,66% 1,58% 

13 2030 1,55% 2,52% 1,55% 0,87% 2,51% 0,63% 1,55% 

14 2031 1,52% 2,51% 1,52% 0,84% 2,51% 0,62% 1,52% 

15 2032 1,51% 2,51% 1,51% 0,82% 2,51% 0,60% 1,51% 

16 2033 1,48% 2,52% 1,48% 0,81% 2,51% 0,58% 1,48% 

17 2034 1,46% 2,51% 1,46% 0,79% 2,51% 0,56% 1,46% 

18 2035 1,44% 2,51% 1,44% 0,76% 2,51% 0,54% 1,44% 

19 2036 1,41% 2,52% 1,41% 0,75% 2,51% 0,53% 1,41% 

20 2037 1,40% 2,52% 1,40% 0,73% 2,51% 0,52% 1,40% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Analisando-se todos os métodos estudados, dois métodos (Aritmético e Ajuste Linear) 
apresentaram taxas de crescimento idênticas e próximas das observadas na série 
histórica analisada dos censos demográficos do IBGE (2000 - 2010). Dessa forma, 
adotou-se o Método Aritmético para a projeção populacional, conforme Tabela 24. 

Tabela 24 - População Urbana Adotada. 

Ano 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Taxa de 
Crescimento 

a.a.  

-6 2.011 12.862 - 

-5 2.012 13.139 2,154% 

-4 2.013 13.416 2,108% 

-3 2.014 13.693 2,065% 

-2 2.015 13.970 2,023% 

-1 2.016 14.246 1,976% 

0 2.017 14.523 1,944% 

1 2.018 14.800 1,907% 

2 2.019 15.077 1,872% 

3 2.020 15.354 1,837% 

4 2.021 15.630 1,798% 

5 2.022 15.907 1,772% 

6 2.023 16.184 1,741% 

7 2.024 16.461 1,712% 
 

Ano 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Taxa de 
Crescimento 

a.a.  

8 2.025 16.738 1,683% 

9 2.026 17.014 1,649% 

10 2.027 17.291 1,628% 

11 2.028 17.568 1,602% 

12 2.029 17.845 1,577% 

13 2.030 18.122 1,552% 

14 2.031 18.398 1,523% 

15 2.032 18.675 1,506% 

16 2.033 18.952 1,483% 

17 2.034 19.229 1,462% 

18 2.035 19.506 1,441% 

19 2.036 19.782 1,415% 

20 2.037 20.059 1,400% 
 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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5.1.3.2. População Rural 

A partir dos dados populacionais constantes na Tabela 18 foram calculadas as 
populações rurais pelos diversos métodos citados anteriormente. 

Tabela 25 - Método Aritmético 
Taxa de crescimento (Razão) 

Tabela 26 - Método Geométrico 
Taxa de crescimento (Razão) 

Período Razão 

2000 – 2010 15,40 
 

Período Razão 

2000 - 2010 0,14% 
 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
 

Tabela 27 - Métodos com Linhas de Tendência 

Método Equação R² 

Ajustamento Linear y = 15,4 x + 10.534 R² = 1,00 

Curva de Potência y = 10.233 x 0,0192 R² = 1,00 

Equação Exponencial y = 10.536 e 0,0014x   R² = 1,00 

Equação Logarítmica y = 206,1 ln(x) + 10.220 R² = 1,00 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

As equações foram geradas a partir de dados e gráficos do tipo dispersão 
apresentados a seguir, tendo-se em conta o ano t0 = 1991. Apresenta-se também mais 
adiante um quadro resumo contendo o resultado das projeções através de cada um 
dos métodos relacionados anteriormente, tendo como ano base, o ano de 2017. 

  

  

 Figura 24 - Gráficos dos Métodos com Linhas de Tendência. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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  Tabela 28 - Resumo das Projeções Populacionais. 

Ano 

MÉTODOS 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

Equação 
Polinomial 

-6 2.011 10.842 10.842 10.842 10.838 10.835 10.837 10.842 

-5 2.012 10.857 10.858 10.857 10.848 10.850 10.847 10.857 

-4 2.013 10.873 10.873 10.872 10.858 10.865 10.857 10.872 

-3 2014 10.888 10.889 10.888 10.867 10.880 10.866 10.888 

-2 2015 10.904 10.904 10.903 10.876 10.896 10.874 10.903 

-1 2016 10.919 10.920 10.919 10.885 10.911 10.883 10.919 

0 2017 10.934 10.936 10.934 10.893 10.926 10.891 10.934 

1 2018 10.950 10.951 10.949 10.901 10.941 10.899 10.949 

2 2019 10.965 10.967 10.965 10.909 10.957 10.906 10.965 

3 2020 10.981 10.983 10.980 10.916 10.972 10.913 10.980 

4 2021 10.996 10.998 10.996 10.923 10.987 10.920 10.996 

5 2022 11.011 11.014 11.011 10.930 11.003 10.927 11.011 

6 2023 11.027 11.030 11.026 10.937 11.018 10.934 11.026 

7 2024 11.042 11.046 11.042 10.943 11.034 10.940 11.042 

8 2025 11.058 11.062 11.057 10.949 11.049 10.946 11.057 

9 2026 11.073 11.078 11.073 10.955 11.065 10.952 11.073 

10 2027 11.088 11.093 11.088 10.961 11.080 10.958 11.088 

11 2028 11.104 11.109 11.103 10.967 11.096 10.964 11.103 

12 2029 11.119 11.125 11.119 10.973 11.111 10.969 11.119 

13 2030 11.135 11.141 11.134 10.978 11.127 10.975 11.134 

14 2031 11.150 11.157 11.150 10.984 11.142 10.980 11.150 

15 2032 11.165 11.173 11.165 10.989 11.158 10.985 11.165 

16 2033 11.181 11.189 11.180 10.994 11.174 10.990 11.180 

17 2034 11.196 11.205 11.196 10.999 11.189 10.995 11.196 

18 2035 11.212 11.221 11.211 11.004 11.205 10.999 11.211 

19 2036 11.227 11.237 11.227 11.008 11.221 11.004 11.227 

20 2037 11.242 11.253 11.242 11.013 11.236 11.009 11.242 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

  
Figura 25 - Gráfico dos Resultados das Projeções Populacionais. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 29 - Taxas Percentuais de Crescimento Anual da População Rural. 

Ano 

MÉTODOS 

Aritmético Geométrico 
Ajuste 
Linear 

Curva 
Potência 

Equação 
Exponencial 

Equação 
Logarítmica 

Equação 
Polinomial 

-5 2012  0,14% 0,15% 0,14% 0,09% 0,14% 0,09% 0,14% 

-4 2013 0,15% 0,14% 0,14% 0,09% 0,14% 0,09% 0,14% 

-3 2014 0,14% 0,15% 0,15% 0,08% 0,14% 0,08% 0,15% 

-2 2015 0,15% 0,14% 0,14% 0,08% 0,15% 0,07% 0,14% 

-1 2016 0,14% 0,15% 0,15% 0,08% 0,14% 0,08% 0,15% 

0 2017 0,14% 0,15% 0,14% 0,07% 0,14% 0,07% 0,14% 

1 2018 0,15% 0,14% 0,14% 0,07% 0,14% 0,07% 0,14% 

2 2019 0,14% 0,15% 0,15% 0,07% 0,15% 0,06% 0,15% 

3 2020 0,15% 0,15% 0,14% 0,06% 0,14% 0,06% 0,14% 

4 2021 0,14% 0,14% 0,15% 0,06% 0,14% 0,06% 0,15% 

5 2022 0,14% 0,15% 0,14% 0,06% 0,15% 0,06% 0,14% 

6 2023 0,15% 0,15% 0,14% 0,06% 0,14% 0,06% 0,14% 

7 2024 0,14% 0,15% 0,15% 0,05% 0,15% 0,05% 0,15% 

8 2025 0,14% 0,14% 0,14% 0,05% 0,14% 0,05% 0,14% 

9 2026 0,14% 0,14% 0,14% 0,05% 0,14% 0,05% 0,14% 

10 2027 0,14% 0,14% 0,14% 0,05% 0,14% 0,05% 0,14% 

11 2028 0,14% 0,14% 0,14% 0,05% 0,14% 0,05% 0,14% 

12 2029 0,14% 0,14% 0,14% 0,05% 0,14% 0,05% 0,14% 

13 2030 0,14% 0,14% 0,13% 0,05% 0,14% 0,05% 0,13% 

14 2031 0,13% 0,14% 0,14% 0,05% 0,13% 0,05% 0,14% 

15 2032 0,13% 0,14% 0,13% 0,05% 0,14% 0,05% 0,13% 

16 2033 0,14% 0,14% 0,13% 0,05% 0,14% 0,05% 0,13% 

17 2034 0,13% 0,14% 0,14% 0,05% 0,13% 0,05% 0,14% 

18 2035 0,14% 0,14% 0,13% 0,05% 0,14% 0,04% 0,13% 

19 2036 0,13% 0,14% 0,14% 0,04% 0,14% 0,05% 0,14% 

20 2037 0,13% 0,14% 0,13% 0,05% 0,13% 0,05% 0,13% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Analisando-se todos os métodos estudados, dois métodos (Aritmético e Ajuste Linear) 
apresentaram taxas de crescimento idênticas e próximas das observadas na série 
histórica analisada dos censos demográficos do IBGE (2000 - 2010). Dessa forma, 
adotou-se o Método Aritmético para a projeção populacional, conforme Tabela 30. 

Tabela 30 - População Rural Adotada. 

Ano 
População 

Rural 
(habitantes) 

Taxa de 
Crescimento 

a.a.  

-6 2.011 10.842 - 

-5 2.012 10.857 0,138% 

-4 2.013 10.873 0,147% 

-3 2.014 10.888 0,138% 

-2 2.015 10.904 0,147% 

-1 2.016 10.919 0,138% 

0 2.017 10.934 0,137% 

1 2.018 10.950 0,146% 

2 2.019 10.965 0,137% 

3 2.020 10.981 0,146% 

4 2.021 10.996 0,137% 

5 2.022 11.011 0,136% 

6 2.023 11.027 0,145% 

7 2.024 11.042 0,136% 
 

Ano 
População 

Rural 
(habitantes) 

Taxa de 
Crescimento 

a.a.  

8 2.025 11.058 0,145% 

9 2.026 11.073 0,136% 

10 2.027 11.088 0,135% 

11 2.028 11.104 0,144% 

12 2.029 11.119 0,135% 

13 2.030 11.135 0,144% 

14 2.031 11.150 0,135% 

15 2.032 11.165 0,135% 

16 2.033 11.181 0,143% 

17 2.034 11.196 0,134% 

18 2.035 11.212 0,143% 

19 2.036 11.227 0,134% 

20 2.037 11.242 0,134% 
 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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5.1.3.1. População Total 

Tabela 31 - População Total Adotada. 

Ano 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Taxa de 
Crescimento 

a.a.  

População 
Rural 

(habitantes) 

Taxa de 
Cresciment

o a.a. 

População 
Total 

(habitantes) 

-6 2.011 12.862 - 10.842 - 23.704 

-5 2.012 13.139 2,154% 10.857 0,138% 23.996 

-4 2.013 13.416 2,108% 10.873 0,147% 24.289 

-3 2.014 13.693 2,065% 10.888 0,138% 24.581 

-2 2.015 13.970 2,023% 10.904 0,147% 24.874 

-1 2.016 14.246 1,976% 10.919 0,138% 25.165 

0 2.017 14.523 1,944% 10.934 0,137% 25.457 

1 2.018 14.800 1,907% 10.950 0,146% 25.750 

2 2.019 15.077 1,872% 10.965 0,137% 26.042 

3 2.020 15.354 1,837% 10.981 0,146% 26.335 

4 2.021 15.630 1,798% 10.996 0,137% 26.626 

5 2.022 15.907 1,772% 11.011 0,136% 26.918 

6 2.023 16.184 1,741% 11.027 0,145% 27.211 

7 2.024 16.461 1,712% 11.042 0,136% 27.503 

8 2.025 16.738 1,683% 11.058 0,145% 27.796 

9 2.026 17.014 1,649% 11.073 0,136% 28.087 

10 2.027 17.291 1,628% 11.088 0,135% 28.379 

11 2.028 17.568 1,602% 11.104 0,144% 28.672 

12 2.029 17.845 1,577% 11.119 0,135% 28.964 

13 2.030 18.122 1,552% 11.135 0,144% 29.257 

14 2.031 18.398 1,523% 11.150 0,135% 29.548 

15 2.032 18.675 1,506% 11.165 0,135% 29.840 

16 2.033 18.952 1,483% 11.181 0,143% 30.133 

17 2.034 19.229 1,462% 11.196 0,134% 30.425 

18 2.035 19.506 1,441% 11.212 0,143% 30.718 

19 2.036 19.782 1,415% 11.227 0,134% 31.009 

20 2.037 20.059 1,400% 11.242 0,134% 31.301 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

O IBGE realizou uma estimativa da população do município para o ano de 2016, sendo 
de 25.665 habitantes. Se compararmos com a projeção proposta, que foi de 25.165, 
a diferença é ínfima, de somente 500 habitantes, o que indica que as taxas anuais de 
crescimento adotadas estão de acordo com a realidade municipal. 

Ao se fazer a mesma comparação ao estudo realizado pelo IPARDES, cuja população 
projetada para os anos de 2016 e 2030 são, respectivamente 27.768 e 28.789, é 
possível notar a compatibilidade com o resultado do estudo apresentado na Tabela 
31. 

Dessa forma, será considerada, para este plano, a metodologia aplicada pelo próprio 
estudo, ou seja, uma população de 31.301 habitantes em 20 anos a contar de 2017. 
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6. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

6.1. DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

6.1.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação. 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico; 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações; 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências; 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB. 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão). 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 2, contendo o diagnóstico da situação setorial 
do abastecimento de água e esgotamento sanitário de Santa Helena (PR). 

 

6.1.2. Objetivos 

6.1.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas.  

Visa atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que institui o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
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aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

6.1.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. 

 

6.1.3. Aspectos do Abasctecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário 

O serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de 
Santa Helena apresenta uma peculiaridade já que a maior parte da sede do município 
é operada pela SANEPAR e uma pequena parte da sede e sistemas isolados, são 
operados pelo Departamento de Abastecimento, ligado à Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente do Município. A SANEPAR também 
atende o distrito Moreninha e a Prefeitura abastece outros seis distritos, além de 
muitos poços nas áreas rurais, como será detalhado neste levantamento. A prefeitura 
atua no fornecimento de água, porém não realiza coleta e tratamento do esgoto 
sanitário, este serviço é prestado pela Sanepar apenas na sede do município. 

O Contrato de Concessão nº 091/1974 de 15/01/1975, concedeu a exploração dos 
serviços públicos de abastecimento de água e remoção de esgotos sanitários à 
SANEPAR. Ele foi prorrogado pelo Termo Aditivo nº 33/1997 de 24/04/1997, com 
validade até 15/12/2035. Embora a Sanepar seja a concessionária, como já citado, a 
prefeitura tem forte atuação no abastecimento de água no município. 

Para a elaboração desta etapa do PMSB, foram utilizados como fonte de consulta os 
seguintes documentos: 

 Visitas técnicas; 

 Informações prestadas pela Companhia de Saneamento do Paraná 
(SANEPAR); 

 Informações prestadas pela Prefeitura Municipal; 

 Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná 3; e, 

 Bibliografia especializada. 

 

6.1.4. Órgãos, Entidades e Empresas Envolvidas 

6.1.4.1. Nível Federal 

a) Ministério das Cidades (MCidades) - Criado em 2003, é responsável pelo 
cumprimento da Política Urbana, sendo este dividido em Habitação, 
Saneamento Ambiental, Transporte e Mobilidade Urbana. A regulação dos 
temas da política urbana foi possível com os marcos regulatórios: Lei Federal 
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n.º 11.124/2005 – Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, Lei 
Federal n.º 11.445/2007 – Marco Regulatório do Saneamento, Lei Federal n.º 
11.977/2009 e n.º 12.424/2011 – Programa Minha Casa Minha Vida e 
regularização fundiária de assentamentos em áreas urbanas e Lei Federal n.º 
12.587/2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana. Disponibiliza o Sistema 
Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), um banco de dados 
contendo informações dos municípios sobre a prestação dos serviços de água, 
esgoto e resíduos sólidos; 

b) Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Tem como áreas de competência as 
políticas: nacional do meio ambiente e dos recursos naturais; de preservação, 
conservação e utilização sustentável de ecossistemas, para integração do meio 
ambiente e produção, para a Amazônia Legal (incluídos programas afins); e 
zoneamento ecológico-econômico; 

c) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - Constitui um órgão 
colegiado do MMA, tendo função consultiva e deliberativa do SISNAMA 
(Sistema Nacional do Meio Ambiente). Foi instituído pela Lei Federal n.º 
6.938/81 e regulamentada pelo Decreto Federal n.º 99.274/90; 

d) Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) - Constitui um órgão 
colegiado do MMA, integrante de maior hierarquia do SINGREH (Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos) instituído pela Política 
Nacional de Recursos Hídricos por meio da Lei Federal n.º 9.433/97; 

e) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) - Constitui-se numa autarquia vinculada ao MMA. Criada pela Lei 
Federal n.º 7.735/89 tem como principais funções exercer poder de polícia 
ambiental, executar ações das políticas nacionais do meio ambiente, 
notadamente relativas ao licenciamento ambiental, à autorização de uso dos 
recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental; 

f) Agência Nacional de Águas (ANA) - Constitui-se numa autarquia vinculada ao 
MMA. Criada pela Lei Federal n.º 9.443/97 tem como principais funções 
disciplinar a implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos 
instrumentos de gestão criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos; 

g) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) - Tem por 
finalidade executar a política do Governo Federal, referente ao beneficiamento 
de áreas e obras de proteção contra as secas e inundações, irrigação, 
radicação de população em comunidades de irrigantes, além de outros 
assuntos que lhe sejam cometidos pelo Governo Federal, nos campos do 
saneamento básico, assistência às populações atingidas por calamidades 
públicas e cooperação com os Municípios. 

h) Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) - Órgão executivo do Ministério da 
Saúde, é uma das instituições do Governo Federal responsável em promover 
a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle 
de doenças. É também a instituição responsável por formular e implementar 
ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações 
estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 
Presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da 
mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou 
causadas pela falta de saneamento básico e ambiental. 
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6.1.4.2. Nível Estadual 

a) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) - Tem 
como finalidade formular e executar as políticas de meio ambiente, de recursos 
hídricos e atmosféricos, biodiversidade e florestas, cartográfica, agrário-
fundiária, controle da erosão e de saneamento ambiental e gestão de resíduos 
sólidos. Através da Lei Estadual n.º 10.066 de 27 de julho de 1992, e da Lei 
Estadual n.º 11.352 de 13 de fevereiro de 1996 e também do Decreto Estadual 
n.º 4.514 de 23 de julho de 2001, a SEMA constitui órgão de primeiro nível 
hierárquico da administração estadual. Possui o Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (CEMA), o Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral 
Paranaense (COLIT) e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH); 

b) Instituto Ambiental do Paraná (IAP) - Criado em 1992, tem como missão 
proteger, conservar, controlar e recuperar o patrimônio ambiental, buscando 
melhor qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável com a participação 
da sociedade. Possui diversas atribuições, como cumprir a legislação 
ambiental, exercendo poder administrativo, controle, licenciamento e 
fiscalização, conceder licenciamento ambiental prévio de instalação, operação, 
estudar e propor normas, entre outras ações; 

c) Instituto das Águas do Paraná (ÁGUASPARANÁ) - Criado em 13 de outubro 
de 2009, para substituir a Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERHSA). Tem por finalidade oferecer 
suporte institucional e técnico à efetivação dos instrumentos da Política 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH/PR), instituída pela Lei n.º 12.726/99, 
regulação e fiscalização do serviço de saneamento básico, integrado pelos 
serviços públicos de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas nos termos da Lei Federal n.º 11.445/07. Autoriza a outorga 
dos recursos hídricos de domínio do Estado do Paraná. 

d) Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do 
Paraná (AGEPAR) - Criada pela Lei Complementar n.º 94, de 23 de julho de 
2002, e regulamentada em 21 de novembro de 2012. O objetivo é atender o 
interesse público, por meio da regulação, normatização, controle, mediação e 
fiscalização dos serviços de infraestrutura concedidos no Paraná, ações que 
promovam e zelem pela qualidade, segurança, eficiência econômica e técnica 
desses serviços. 

e) Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) - É 
uma instituição de pesquisa vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento 
e Coordenação Geral (SEPL). Sua função é estudar a realidade econômica e 
social do Estado para subsidiar a formulação, a execução, o acompanhamento 
e a avaliação de políticas públicas. 

 

6.1.4.3. Nível Municipal 

a) Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) – constituída em 23 de 
janeiro de 1963, como sociedade por ações, companhia aberta, de economia 
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mista, destinada à exploração de serviços públicos e de sistemas privados de 
abastecimento de água, de coleta, remoção e destinação final de efluentes e 
resíduos sólidos domésticos e industriais e seus subprodutos, de drenagem 
urbana, serviços relacionados à proteção do meio ambiente e aos recursos 
hídricos, outros serviços relativos à saúde da população, prestação de 
consultoria, assistência técnica e certificação nestas áreas de atuação e outros 
serviços de interesse para a Sanepar e para o Estado do Paraná, dentro ou 
fora de seus limites territoriais, podendo, para atingir tais fins, participar, 
majoritária ou minoritariamente, de consórcios ou sociedades com empresas 
privadas. 

b) Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) - Fundada em 1969, 
é a principal artífice das grandes conquistas regionais, como a Ferrovia da 
Produção, ensino público superior gratuito, Hospital Universitário, Ponte de 
Guaíra, entre outras. É o foro político representativo dos 52 municípios da 
região Oeste do Paraná e reconhecida como maior e uma das mais 
organizadas entidades municipalistas do Estado do Paraná. Sediada em 
Cascavel, com um prédio próprio com área de mais de 1.000 metros 
quadrados, a entidade é considerada modelo internacional pelo BID em 
eficiência e gestão por desenvolver programas e iniciativas permanentes em 
defesa do municipalismo e dos interesses dos municípios associados. 

 

6.1.4.4. Organograma 

O serviço de abastecimento de água do município de Santa Helena na maior parte da 
área urbana da sede e no distrito Moreninha, é prestado pela SANEPAR. Algumas 
áreas urbanas adjacentes, na sede do município e os demais distritos e comunidades 
isoladas estão sob responsabilidade da prefeitura. A Figura 26 apresenta de forma 
esquemática esta divisão de serviços. 

 

Figura 26 - Organograma da gestão do Sistema de Abastecimento de Água Potável. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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6.1.5. Abastecimento de Água Potável 

Do ponto de vista técnico, os sistemas de abastecimento de água são genericamente 
compostos das seguintes partes: 

 Captação de Água Bruta (CAB): estrutura com bombeamento para captar a 
água de rios (superficial) ou de poços artesianos (subterrâneo); 

 Adução de Água Bruta (AAB): tubulação que conduz a água bruta para a 
Estação de Tratamento de Água (ETA) ou reservatórios (caso de mananciais 
subterrâneos); 

 Estação de Tratamento de Água (ETA): unidade que recebe a água bruta e, 
por meio de uma série de processos físicos e químicos, faz o tratamento da 
água tornando-a potável; 

 Adução de Água Tratada (AAT): tubulação que conduz a água tratada para os 
Reservatórios e para a população. Geralmente essa água é transportada pelas 
Elevatórias de Água Tratada (EEAT ou Booster) através de bombeamento; 

 Reservação: Unidades de armazenamento de água tratada para atendimento 
de maior consumo da população; e, 

 Redes de distribuição: tubulações de menores diâmetros que transportam a 
água tratada dos reservatórios e distribuem para as ligações domiciliares 
(residências). 

O abastecimento de água em Santa Helena é feito totalmente através de poços 
profundos, tanto as áreas de cobertura da SANEPAR, quanto as demais localidades 
do município, onde o serviço é prestado pela prefeitura. Entretanto, o abastecimento 
de água para pulverização agrícola é feito apenas pela prefeitura, através de poços 
profundos e nascentes superficiais (minas). 

 

6.1.5.1. Mananciais Atuais e Futuros 

O município está inserido na Bacia Hidrográfica do Paraná 3, área de drenagem do 
reservatório da hidroelétrica ITAIPU Binacional. Devido à utilização do manancial 
subterrâneo para seu abastecimento público, a seguir serão feitas algumas 
considerações sobre este tema. 

Segundo o Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 (2011), existem duas unidades 
aquíferas: Aquífero Serra Geral e Aquífero Guarani. 

O Aquífero Serra Geral, segundo o Plano de Bacia: “constitui um bom aquífero, tendo 
em vista a quantidade de fraturas ou fendas que apresenta, além disso, pode 
apresentar grande porcentagem de poros ou aberturas de dimensões consideráveis, 
pelo escapamento dos gases, constituindo as lavas vesiculares ou amigdaloides. 
Desse modo, os aquíferos basálticos contem água nas fraturas ou fendas (quer 
verticais ou horizontais) e também nas vesículas interconectadas (ATHAYDE, 2008, 
apud Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, 2011)”. 

Já o Aquífero Guarani, nesta Bacia, é situado “estratigraficamente abaixo do Sistema 
Aquífero Serra Geral, não existindo afloramentos desse aquífero na região da Bacia 
Hidrográfica do Paraná 3, pois o mesmo se encontra sob espessas camadas de 
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basalto que variam de 600 a 1.100 metros (BORGHETTI, 2011, apud Plano da Bacia 
Hidrográfica do Paraná 3, 2011)”. 

Através das considerações acima, percebe-se que os poços perfurados no Município 
são abastecidos pelo Aquífero Serra Geral (Figura 27), sendo este um aquífero 
heterogêneo e anisotrópico.  

 

Figura 27 - Principais Aquíferos do Estado do Paraná. 
Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do Paraná 3, 2011. 

De acordo com o Plano da Bacia Hidrográfica elaborado em 2011, a recarga principal 
deste aquífero ocorre através da precipitação pluvial, principalmente em áreas com 
manto de alteração bem desenvolvido, relevo plano ou pouco acidentado e 
considerável cobertura vegetal (mata nativa). Em termos de potabilidade, as águas 
dos 13 basaltos mostram uma forte tendência ácida (pH entre 5,5 e 6,5) e 
mineralização total inferior a 300 mg/l.  

Este aquífero é considerado um importante sistema de abastecimento, suprindo mais 
de 70% dos núcleos urbanos do Estado do Paraná com água de ótima qualidade. 

A área de afloramento das rochas da formação do Aquífero Serra Geral, em território 
paranaense, corresponde a 101.959,63 km² e as espessuras máximas atingem até 
1.500 m (Araújo et al., 1995). Nesta região, o índice pluviométrico varia entre 1.200 a 
1.300 mm/ano. 

Na bacia do Paraná 3, onde inexiste cobertura dos arenitos do Grupo Caiuá, encontra-
se uma vazão média da ordem de 35 m³/h/poço, segundo o Plano da Bacia Paraná 3. 
As entradas de água, nesta bacia, também decrescem em frequência com o aumento 
da profundidade. Ainda que essas contribuições ocorram até os 170 m de 
profundidade, aproximadamente 90% delas, concentram-se até a faixa dos 90 aos 
110 m.  

As captações superficiais de sangas e rios são utilizadas no município sem controle 
da vazão captada, principalmente para a agropecuária. 
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6.1.5.2. Áreas de Recarga e Descarga 

A precipitação, em território paranaense, é sempre superior a 1.200 mm/ano. Esta 
precipitação tem as seguintes opções dentro do ciclo hidrológico:  

 Escoar na superfície do terreno;  

 Retornar à atmosfera (evapotranspiração); 

 Infiltrar. Esta infiltração pode tanto recarregar os aquíferos quanto, na 
sequência, alimentar os mananciais superficiais, principalmente quando há 
pequena precipitação. 

Percebe-se, portanto, que há uma interdependência entre os mananciais 
subterrâneos e os superficiais. Por este motivo, é importante que sejam conhecidas 
as condições de recarga dos aquíferos, pois a sua super exploração afeta a vazão 
dos mananciais superficiais. 

Os aquíferos, por sua própria localização, não respeitam a divisão das bacias 
hidrográficas como os mananciais superficiais e, em muitos casos, a sua recarga 
(Figura 28) é feita em uma bacia hidrográfica diferente daquela em que recebe a sua 
contribuição (recarga dos mananciais superficiais pelo manancial subterrâneo).  

O inverso também pode ocorrer, com a água subterrânea sendo recarregada pela 
infiltração do solo dos mananciais superficiais e dos lagos, que recolhem a água das 
precipitações. 

 
Figura 28 - Áreas de Recarga. 

Fonte: CPRM, 2002. 

No entanto, a grande parte da água que recarrega os aquíferos o faz através de 
processos difusos. Este tipo de processo, o da recarga difusa, é característico para 
todos os aquíferos paranaenses, sejam do tipo fissural, granular ou por dissolução 
química, segundo o Plano da Bacia Paraná 3. 

Ainda segundo o mesmo Plano: “não existem, atualmente, estudos específicos 
voltados à determinação das áreas efetivas de recarga dos aquíferos paranaenses, 
até por conta das suas próprias características peculiares, ou seja, pelo fato de serem 
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aquíferos de recarga difusa. Esta avaliação das áreas de recarga, bem como o próprio 
cálculo do balanço hídrico, não pode ser feita de forma expedita, necessita de um 
aprofundamento localizado, muitas vezes estudando áreas menores e mais 
confinadas. Na maior parte dos casos, realiza-se uma análise mais detalhada quando 
um determinado aquífero passa a dar sinais de superexploração”. 

Além das áreas de recarga, não é possível estabelecer, atualmente, o volume exato 
da água que é extraída dos aquíferos paranaenses, tarefa esta que segundo o Plano 
de Bacia é “impraticável”, devido à realidade de fiscalização da instituição de 
gerenciamento dos recursos hídricos do Estado associada com as informações dos 
usuários privados (condomínios, indústrias), no que tange à vazão outorgada em 
relação à vazão real extraída ou bombeada diariamente. 

A Tabela 32 apresenta os dados das vazões dos poços outorgados pelo Instituto das 
Águas do Paraná, antiga SUDERSHA, na Bacia Hidrográfica Paraná 3. 

Tabela 32 - Poços outorgados pela antiga SUDERHSA, atual Instituto das Águas do Paraná. 

 

Fonte: SUDERHSA, 2010. 

 

6.1.5.3. Características do Sistema de Abastecimento de Água do 
Município 

Conforme já comentado, o abastecimento de água no município de Santa Helena é 
feito de forma mista, pela SANEPAR e pela prefeitura do município através do 
Departamento de Abastecimento. A Figura 29 mostra as áreas da sede do município 
abastecidas pela Sanepar e pela prefeitura. 
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Figura 29 - Áreas do Município de Santa Helena Abastecidas pela Sanepar e pela Prefeitura, através do Departamento de Abastecimento. 
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Como pode ser observado, mesmo na sede do município, parte do abastecimento de 
água é prestado pela prefeitura. 

Durante os levantamentos de campo, foi informado que alguns loteamentos 
inicialmente não regulares, por uma questão social, foram abastecidos pela prefeitura, 
e esta situação se perenizou, porém isto coloca um problema de isonomia frente à 
Lei: alguns cidadãos pagam pela água e outros não. Além disso, como a água 
fornecida pela prefeitura não passa por processo de desinfecção, isto pode dar origem 
a futuras demandas judiciais por eventuais problemas na qualidade da água fornecida 
à população. 

 

6.1.5.4. Produção de Água SANEPAR 

A SANEPAR possui 4.320 ligações (dezembro 2017) e realiza o abastecimento 
urbano através de um poço profundo com capacidade de 140 m3/h, porém como pode 
ser observado na Figura 30, ao lado do poço em operação há um outro poço já 
implantado, porém não operacional que a capacidade de 290 m3/h.  

 
Figura 30 - Vista do Poço da Sanepar atualmente em Operação (140 m³/h) e à squerda, o Poço 

Perfurado, porém Inoperante. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

No contato com técnicos da Sanepar, foi informado que atualmente a produção de 
água está no limite do atendimento das demandas da cidade. 

A água do poço em operação recebe desinfecção e fluoretação diretamente na saída 
do poço e são feitas análises para parâmetros como cor, pH, cloro e flúor (Figura 31). 

 

140m3/h 

290m3/h 
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Figura 31 - Sistema de Desinfecção utilizado pela Sanepar após a retirada da água do poço em 

operação. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Além do poço principal, que abastece a cidade, a SANEPAR também opera um 
segundo poço no Balneário Municipal denominado de poço praia, o qual atende 
exclusivamente a demanda do parque (Figura 32). 

 
Figura 32 - Vista Geral do denominado “poço praia”, que abastece exclusivamente a praia 

pública, ás margens do Lago de Itaipu. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Embora atualmente a produção de água esteja no limite, chegando a faltar água nos 
dias de maior consumo, a Sanepar pode rapidamente aumentar a produção, já que 
tem um poço perfurado com capacidade de vazão duas vezes maior que o poço 
atualmente em operação. Os técnicos da SANEPAR também informaram que a 
adutora do novo poço também está concluída. 

 

6.1.5.5. Reservação 

A água distribuída na cidade é recalcada para dois reservatórios apoiados, um com 
250 m3 e outro com 350 m3 (Figura 33).  Em seguida a água é recalcada para o 
reservatório elevado de capacidade de 150 m3 (Figura 34). 

    
Figura 33 - Reservatórios Apoiados utilizados pela Sanepar. Á esquerda, o reservatório com 

250m3 e, à direita, o de 350m³. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Figura 34 - Reservatório Elevado de 150m3, em operação e ao fundo a esquerda o novo 

reservatório em aço vitrificado com capacidade de 1.000m3 em fase final de implantação. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Na mesma área, está implantado um reservatório apoiado de 1.000 m3 em aço 
vitrificado, como mostra a Figura 34. Esse reservatório já está implantado, porém 
aguardando finalizações de instalações e equipamentos periféricos como válvulas. 
Além disso, servirá para suprir a demanda da capacidade atual do abastecimento 
público de água no município, que atualmente está no seu limite, prevendo-se até 
possíveis problemas durante o verão deste ano de 2017. 

 

 Distrito de Moreninha 

O distrito é abastecido pela SANEPAR, que utiliza um poço profundo para fornecer 
água a 274 ligações. 

 

6.1.5.6. Produção de Água pela Prefeitura 

Na região da sede do município abastecida pela prefeitura, o Departamento de 
Abastecimento opera 08 poços, atendendo a aproximadamente 800 ligações. A água 
é recalcada para pequenos reservatórios e não recebe desinfecção ou fluoretação. 

Nestas áreas o sistema de abastecimento de água foi implantado para atender a 
demandas de origem diversa e atualmente não há cobrança pelo fornecimento da 
água, o que causa um problema de isonomia entre a população, pois alguns 
moradores pagam pela água fornecida pela SANEPAR e outros não pagam pela água 
fornecida pela prefeitura. Foi informado que em apenas um poço operado pela 
Prefeitura ocorre a cobrança de uma taxa de manutenção, muito inferior à tarifa 
cobrada pela Sanepar. Além disso, toda a manutenção e custos de energia nos poços 
também são de responsabilidade de município, esse fato também ocorre nos demais 
distritos e comunidades isoladas. 

A prefeitura também abastece os distritos São Clemente, São Roque, Vila Celeste, 
São Miguel e Sub-sede, como é mostrado na Figura 35. 

A Tabela 33 sintetiza as informações levantadas junto aos técnicos da prefeitura de 
Santa Helena, bem como produto dos levantamentos de campo. 

Tabela 33 - Quantidade de poços operados pelo Departamento de Abastecimento da Prefeitura 
de Santa Helena, agrupados de acordo com a finalidade do abastecimento. 

Item Quantidade 

Total de Poços 115 

Total de Usuários 4195 

Total de Outorgas 54 

Total de Poços cuja taxa de manutenção não é 
cobrada 

114 

Total de Poços em que não há limite de consumo 115 

Total de Poços em que há apenas presença de 
pocilga 

13 

Total de Poços em que há apenas presença de 
aviário 

10 

Total de Poços em que há ambos Pocilga e Aviário 27 

Total de Pocilgas 175 

Total de Aviários 123 

Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 
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A Tabela 33 mostra que a prefeitura opera 115 poços, o que exige uma estrutura de 
alto custo, para manutenção e para gastos com energia elétrica, também paga pela 
Prefeitura. Observa-se também que a maioria dos poços não tem a finalidade 
exclusiva de abastecimento humano, atendendo a demandas de atividades 
econômicas variadas, como aviários, pocilgas e até empresas. 

O Anexo 11.2 apresenta uma listagem detalhada da caracterização destes poços, com 
suas capacidades de vazão, finalidade e localização. A Figura 36 apresenta um mapa 
com a localização dos poços dentro dos limites do município. 

Além de falta de cobrança, não há qualquer limite de consumo por parte da população 
que se beneficia deles, sendo que foram relatados diversos casos de desperdício, 
sendo comum a extravasamento de água quando os reservatórios estão cheios, já 
que a maioria deles não possui sistema de desligamento da bomba. Também foram 
relatados casos de moradores que simplesmente irrigam os tetos de suas casas no 
verão para refrescar o ambiente interno. Outras formas de desperdício foram 
relatadas, todas refletindo o descaso de pessoas para com este bem tão precioso que 
é a água, em função da falta de controle e cobrança. 

Na Tabela 34 apresenta-se os dados, separando-se as finalidades dos poços. 
Observa-se que 46% deles atendem a atividades econômicas. 

Tabela 34 - Quantidades de poços operados pela Prefeitura e suas finalidades. 

Item Quant. 
% de acordo 
com o uso 

Soma de 
Q m3/h 

% Q* 
Média Q 
Q m3/h 

Total de Poços 
DESATIVADOS 

2 1,73 13,2 0,59 6,6 

Total de Poços para uso 
HUMANO 

54 46,95 1320,44 59,06 24,45 

Total de Poços para uso 
MISTO (Presença de Pocilga 

e/ou Aviário) 
53 46,08 798,36 35,71 15,06 

Total de Poços para 
INDUSTRIA 

6 5,21 103,5 4,62 17,25 

TOTAL 115 100 2235,5 100 19,43 

*Q: vazão do poço, obtida na época da perfuração 
Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 

Devido à falta de controle das vazões fornecidas e da grande quantidade de poços, 
fica impossível se analisar aqueles nos quais o uso é racional e voltado para o 
consumo apenas humano e aqueles voltados para o fornecimento de água a 
atividades econômicas variadas. Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, a 
falta de controles e cobrança também atua como forte incentivo ao desperdício. 

Do ponto de vista legal, o fato de a prefeitura fornecer água de forma gratuita para 
atividades econômicas, no mínimo caracteriza subsidio a alguns empresários ou 
proprietários rurais, utilizando-se para isso recursos públicos. 

Os dados obtidos se referem apenas à capacidade de vazão dos poços e não à vazão 
efetivamente usada, mas de acordo com o testemunho de funcionários do 
Departamento de Abastecimento, em aproximadamente 2/3 dos poços as bombas 
funcionam 24 horas por dia. Ainda de acordo com os mesmos funcionários, 80% dos 
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poços estão localizados em áreas particulares e 20% apenas em áreas públicas 
(Associações, pátios de escolas, etc.). 

Na Tabela 35 e na Tabela 36, está apresentada a análise dos dados em função da 
responsabilidade de manutenção e custos com energia elétrica. 

Tabela 35 - Responsabilidade pela manutenção dos poços operados pela prefeitura de Santa 
Helena. 

Item Quant. % 

Total de Poços em que a MANUTENÇÃO é responsabilidade da 
Prefeitura 

106 92,17 

Total de Poços em que a MANUTENÇÃO é responsabilidade do 
Proprietário 

2 1,73 

Total de Poços em que a MANUTENÇÃO é responsabilidade da 
Industria 

5 4,34 

Total de Poços em que a MANUTENÇÃO não tem informação 1 0,86 

Total de Poços em que a MANUTENÇÃO é da SANEPAR 1 0,86 

TOTAL 115 100 

Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 
 

Tabela 36 - Responsabilidade pelo pagamento da energia elétrica dos poços operados pela 
prefeitura. 

Item Quant. % 

Total de Poços em que a ENERGIA é responsabilidade da 
Prefeitura 

106 92,17 

Total de Poços em que a ENERGIA é responsabilidade do 
Proprietário 

2 1,73 

Total de Poços em que a ENERGIA é responsabilidade da 
Industria 

5 4,34 

Total de Poços em que a ENERGIA não tem informação 1 0,86 

Total de Poços em que a ENERGIA é responsabilidade da 
SANEPAR 

1 0,86 

TOTAL 115 100 

Fonte: Prefeitura de Santa Helena. 

Os dados apresentados na Tabela 35 e na Tabela 36 mostram que 92% dos poços é 
de responsabilidade e custos da prefeitura municipal. Seja com relação à manutenção 
(consertos de bombas, encanamentos, etc.) ou pagamento da energia elétrica.  

O Departamento de Abastecimento está vinculado à Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e conta com uma estrutura importante, 
conforme levantamento preliminar realizado na entrevista com o responsável local 
pelo serviço: 

 01 coordenador(a); 

 03 eletricistas; 

 04 encanadores; 

 04 motoristas; 
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 01 secretário(a); 

 02 caminhões pipa, 01 caminhão Munck, 05 carros, 01 retroescavadeira, etc. 

Além da estrutura em termos de funcionários e manutenção de equipamentos, deve 
ser considerado também o custo mensal com eletricidade. Com apoio da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente foi realizado um 
levantamento do custo anual do Departamento de Abastecimento de Santa Helena. 
Estes dados estavam em vários departamentos da Prefeitura do Município e mostram 
uma primeira tentativa para avaliação dos custos anuais.  

Tabela 37 – Custos Anuais do Departamento de Abastecimento de Santa Helena, em 2017. 

Item Natureza da Despesa Descrição Total 

1 
Recursos Humanos (salários, 

encargos, horas extras, férias, etc) 

Funcionários nomeados 
(efetivos e comissionados) 

R$ 673.061,60  

Funcionários terceirizados 
(custos aproximados 

anuais) 
R$ 290.411,24  

2 

Equipamentos e Manutenção 
(combustível e manutenção, IPVA, 
seguros) 2 Caminhões pipas (frota 

090 e 179) 1 Caminhão munck 
(frota 222) 5 carros (frotas 075, 

083, 109, 206, 237) 1 retro 
escavadeira (frota 223) 

Combustível R$ 159.953,43  

Manutenção e Seguro R$ 207.210,02  

3 Instalações 2017 

Energia elétrica R$ 18.432,69  

Telefone R$ 9.115,79  

Água R$ 3.753,93  

Internet R$ 2.436,20  

Seguro R$ 2.150,00  

4 
Custos com manutenção dos 

sistemas 

Energia elétrica (soma 
total de todos os poços) 

R$ 4.000.000,00  

Reparos (bombas)  R$ 300.000,00 

Total Geral Anual em 2017 R$ 5.666.524,90 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

É possível que a Tabela 37 necessite de ajustes ou complementos, mesmo assim ela 
apresenta uma referência geral dos custos dos serviços que atualmente são 
absorvidos pela Prefeitura Municipal de Santa Helena. 

A Figura 35 mostra a localização da sede do município e dos distritos, e a Figura 36 
apresenta a localização dos poços e a finalidade da água fornecida pelos mesmos. 
Nos Anexos deste volume segue uma relação completa dos poços, num levantamento 
realizado pelo Serviço de Abastecimento do município de Santa Helena. 
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Figura 35 - Mapa da Localização dos Distritos. 
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Figura 36 - Mapa da Localização dos poços de abastecimento público pela Prefeitura. 
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6.1.5.7. Porcentagem de atendimento 

Segundo informações divulgadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS), desde 2010 até 2015, a SANEPAR atende 100% da população 
urbana na sede do município é abastecida com água, sendo que uma pequena parte 
desta população é abastecida pela prefeitura de Santa Helena. O serviço também é 
prestado em algumas regiões consideradas rurais pelo IBGE, entretanto próximas da 
área urbana. 

 

 Outorgas 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos representa um instrumento, 
através do qual o Poder Público autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer 
o uso deste bem público. É através deste ato que o Estado exerce, efetivamente, o 
domínio das águas preconizado pela Constituição Federal, regulando o 
compartilhamento entre os diversos usuários. 

As captações de água e os lançamentos em corpo de água de efluente de esgoto 
são usos de recursos hídricos que necessitam de outorga para entrar em operação. 

Conforme orientações do Instituto das Águas do Paraná 
(www.aguasparana.pr.gov.br) os usos que dependem de outorga são:  

 Derivação ou captação de água superficial (rio, córrego, mina ou nascente) 
para qualquer finalidade; 

 Extração de água subterrânea (poço tubular profundo) para qualquer 
finalidade. 

 Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos com o 
fim de diluição; 

 Uso de recursos hídricos para aproveitamento hidrelétrico; 

 Intervenções de macrodrenagem; 

 Os usos que não são objeto de outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
mas obrigatoriamente de cadastro; 

 Usos de água subterrânea para pequenos núcleos populacionais (até 400 
pessoas, em meio rural); 

 Usos de vazões e volumes considerados insignificantes para derivações, 
captações, lançamentos de efluentes e lançamentos concentrados de águas 
pluviais; 

 Serviços de limpeza e conservação de margens, incluindo dragagem, desde 
que não alterem o regime de vazões, a quantidade ou a qualidade do corpo 
hídrico; 

 Obras de travessia (pontes, dutos, passagens molhadas, etc.) de corpos 
hídricos que não interfiram no regime de vazões, quantidade ou qualidade do 
corpo hídrico; 

 O Instituto das Águas do Paraná é, atualmente, o responsável pela outorga do 
direito de uso da água para as atividades de abastecimento público no 
estado. Segundo a Tabela 38, em Santa Helena, existiam em 2010, apenas 
21 poços com outorga. 

http://www.aguasparana.pr.gov.br/
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Tabela 38 - Situação de Outorgas nos Poços da Bacia do Paraná 3. 

 

Fonte: SUDERHSA, 2010. 

 

Todavia, segundo dados fornecidos pela Prefeitura, existem 54 poços cuja outorga foi 
emitida. Entretanto, dados extraídos do Instituto da Águas do Paraná demonstram a 
presença de 74 poços com outorgas emitidas e 1 mina. Dos poços, 56 foram emitidos 
em nome da prefeitura, com apenas 1 em condição de vigência e outros 18, em nome 
da SANEPAR. Alguns detalhes das outorgas da SANEPAR estão demonstrados na 
Tabela 39. 
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Tabela 39 - Outorgas dos Poços de Captação de Água sob Responsabilidade da SANEPAR. 

Localidade 

Vazão 

outorgada 

(m³/h) 

Portaria Validade Condição 

Santa Helena 130 652/2010-DPCA 23/07/2020 VIGENTE 

Moreninha 8 1015/2008-DRH 24/11/2018 VIGENTE 

Santa Helena 15 0455/96-DRH 04/09/2016 
EM 

RENOVAÇÃO 

Correa Porto 1,5 0907/97-DRH 15/09/2007 VENCIDA 

Santa Helena Velha 4 0908/97-DRH 15/09/2007 VENCIDA 

Linha São Jorge 4 1013/97-DRH 07/10/2007 VENCIDA 

Santa Helena 54 1414/2005-DRH 17/11/2015 VENCIDA 

Linha Nova Esperança 20 0094/98-DRH 16/02/2008 VENCIDA 

Santa Helena 40,5 0724/97-DRH 08/08/2007 VENCIDA 

Linha Gaúcha 4 0683/96-DRH 15/10/2006 VENCIDA 

São Clemente 6 0906/97-DRH 15/09/2007 VENCIDA 

Vila Celeste 2,5 0060/97-DRH 04/02/2007 VENCIDA 

Linha Guarani 20 0095/98-DRH 16/02/2008 VENCIDA 

Esquina Bela Vista 2,9 214/99-DRH 12/04/2009 VENCIDA 

Linha Menuzzi 4 0212/97-DRH 09/04/2007 VENCIDA 

Santo Antonio 3,59 1014/97-DRH 07/10/2007 VENCIDA 

Linha Santa Cruz 50 0093/98-DRH 16/02/2008 VENCIDA 

Linha Dona Olívia 4 1015/97-DRH 07/10/2007 VENCIDA 

OBS: Não são objeto de outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas obrigatoriamente de cadastro: usos 
de água subterrânea para pequenos núcleos populacionais (até 400 pessoas). 

Fonte: Águas Paraná, 2017. 

Além disso, também existem as dispensas de Outorgas presentes no Instituto das 
Águas, como mostra a Tabela 40. 

Tabela 40 - Mananciais com Dispensa de Outorga. 

Tipo de 
Dispensa 

Parecer 

Positivo Aguardando Total 

Poço 23 12 35 

Mina 86 26 112 

Rio 3 2 5 

Total 112 40 152 

Fonte: Águas Paraná, 2017. 

Das 152 dispensas, todas por motivo de uso insignificante, apenas 21 estão com a 
razão social vinculada à prefeitura. 
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6.1.5.8. Consumo medido e faturado 

O Consumo medido é a quantidade de água consumida em metros cúbicos (m³), ou 
seja, a diferença entre a leitura atual e anterior no hidrômetro. Já o Consumo faturado 
é o consumo efetivamente cobrado dos usuários do sistema. A Tabela 41 apresenta 
a evolução do consumo na sede do município. 

A medição do consumo é importante para o cálculo do índice administrativo de perdas, 
do consumo per capita da população e principalmente para que a população pague 
pelo consumo efetivamente medido. 

Tabela 41 - Evolução do Consumo de Água. 

Mês/Ano 
SEDE 

Medido (m³) Faturado (m³) 

2007 546.702 658.150 

2008 541.970 659.860 

2009 558.687 670.209 

2010 571.820 692.467 

2011 569.123 700.458 

2012 597.491 724.535 

2013 601.356 732.246 

2014 634.538 762.025 

2015 635.565 768.815 

2016 653.078 793.315 

Fonte: IPARDES, 2017. 

Enquanto isso, não há informações disponibilizadas pela SANEPAR referentes ao 
índice de perdas físico relacionando a captação da água bruta e distribuição da água 
tratada, para tanto adota-se a média de um índice equivalente a 30% para os 
municípios do Paraná. 

 

6.1.5.9. Consumo per capita 

Conforme definição do SNIS, o consumo médio per capita de água (indicador IN022) 
é definido como o volume de água consumido (AG010), excluído o volume de água 
exportado (AG019), dividido pela média aritmética da população atendida com 
abastecimento de água (AG001). Ou seja, é a média diária, por indivíduo, dos volumes 
utilizados para satisfazer os consumos domésticos, comercial, público e industrial. A 
tabela a seguir, apresenta o consumo médio per capita dos anos de 2011, 2012 e 
2013, além do valor de 2013, para os estados brasileiros. Essa referência para o 
estado do Paraná indica o valor aproximado de 145 l/hab.dia.  

O indicador IN022 preenchido no SNIS para 2015 apresenta o valor próximo de 134 
l/hab.dia. 
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Tabela 42 - Consumo médio per capita de água. 

 
Fonte: SNIS, 2013. 

Conforme demonstrado anteriormente, a SANEPAR possui a medição do consumo 
de todas as ligações ativas, possibilitando estimar a consumo real do município. 
Considerando o consumo medido de 2016 e a população estimada no mesmo ano 
pelo estudo populacional, obtém-se os consumos per capita apresentados na Tabela 
43 e na Tabela 44. 

Tabela 43 - Consumo Per Capita Residencial na sede do município de Santa Helena. 

Referência Consumo Per Capita Residencial (l/hab.dia) 

01/2017 108,37 

02/2017 113,61 

03/2017 101,24 

04/2017 97,41 

05/2017 97,89 

Fonte: SANEPAR, 2016. 
 

Tabela 44 - Consumo Per Capita Residencial Moreninha. 

Referência Consumo Per Capita Residencial (l/hab.dia) 

01/2017 87,09 

02/2017 90,48 

03/2017 79,93 

04/2017 81,26 

05/2017 74,39 

Fonte: SANEPAR, 2016. 
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6.1.5.10. Qualidade da Água 

Segundo a Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS), os responsáveis pelo 
controle de qualidade devem aprovar, junto à autoridade pública, um plano de 
amostragem (BRASIL, 2011). A Tabela 45 representa a rotina de monitoramento da 
SANEPAR para as localidades onde presta o serviço de abastecimento de água. 

Tabela 45 - Monitoramento da qualidade da água. 

Captação 
Manancial 

Subterrâneo 
(CONAMA n.º 396) 

Saída do Tratamento 
Manancial 

Subterrâneo 
(Portaria-MS 2.914) 

Rede Distribuição 

(Portaria-MS 

2.914) 

Total de 

parâmetros 

planejados para o 

ano de 2017 

2 parâmetros (M) 
52 parâmetros (M) 

77 parâmetros (S) 

52 parâmetros (M) 

3 parâmetros (A) 
1.438 

Legenda: A - anual; B - bimestral; D - diária; M - mensal e S - semanal 
Fonte: SANEPAR, 2016. 

Alguns parâmetros padrões são analisados diariamente e com frequência de duas 
vezes na semana na rede de distribuição, em pontos aleatórios. Os ensaios são 
encaminhados para a U.R de Foz do Iguaçu da SANEPAR para análise laboratorial. 

Quanto aos resultados, esses são disponibilizados mensalmente nas contas de água 
e anualmente no relatório de qualidade da água distribuída, que é divulgado ao 
consumidor. 

Os resultados dos ensaios de vários parâmetros, nos 3 locais de ensaios (água bruta 
no poço, na saída após tratamento e na rede de distribuição) foram disponibilizados 
pela SANEPAR, do ano de 2016 e início de 2017. Os resultados demonstram a boa 
qualidade da água distribuída para a população, desde a captação até na rede de 
distribuição, atendo os parâmetros de qualidade exigido pelas legislações. 

 

6.1.5.11. Abastecedouros Agrícolas Comunitários 

Os abastecedouros agrícolas comunitários representam um capítulo à parte, uma vez 
que a rigor, nem fazem parte do sistema público de abastecimento de água, objeto 
essencial do PMSB. Porém, como se trata de um serviço prestado pelo município 
através da mesma estrutura municipal e alguns locais são de uso misto, foi realizado 
um levantamento deste serviço também. 

Originalmente estes locais tem como objetivo fornecer aos agricultores a água 
necessária ao uso de pulverizadores agrícolas. Em geral eram minas superficiais e 
que aos poucos foram substituídas por poços profundos, sendo que a água em muitos 
casos, além de servir ao uso agrícola, também é utilizada para abastecimento 
domiciliar. Atualmente, alguns destes locais são abastecidos por minas e outros por 
poços profundos. 

A Figura 37 mostra a localização destes locais que o Departamento de Abastecimento 
denomina de abastecedouros comunitários. O Anexo 11.1 apresenta o detalhamento 
de todos os locais assim classificado.
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Figura 37 - Mapa do Serviço de Abastecimento Público para Pulverização Agrícola. 
.
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6.1.5.12. Estudos, projetos e planos existentes 

Estudos de melhorias no sistema de abastecimento de água (diminuição de perdas 
com a substituição de adutoras) da Sanepar foram elaborados e estão sendo 
executados no ano de 2017. 

A Sanepar tem um poço perfurado com capacidade de suprir o dobro da atual 
demanda do município. A adutora e reservatório também já foram implantados, porém 
ainda não estão em operação. 

 

A. Programa Cultivando Água Boa (Itaipu Binacional) 

Programa cuja estratégia para o enfrentamento das mudanças climáticas no mundo, 
que põem em risco a sobrevivência humana e estão diretamente relacionadas com a 
água e seus usos múltiplos (a produção de alimentos e de energia, o abastecimento 
público, o lazer e o turismo). Para ajudar na prevenção das alterações no clima, o 
programa estabelece uma verdadeira rede de proteção dos recursos da Bacia 
Hidrográfica do Paraná 3, na confluência dos rios Paraná e Iguaçu. 

As ações vão desde a recuperação de microbacias e a proteção das matas ciliares e 
da biodiversidade, até a disseminação de valores e saberes que contribuem para a 
formação de cidadãos dentro da concepção da ética do cuidado e do respeito com o 
meio ambiente. 

No município algumas ações seriam a implantação de estufas para a produção de 
mudas de plantas medicinais, contendo secadoras, nas propriedades de agricultores 
no ano de 2009, capacitação técnica de 100 produtores sobre a pecuária leiteira, e 
projetos de Adequação Ambiental de Propriedades Rurais, consistindo basicamente 
em ações de recuperação de microbacias hidrográficas, proteção de nascentes com 
cercas, recomposição de matas ciliares, conservação de solos e implantação de 
cisternas para reuso de água. 

 

B. Plano da Bacia do Paraná 3 

O Plano da Bacia Paraná 3 foi desenvolvido no ano de 2011 pelo Comitê da Bacia, 
em parceria com a Itaipu Binacional e com a Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (UNIOESTE). 

Nos 13 Produtos realizados, são apresentadas suas características físicas, divisões 
em 3 sub-bacias, seções de controle, disponibilidade de estações pluviométricas, 
disponibilidades hídricas superficiais e subterrâneas, eventos críticos, uso e ocupação 
do solo e programa e intervenções necessários, além de outras informações. 

Ações específicas para o município, na área estratégica de gestão da BP3-02, seria a 
reativação da estação fluviométrica, sedimentometria e de qualidade da água, 
denominada Ponte São Francisco, localizada na PR-585 na divisa de Toledo com 
Ouro Verde do Oeste, com a responsabilidade pelo Instituto de Águas do Paraná. 
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6.1.5.13. Ameaças e Oportunidades 

Os dados mostram que a Sanepar, embora atualmente esteja operando no limite da 
demanda de água, é uma empresa que tem planejamento e já se estruturou para 
atender a demanda futura, tendo um poço com o dobro da vazão atual já perfurado e 
ainda não operacional, bem como o novo reservatório, em fase final de implantação. 
A Sanepar também realiza a desinfecção da água servida à população e o controle 
de qualidade da mesma. 

A prefeitura opera seus sistemas em regime de atendimento às demandas, seja de 
reparos e demais solicitações. Não há um planejamento formal e embora a estrutura 
do Departamento de Abastecimento seja considerável e seus funcionários dedicados, 
o grupo se esforça em atender as emergências, realizando deslocamentos constantes 
para a manutenção dos vários poços e sistemas, alguns distantes entre si. 

Outro fato relevante é que a água fornecida pela prefeitura não recebe desinfecção e 
sua qualidade não é controlada. É provável que estes mananciais sejam de boa 
qualidade, porém a falta de controles e desinfecção é um ponto falho e que deixa a 
Prefeitura em situação muito vulnerável, o que pode dar origem a demandas jurídicas 
por parte da população. Isto de fato já ocorreu em pelo menos uma oportunidade 
conforme relato dos funcionários da prefeitura. Esta situação propicia até que pessoas 
mal informadas ou mal intencionadas possam tirar proveito da situação. 

Outra questão importante é que a prefeitura usa um orçamento considerável do 
município para a manutenção de um sistema tão extenso e complexo, de poços e 
minas, sem nenhuma contrapartida. É o dinheiro público que subsidia o abastecimento 
domiciliar e muitas vezes atividades econômicas variadas tais como aviários, pocilgas, 
indústrias, etc. 

Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, a falta de controles e cobrança 
também atua como forte incentivo ao desperdício, conforme foi constatado nos 
levantamentos de campo. 

A Sanepar informou que os novos loteamentos em Santa Helena estão previstos no 
contrato de concessão em vigor, porém os distritos, serão objeto de um estudo 
especifico. 

Outra questão importante a ser abordada com a Sanepar é a operacionalização do 
novo poço em Santa Helena. Atualmente já ocorre falta de água em alguns locais, nos 
dias de maior consumo – a Sanepar informou que o novo poço só entrará em 
funcionamento no final de 2019. Como faltam poucas complementações para que o 
poço entre em funcionamento, é recomendável uma ação da prefeitura junto à 
Sanepar no sentido de colocá-lo em funcionamento no período mais breve possível. 
Estimamos que o prazo de 06 a 11 meses seria razoável, tendo em vista os processos 
licitatórios da Sanepar. 

Portanto a grande ameaça ou o grande problema a ser equacionado pela Prefeitura é 
uma questão gerencial e administrativa – a forma e responsabilidades para a 
prestação do serviço de abastecimento de água. 
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6.1.6.  Esgotamento Sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário de uma cidade é geralmente composto pelas 
seguintes unidades, descritas na sequência:  

 Coleta: redes coletoras de esgoto (tubulações) localizadas nas ruas ou 
calçadas, assim como as ligações prediais das casas nas redes coletoras, 
exclusivas para coletar o esgoto doméstico. Não deve existir água de chuva 
nessa rede; 

 Transporte: tubulações principais, de maior diâmetro, denominadas 
interceptores que conduzem o esgoto até um ponto baixo, onde estão 
instaladas as Estações Elevatórias de Esgoto (EEE); 

 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE): unidade que recebe o esgoto 
doméstico e, por meio de uma série de processos físicos e biológicos, faz o 
tratamento do esgoto ao nível permitido para lançamento no corpo receptor 
(geralmente rios); 

 Emissário: tubulação que transporta o efluente tratado da ETE para o corpo 
receptor. 

A coleta de esgoto é feita apenas na sede de Santa Helena, nas áreas operadas pela 
Sanepar. A rede coletora atende 82% do município e opera duas estações elevatórias 
de esgoto (Figura 38). Uma delas apenas para atender a demanda da praia. 

     
Figura 38 - Vista geral da principal EEE – Estação elevatória de esgoto operada pela Sanepar 

(esquerda) e a elevatória da praia (direita). 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Estas elevatórias são antigas e não obedecem ao padrão Sanepar.  Elas não contam 
com dispositivos de grades (apenas cestos) para retenção de sólidos e a Elevatória 1 
não tem reservatório de emergência. Já a elevatória da praia conta com reservatório 
de emergência. 

O esgoto coletado é encaminhado a uma Estação de Tratamento de Esgoto que utiliza 
o sistema de lagoas de estabilização (Figura 39). O sistema consiste de lagoas 
anaeróbias seguidas de lagoas facultativas. Não foram fornecidos dados de projeto 
das lagoas, nem dados sobre qualidade do esgoto tratado. Portanto não é possível 
avaliar a eficácia do tratamento. 

O sistema estava evidentemente assoreado com lodo e sólidos, pois uma das lagoas 
anaeróbias estava em processo de limpeza do lodo depositado. 
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Figura 39 - Vista geral das lagoas anaeróbias, a da esquerda em processo de retirada do lodo 

no dia da visita técnica (01/12/2017). 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

No dia da visita técnica uma das lagoas anaeróbias estava em processo de retirada 
do lodo. Este procedimento é necessário pois com o passar dos anos o lodo e sólidos 
depositados terminam por assorear a lagoa diminuindo seu volume útil e capacidade 
de tratamento. 

No caso, o lodo estava sendo retirado por bombeamento e lançado num sistema de 
bags como mostra a Figura 40. 

 
Figura 40 - Sistema de bags usado: desaguamento do lodo retirado da lagoa anaeróbia. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Após o desaguamento o lodo deverá ser disposto em local adequado, sendo que caso 
seja destinado à reciclagem agrícola, deverá ser observada a Resolução Conama que 
dispõem sobre o uso agrícola do lodo de esgoto. 

As lagoas facultativas estavam em funcionamento no dia da visita de campo (Figura 
41). 
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Figura 41 - Vista geral das duas lagoas facultativas. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

O serviço de esgotamento sanitário abrange apenas a parte da cidade de Santa 
Helena sob responsabilidade da Sanepar. 

 

6.1.6.1. Esgotamento Sanitário nos Distritos e nas Áreas Isoladas 

Nos distritos e nas áreas isoladas não existe coleta do esgoto sanitário. O esgoto é 
direcionado a fossas sépticas/ sumidouros ou apenas fossas sépticas, sendo esta 
última alternativa a mais usada. 

 

6.1.6.2. Ameaças e Oportunidades 

As informações disponibilizadas pela Sanepar foram poucas. Muitos dados foram 
obtidos através do SNIS e em contato direto com os funcionários da Sanepar em 
Santa Helena. 

Não foram relatados problemas específicos na rede coletora de esgoto, embora a 
elevatória principal seja muito antiga e não atenda aos padrões da própria Sanepar. 

Também estima-se que 50% da rede coletora foi construída com tubulação de 
cerâmica, o que pode provocar vários tipos de problemas. Este assunto deve ser 
objeto de um estudo especifico da Sanepar, visando a readequação gradual destas 
redes, a começar pelos pontos mais críticos. Também foram relatados casos de 
ligações clandestinas na rede coletora, o que também deve ser um trabalho especifico 
a ser realizado de forma conjunta Sanepar-Prefeitura. 

Não foi obtido acesso a dados de eficiência do tratamento do sistema de lagoas. 
Durante a visita o funcionário da Sanepar relatou que a empresa pretende melhorar o 
sistema, alterando suas características, talvez inserindo um sistema aeróbio. Após a 
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visita técnica ao local, foi relatado por funcionários da Sanepar que a empresa 
pretende instalar um sistema de lodo ativado com aeração prolongada e desativar as 
lagoas. E de acordo com as mesmas fontes, o primeiro módulo do sistema de aeração 
prolongada seria implantado em 180 dias, portanto em setembro de 2018. Mesmo 
sem conhecer o projeto especifico a ser implantado pela Sanepar, nos meios técnicos 
sabe-se que o sistema de aeração prolongada apresenta alta eficiência, embora seja 
grande consumidor de energia elétrica. De acordo com informações da Sanepar, com 
a instalação do novo sistema, as lagoas seriam desativadas. 

De acordo com as informações dos funcionários da Sanepar, a capacidade atual da 
ETE é de 30,0 L/s, o que seria suficiente para atender a demanda atual e futura da 
cidade, até 2030. 

Nos locais onde o fornecimento de água de abastecimento é feito pela prefeitura, não 
há rede coletora de esgoto. Nas reuniões de mobilização foi informado que nos locais 
onde não há rede coletora, não existe fossa séptica, apenas o sumidouro. 

 

6.1.7. Informações Comuns a Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário 

6.1.7.1. Estrutura tarifária 

Consta no Anexo A do Decreto Estadual n.º 3.576/2016, de 29 de fevereiro de 2016, 
a estrutura tarifária anteriormente vigente para o serviço de abastecimento de água. 
No dia 12 de abril de 2017 foi homologada a primeira revisão tarifária periódica dos 
serviços públicos de saneamento básico prestados pela SANEPAR, Resolução 
Homologatória nº 03/2017, reajustando em 8,53% as tarifas em 2017, e nos 7 anos 
seguintes os reajustes serão de 2,11%. 

Nessa resolução, a estrutura tarifária foi modificada em relação às faixas de consumo, 
onde foi criada a faixa de volume com 5 m³, correspondente a tarifa mínima, que 
anteriormente era de 10 m³ (Tabela 46). Importante observar que os dados abaixo se 
referem apenas e tão somente às regiões operadas pela Sanepar, já que a Prefeitura 
não cobra tarifa pela água fornecida e tem controle sobre às vazões fornecidas, sendo 
impossível analisar os dados de perdas, consumo per capta, etc. 

Tabela 46 - Estrutura tarifária para o abastecimento de água. 

Tarifa Social Tarifa (R$) 

Até 5 m³ - Taxa Mínima 8,80 

De 6 até 10 m³ 0,27 / m³ 

De 11 em diante  1,02 / m³ 

  

Categoria Residencial Normal Tarifa (R$) 

Até 5 m³ - Taxa Mínima 32,90 

De 6 até 10 m³ 1,02 / m³ 

De 11 até 15 m³ 5,67 / m³ 

De 16 até 20 m³ 5,70 / m³ 

De 21 até 30 m³ 5,75 / m³ 

De 31 em diante  9,72 / m³ 
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Categoria Micro e Pequeno 

Comércio Tarifa (R$) 

Até 5 m³ - Taxa Mínima 32,90 

De 6 até 10 m³ 1,02 / m³ 

De 11 até 15 m³ 7,54 / m³ 

De 16 até 20 m³ 7,60 / m³ 

De 21 até 30 m³ 7,65 / m³ 

De 31 em diante  7,71 / m³ 

  

Categoria Comercial Tarifa (R$) 

Até 5 m³ - Taxa Mínima 59,22 

Categoria Comercial Tarifa (R$) 

De 6 até 10 m³ 1,52 / m³ 

De 11 até 15 m³ 7,54 / m³ 

De 16 até 20 m³ 7,60 / m³ 

De 21 até 30 m³ 7,65 / m³ 

De 31 em diante  7,71 / m³ 

Categoria Industrial Tarifa (R$) 

Até 5 m³ - Taxa Mínima 59,22 

De 6 até 10 m³ 1,52 / m³ 

De 11 até 15 m³ 7,27 / m³ 

De 16 até 20 m³ 7,38 / m³ 

De 21 até 30 m³ 7,40 / m³ 

De 31 em diante  7,43 / m³ 

Fonte: Resolução AGEPAR n.º 003/2017. 

O sistema de esgotamento sanitário é cobrado pela razão de 80% do consumo de 
água. 

 

6.1.7.2. Regulação e fiscalização dos serviços 

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A 
primeira é corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais, e a 
segunda garantir o interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade 
assegurar que todos os serviços públicos sejam prestados em condições adequadas. 
Para isto, a prestação dos serviços deve atender aos princípios básicos de 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de 
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurando a participação e o 
controle social. 

Atualmente a prestação do serviço de abastecimento de água realizado pela 
SANEPAR é regulado e fiscalizado pela Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR). 
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A partir de 28 de dezembro de 2016, com a publicação da Lei Complementar n.º 202, 
a AGEPAR passou a regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico, vertentes 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, nos municípios paranaenses que 
são atendidos pela SANEPAR. Em todo o estado são 346 municípios atendidos pela 
SANEPAR, entre eles, o município de Santa Helena. 

A Vigilância Sanitária deve realizar a fiscalização da qualidade da água captada em 
todo o município. 

Inexistem ou são deficitárias as fiscalizações quanto aos lançamentos irregulares de 
esgoto nas galerias de drenagem, estado de conservação e manutenção das fossas, 
regulamentação do destino dos caminhões limpa-fossa e instalação de caixa de 
gordura. 

 

6.1.7.3. Faturamento, Arrecadação e Inadimplência 

Segundo informações divulgadas pelo SNIS, apresentada na Tabela 47, é possível 
visualizar o histórico dos anos 2013, 2014 e 2015, do faturamento e arrecadação da 
SANEPAR. 

Tabela 47 - Faturamento, arrecadação e inadimplência do sistema de água e esgoto de Santa 
Helena (2013-2015). 

Descrição 2015 2014 2013 

FN001 - Receita operacional direta total (R$/ano) 4.139.639,87 3.667.764,57 3.231.640,07 

FN002 - Receita operacional direta de água 

(R$/ano) 

2.571.837,55 2.278.938,82 1.986.106,82 

FN003 - Receita operacional direta de esgoto 

(R$/ano) 

1.567.802,32 1.388.825,75 1.245.533,25 

FN004 - Receita operacional indireta (R$/ano) 116.578,69 97.616,75 79.937,79 

FN005 - Receita operacional total (direta + 

indireta) (R$/ano) 

4.256.218,56 3.765.381,32 3.311.577,86 

FN006 - Arrecadação total (R$/ano) 4.161.422,83 3.741.487,50 3.256.434,65 

IN029 – Índice de evasão de receitas (%) 2,23 % 0,63 % 1,67 % 

Fonte: SNIS, 2013-2015. 

 

6.1.7.4. Despesas (recursos humanos, terceiros, energia e produtos 
químicos) 

As informações constantes na Tabela 48 dizem respeito às despesas com o sistema 
de água divulgadas pelo SNIS, referentes ao município. A central de relacionamento 
ao cliente fica localizada na Rua Ângelo Cattani, n.º 1.030, o horário de atendimento 
funciona das 09:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:00h, de segunda a sexta-feira. 
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Tabela 48 - Despesas com o sistema de água em Santa Helena (2013-2015). 

Descrição 2015 2014 2013 

FN010 - Despesa com pessoal próprio 

(R$/ano) 
1.168.403,21 1.014.430,82 910.990,84 

FN011 - Despesa com produtos químicos 

(R$/ano) 
21.853,97 18.248,73 18.282,17 

FN013 - Despesa com energia elétrica 

(R$/ano) 
396.026,68 215.313,09 155.878,12 

FN014 - Despesa com serviços de terceiros 

(R$/ano) 
668.425,23 836.223,09 436.949,05 

FN015 - Despesas de Exploração (DEX) 

(R$/ano) 
2.641.262,14 2.424.620,48 1.858.010,21 

FN016 - Despesas com juros e encargos do 

serviço da dívida (R$/ano) 
103.706,06 40.696,35 19.268,86 

FN017 - Despesas Totais com os Serviços 

(DTS) (R$/ano) 
3.460.608,73 3.193.768,30 2.667.277,30 

FN027 - Outras despesas de exploração 

(R$/ano) 
90.813,37 43.819,19 90.084,94 

Fonte: SNIS, 2013-2015. 

Para efeito de análise dos valores apresentados anteriormente, foram feitas algumas 
comparações para a verificação da participação de cada grupo de despesas em 
relação à despesa de exploração. Percebe-se que os custos com pessoal eram 
menores em 2013 e 2014, sendo que em 2015 o custo com energia elétrica 
representou 11,44% do total das despesas de exploração (Figura 42). 

 
Figura 42 - Participação de Cada grupo de despesas em relação às Despesas de Exploração 

(DEX). 
Fonte: Adaptado de SNIS, 2013-2015. 

 

6.1.7.5. Dados comerciais 

Quanto às informações comerciais, segue o histórico de informações obtido pelo 
SNIS, do período de 2013 a 2015, dos quais a Tabela 49 apresenta os dados 
comerciais do sistema de água. 

 
 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

P
o
rc

e
n
ta

g
e
m

 e
m

 r
e
la

ç
ã
o
 a

 D
E

X

FN010 - Despesa com
pessoal próprio (R$/ano)

FN011 - Despesa com
produtos químicos (R$/ano)

FN013 - Despesa com
energia elétrica (R$/ano)

FN014 - Despesa com
serviços de terceiros (R$/ano)

FN027 - Outras despesas de
exploração (R$/ano)



118 
 

 

 

Tabela 49 - Dados comerciais do sistema de água (2013-2015). 

Ano 

Água 

Ligações Ativas 

(ud) 

Ligações Totais 

(ud) 
Economias ativas (ud) Economias 

Ativas / 

Ligações 

Ativas 
Unidades totais Unidades totais 

Unidades 

totais 

% 

economias 

residenciais 

2013 4.278 4.750 4.663 88,76 1,089 

2014 4.436 4.803 4.732 88,50 1,066 

2015 4.441 4.887 4.819 88,69 1,085 

Fonte: SNIS, 2013 - 2015. 

Dessas ligações ativas, 100% são micromedidas por hidrômetros. 

Segundo a SANEPAR, para Santa Helena e Moreninha, dados mais atuais do número 
de ligações de água e esgoto e economias de 2014 a 2016 estão apresentados na 
Tabela 50 e na Tabela 51 respectivamente, separados pelas categorias residencial, 
comercial, industrial e pública. 

Tabela 50 - Número de Ligações e Economias – Santa Helena. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

2014 3.657 305 15 34 76 4.087 

2015 3.740 308 17 39 69 4.173 

2016 3.742 357 17 44 80 4.240 

Evolução do Número de Ligações de Esgoto 

2014 3.015 291 13 31 65 3.415 

2015 3.097 296 14 36 61 3.504 

2016 3.105 344 16 41 65 3.571 

Evolução do Número de Economias de Água 

2014 3.941 393 15 36 76 4.461 

2015 4.020 394 17 40 69 4.540 

2016 4.102 445 17 45 82 4.691 

Evolução do Número de Economias de Esgoto 

2014 3.294 378 13 33 65 3.783 

2015 3.374 381 14 37 61 3.867 

2016 3.452 433 16 42 67 4.010 

Fonte: SANEPAR, 2017. 



119 
 

 

 

Tabela 51 - Número de Ligações e Economias – Moreninha. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

2014 235 13 0 1 10 259 

2015 242 14 0 1 10 267 

2016 243 15 0 3 9 270 

Evolução do Número de Ligações de Esgoto 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

Evolução do Número de Economias de Água 

2014 247 13 0 1 10 271 

2015 254 14 0 1 10 279 

2016 258 15 0 4 9 286 

Evolução do Número de Economias de Esgoto 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SANEPAR, 2017. 

Além desses dados gerais, também a controle mensal a respeito das ligações e 
economias pela SANEPAR, como mostram da Tabela 52 a Tabela 55 para Santa 
Helena e Tabela 56 e Tabela 57 para Moreninha, com dados de janeiro a junho de 
2017. 

Tabela 52 - Número de Ligações de Água – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 3.738 364 17 44 80 4.243 

02/2017 3.742 367 17 46 79 4.251 

03/2017 3.759 368 16 44 79 4.266 

04/2017 3.760 366 16 44 79 4.265 

05/2017 3.763 370 16 44 78 4.271 

06/2017 3.768 369 16 45 78 4.276 

Fonte: SANEPAR, 2017. 

Tabela 53 - Número de Economias de Água – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 4.111 453 17 45 82 4.708 

02/2017 4.121 456 17 48 81 4.723 

03/2017 4.136 456 16 47 81 4.736 

04/2017 4.136 454 16 46 81 4.733 

05/2017 4.148 451 16 45 78 4.749 

06/2017 4.156 459 16 47 78 4.756 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
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Tabela 54 - Número de Ligações de Esgoto – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 3.099 352 16 41 65 3.573 

02/2017 3.103 354 16 43 64 3.580 

03/2017 3.117 355 15 41 64 3.592 

04/2017 3.117 353 15 41 64 3.590 

05/2017 3.119 356 15 41 63 3.594 

06/2017 3.124 356 15 42 64 3.601 

Fonte: SANEPAR, 2017. 

Tabela 55 - Número de Economias de Esgoto – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 3.458 442 16 42 67 4.025 

02/2017 3.466 444 16 45 66 4.037 

03/2017 3.479 444 15 43 66 4.047 

04/2017 3.477 442 15 42 66 4.042 

05/2017 3.488 448 15 42 63 4.056 

06/2017 3.493 447 15 43 64 4.052 

Fonte: SANEPAR, 2017. 

Tabela 56 - Número de Ligações de Água – Moreninha. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 242 15 0 3 9 269 

02/2017 243 15 0 3 9 270 

03/2017 243 15 0 3 9 270 

04/2017 244 15 0 3 9 271 

05/2017 245 15 0 3 9 272 

06/2017 244 16 0 3 9 272 

Fonte: SANEPAR, 2017. 

Tabela 57 - Número de Economias de Água – Moreninha. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 257 15 0 4 9 285 

02/2017 259 15 0 3 9 286 

03/2017 259 15 0 3 9 286 

04/2017 259 15 0 3 9 286 

05/2017 259 15 0 3 9 286 

06/2017 260 15 0 3 9 288 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
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6.1.7.6. Mobilização social 

A etapa de mobilização social realizada durante a elaboração do diagnóstico, foi 
programada no período 14/08/2017 a 18/08/2017, apresentando as seguintes 
contribuições. 

Tabela 58 – Mobilização Social na Associação Comercial e Empresarial de SH – Abastecimento 
de Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Associação Comercial e 

Empresarial de Santa Helena              

Auditório da ACISA

1

2

3

15/08/2017 - 08:00H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:

Parque industrial falta de água frequente.

Criação de uma taxa mínima (cobrança de água) 

principalmente para evitar disperdício de água, 

descaso com as instalações e canos. É 

necessário controlar o gasto, o valor gasto pelo 

município, trabalhar a sustentabilidade. 

Alguns ficam sem água devido o uso excessivo 

de outros. Hoje alguns bairros pagam, outros não. 

É preciso padronizar.

Manutenção

Fiscalização

Fiscalização
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Tabela 59 - Mobilização Social no Centro Social do Idoso – Abastecimento de Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Bairros Baixada Amarela, São 

Luiz, Vila Rica e Cidade Alta              

Centro Social do Idoso

1

2

3

4

5

6

7

O valor da água é muito caro.

Porque tem alguns bairros que não pagam 

água? Não é justo com a população que paga.

Linha Gaúcha: Poço da Sanepar. Água boa. 

Moradores interessados em saber como limpar 

suas caixas d'água.                                             

Tem taxa de água e esgoto? Na tarifa vem o 

valor de R$ 30,00 + esgoto = R$ 59,00, os R$ 

29,00 e tarifa de água?                                          

Vazamento em uma caixa d'água que é da 

Prefeitura.                                                                

Comentário

Questionamento

Comentário

15/08/2017 e 16/08/2017 - 

19:00H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:

Sanepar Administra 3 poços.                                 

Taxa de água 20,00 por mês mas o uso é a 

vontade. Não há medição.

Comentário

Questionamento

Questionamento

Questionamento

Se fosse aproveitada as águas das chuvas não 

diminuiria o valor da tarifa? Tendo em vista que 

vemos a necessidade de uso de água tratada 

para lavagem de calçadas de escolas e igrejas, 

em descargas de banheiros e outras. Alguém, 

poderia administrar isso e como?

Ocorre um comentário que passando de 5 

cúbicos de água a taxa será cobrada, onde 

antes era de 10 cúbicos. Porque a taxa do 

esgoto é quase o valor da água que você gasta?

O fornecimento de água de poço artersiano tem 

tratamento na água? E Qual? A vigilância 

sanitária pede para as escolas e Cmeis o laudo 

de limpeza da caixa d'água?
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Tabela 60 - Mobilização Social no Distrito São Clemente Clube Gralha Azul – Abastecimento de 
Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito São Clemente  Clube 

Gralha Azul

1

2

3

4

5

6

14/08/2017 - 14:00H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:

Tem algumas ruas com falta de água quase todos 

os dias. Falta de manhã até as 10 da noite, o lugar 

que mais falta é no Jardim das Flores. 

Também devido a não pagar água existe muito 

disperdicio como canos quebrados, torneira 

quebrada e pessoas lavando asfalto e calçadas 

fora de controle. Sugerimos que tenha registro de 

consumo para solucionar pelo menos o 

desperdicio. A população prefere que cobre mas 

que tenha água.

No bairro Jad. Das Flores falta água 

constantemente. Todo o dia durante o dia falta 

água, a água só vem a noite. Água de péssima 

qualidade, gosto ruim.

Manutenção

Sugestão

Qualidade

Não falta água mas a água não é boa, tem cheiro 

e gosto ruim.

Nestes dois bairros a água é fornecida pela 

prefeitura. Segundo os moradores presentes, 

como as pessoas não pagam pelo consumo, 

esbanjam demais. Acham que deveria ter uma 

taxa. Cada um paga pelo que usar.

Sugestão

Falta de água. Controle de gastos e consumo da 

água. Taxa de cobrança. Muito Desperdicio da 

água. Qualidade água. Poços de Coleta regulares. 

Poço com contaminação.

Manutenção

Qualidade
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Tabela 61 - Mobilização Social na Vila de Esquina Céu Azul – Clube 1° de Maio – Abastecimento 
de Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Tabela 62 - Mobilização Social no Distrito Moreninha – Abastecimento de Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Vila de Esquina Céu Azul     

Clube 1° de Maio

1

2

3

14/08/2017 - 19:30H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:

Na região há 3 poços operados pela prefeitura. As 

vezes Falta água por um período de 1a 2 horas. A 

qualidade da água não é boa (funcionário chegou 

a falar que o poço "está condenado"). Alguns 

aviários utilizam o poço da prefeitura. Não tem 

hidrômetros

Os funcionários da prefeitura não realizam as 

melhorias necessárias. Fazem sem perguntar a 

população o que é necessário. A caixa d'água é 

pequena. A mesma água que abastece as casas 

é usada para os animais, para agricultura, posto 

de combustivel.

Há disperdício de água (Não pagam, não se 

preocupam com o gasto)

Manutenção

Manutenção

Conscientização

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito Moreninha - Associação 

Comunitária de Moreninha

1

2

3

4 Sanepar demora vir fazer consertosFiscalização

15/08/2017 - 14:00H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:

A Sede da Vila possui hidrômetro da Sanepar. No 

interior quando quebra cano ou bomba ficam 

alguns dias sem água. 

Muito gosto de cloro na água na sede da vila.

No interior a população não tem cuidado, 

estouram os canos, caixas de água, vazando 

sem avisar a subprefeitura. É necessário 

concientização. 

Manutenção

Qualidade

Conscientização
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Tabela 63 - Mobilização Social no Distrito São Roque – Abastecimento de Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de São Roque                          

Associação Comunitária de São 

Roque 

1

2

3

4

18/08/2017 - 14:00H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:

Manutenção

No distrito de São Roque tem mais de 20 poços 

da prefeitura fora os particulares, com estes 

somam mais de 30. São 2 reservatórios. Na vila 

são 2 poços e já perguntaram para fazer o 3º 

poço. Há falta de água as vezes quando chove e 

falta energia. No interior com a falta de chuva 

houve falta de água. A prefeitura que cuida destes 

mais de 20 poços. No IBC falta muita água, são 

mais de 20 familías que sofrem com falta de 

água, três vezes por mês pelo menos falta água.

Vazamento de água no reservatório. Quando põe 

água no balde sobe fumaça. No chuveiro fica um 

pó banco, parece um sal, que deixa um resíduo 

que chega a entupir. Na chaleira também fica este 

pó branco. Como não pagam a água, 

desperdiçam, uma cobrança/taxa resolveira isso. 

Pessoas "lavam a rua" para não levantar pó 

dentro de casa. 

IBC é o ponto mais alto do município, a água não 

chega até lá, não alcança devido a altura. 

Pessoas desperdiçam a água. Tem um morador 

que deixa mangueira aberta em cima do telhado 

para refrescar a casa. Não há cobrança. IBC o 

grande problema é a altura, 200 m, o poço de 

baixo não consegue fazer a água chegar lá.

No IBC tem nascente, tem açude mas a maioria 

desta água é de chuva e não de água que brota lá. 

A prefeitura já verificou mas não tem como 

perfurar um poço lá. Moradores do IBC fazem 

reclamações na prefeitura. Muitas casas não tem 

caixa d'água e algumas tem caixas muito 

pequenas. Pessoas usam água do abastecimento 

municipal para os animais e usam na limpezas de 

casa para não pagar o gasto com energia da 

bomba.

Manutenção

Manutenção

Fiscalização
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Tabela 64 - Mobilização Social no Distrito de Sub-Sede São Francisco – Abastecimento de 
Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de Sub-Sede São 

Francisco                           

Centro Comunitário de Sub-

Sede São Francisco

1

2

3

Houve uma ocasião de falta de água no interior 

em que a Prefeitura mandou um caminhão pipa 

porém, esta água do caminhão estava suja. 

Inúmeros casos de diarréia são atendidos por dia 

na Unidade de Saúde, acredita-se que seja a falta 

de saneamento básico. Inúmeros casos de 

náusea e vômito atendidos na US levam a equipe 

de saúde a acreditar que isto se deve a falta de 

água tratada.

Na época do verão falta água. Associação 

comunitária administra o poço, sendo cobrado 

uma taxa de R$ 20,00/mês independente do 

consumo. Não tem reservatório, Não tem flúor, a 

taxa é sem medição, não tem controle do 

consumo.  No interior estraga a bomba/cano a 

Prefeitura demora vir arrumar. No interior é 

abastecido pela prefeitura e demora a 

manutenção. 

Propriedade Nélio Clan, se possível averiguar 

questão da água e esgoto.

Qualidade da água

Manutenção

Denúncia

17/08/2017 - 14:00H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:
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Tabela 65 - Mobilização Social no Distrito Vila Celeste – Abastecimento de Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito Vila Celeste                

Centro Comunitário de Vila 

Celeste

1

2

3

4

5 Implantação da rede

Há 1 aldeia indígena com 32 familías sem 

banheiro. Eles não tem caixa d'água. Precisam de 

uma rede de distribuição de água."É reconhecida 

pelo Estado do Paraná?". Trata-se de uma área 

irregular, uma ocupação.

Abastecedor para irrigação utiliza água potável. 3 

poços foram desativados. Eram para irrigação 

mas como foram desativados estão usando "água 

boa", água potável para irrigação.

Lava car, aviários ... Usam a mesma água. Seria 

interessante um medidor, um limite para cada 

casa afim de evitar o desperdício. Poderia ser o 

limite de 10 mil litros por casa a afim de parar 

com o desperdício. Quem exceder esta quantia 

paga por seu excedente.

Comentário

Comentário

Manutenção

Manutenção

Um medidor de água acabaria com o descaso 

que alguns tem com a água. Usam de forma 

inadequada. Devido o abuso de alguns falta água 

para outros. Uma taxa de cobrança seria viável. 

Uma taxa mínima e quem consome mais pagaria 

mais. A água é boa, quando há infiltração a água 

vem suja. Falta flúor na água. 

Tem dois poços. Falta água (quando acontece 

queda de energia a bomba desliga e não se liga 

automaticamente). Tem épocas do ano como 

dezembro e janeiro que tem mais falta de água. 

Época que chove pouco são também a que usam 

mais água e dai ela acaba. A população da vila 

aumentou muito. Precisa de mais 2 poços pelo 

menos. 

16/08/2017 - 14:00H

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:
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Tabela 66 – Mobilização Social na Associação Comercial e Empresarial de SH – Esgotamento 
Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Tabela 67 - Mobilização Social no Centro Social do Idoso – Esgotamento Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Associação Comercial e 

Empresarial de Santa Helena              

Auditório da ACISA

1

2

3 Manutenção Problema de mau cheiro na ETE da Sanepar, na 

Fiscalização

Aumento da abertura de "lava-car" devido o baixo 

custo uma vez que, água é fornecida e paga pela 

prefeitura. Falta Fiscalização do lançamento de 

efluentes. 

Manutenção

Taxa de esgoto está cara. Custo alto. Falta de 

esgoto em São Clemente. Problemas com áreas 

irregulares (ocupações irregulares). 

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 15/08/2017 - 08:00H

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Bairros Baixada Amarela, São 

Luiz, Vila Rica e Cidade Alta              

Centro Social do Idoso

1

2

3

4

Questionamento
Se a Sanepar tem projeto para uma nova lagoa de 

tratamento?

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:
15/08/2017 e 16/08/2017 - 

19:00H

Implantação da rede

Manutenção

O descarte das fossas aonde é feito? Propor rede 

de esgoto em alto alegre.

No bairro São Luiz, na rua Goiás, tem um 

poblema de mau cheiro, provinientes de resíduos 

de esgoto.

Manutenção

Baixada Amarela: cheiro forte do esgoto. Há os 

que concordam com a cobrança: "O que é 

cobrado não é esbanjado!". Depois da reforma da 

rua Pará, o cheiro de esgoto aumentou em 100%.
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Tabela 68 - Mobilização Social no Distrito São Clemente Clube Gralha Azul – Esgotamento 
Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Tabela 69 - Mobilização Social na Vila de Esquina Céu Azul – Clube 1° de Maio – Esgotamento 
Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito São Clemente  Clube 

Gralha Azul

1

2

3

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 14/08/2017 - 14:00H

Implantação da Rede 

Não há rede de esgoto. Fossa rudimentar. 

Contaminação de nascentes. Tem empresa que 

recolhe os resíduos locais. No Jardim das Flores 

o lençol freático muito alto com contaminação 

com as fossas sépticas. Se for fazer rede de 

esgoto vão por onde?

Implantação da Rede 

2 bairros: Jad. Das Flores e São Clemente não 

possuem rede de esgoto. Pessoas têm jogado 

dejetos de animais nos rios. Já estão chamando o 

rio de "Rio Bostinha". Jogam também objetos nos 

rios como garrafas Pet, sófa. O pessoal da 

"dengue" tentou limpar o rio mas como se 

depararam com grande quantidade de fezes, 

desistiram, disseram que só com uma máquina 

para limparem o rio. Funcionários da Unidade de 

Sáude estão pensando em fazer uma campanha 

com a população a fim de evitar esta 

contaminação dos rios. Os animais tomam água 

dos rios que estão contaminados.

Implantação da Rede 

No Jardim das Flores e nas ruas das partes 

baixas da Vila temos problemas com as fossas 

de transbordamento pois quando cavoca 1 metro 

já da água e as águas da foça transbordam tem 

gerado muitos transtornos. Solução seria rede de 

esgoto.

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Vila de Esquina Céu Azul     

Clube 1° de Maio

1

3 Implantação da Rede 
Abastecedores comunitários causam 

contaminação do solo. 

Implantação da Rede 

Fossa, com pedra, sem filtro, vai para o solo. 

Praticamente todos utilizam este tipo de fossa. 

"Não têm problema quanto a esgoto".

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 14/08/2017 - 19:30H
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Tabela 70 - Mobilização Social no Distrito Moreninha – Esgotamento Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Tabela 71 - Mobilização Social no Distrito Vila Celeste – Esgotamento Sanitário. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Tabela 72 - Mobilização Social no Distrito São Roque – Esgotamento Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito Moreninha - Associação 

Comunitária de Moreninha

1

2 Fiscalização

As vezes as esterqueiras vazam e desemboca no 

rio. Altura do lençol é alta. Tem um biodigestor 

piloto na propriedade do Nilson Hack.

Implantação da rede Fossa. Não tem rede de esgoto. Fossa negra.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 15/08/2017 - 14:00H

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito Vila Celeste                

Centro Comunitário de Vila 

Celeste

1 Comentário

Praticamente todos tem fossa. Na vila não 

encontram problemas referente ao esgoto. Está 

tudo OK.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 16/08/2017 - 14:00H

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de São Roque                          

Associação Comunitária de São 

Roque 

1 Fiscalização

Fossa. Tem vários chiqueiros na vila. Tem 

normas mas não seguem. Os chiqueiros causam 

mal cheiro na cidade, a sujeira é jogada pela vila, 

na roça, no rio. O lençol está muito próximo da 

superfície por isso, as fossas enchem rápido e 

vazam. As esterqueiras ficam a céu aberto, 

deixam correr o esterco pela propriedade que as 

vezes chega até o rio.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 18/08/2017 - 14:00H



131 
 

 

 

 
Tabela 73 - Mobilização Social no Distrito de Sub-Sede São Francisco – Esgotamento Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de Sub-Sede São 

Francisco                           

Centro Comunitário de Sub-

Sede São Francisco

1 Implantação da Rede 
Todos Tem Fossa Simples. Limpa a Fossa e 

espalham pela roça. Não tem reclamação.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 17/08/2017 - 14:00H
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6.2. PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO, 
CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

6.2.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 3, contendo o Prognóstico e alternativas para 
a universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas da situação setorial do 
abastecimento de água potável e esgotamento sanitário de Santa Helena (PR). 

Envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas 
definidas para o PMSB, que é a universalização dos serviços de saneamento básico 
de qualidade à população, admitidas soluções graduais e progressivas, devendo-se 
prever tecnologias apropriadas à realidade local. 

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 drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas levantadas anteriormente na etapa de diagnóstico. Essas carências 
devem ser projetadas a partir da análise de cenários alternativos de evolução das 
medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de projeto, 
20 anos. 

 

6.2.2. Objetivos 

6.2.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza 
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Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de março 
de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, ora em 
elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

6.2.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Sistematizar as ameaças e oportunidades identificadas na fase anterior, de 
diagnóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos; 

 Formular o prognóstico da situação local, por meio de cenários previsíveis e 
normativos, com base nas ameaças e oportunidades apresentadas na fase 
anterior de diagnóstico; e, 

 Elaborar programas estratégicos com base nos cenários apresentados de 
forma a atender às diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico e a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme determinação da Lei Federal 
n.º 11.445/2007 e Lei Federal n.º 12.305/2010, respectivamente. 

 

6.2.3. Cenários 

A construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento e 
a tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento de 
prognósticos. É importante ressaltar que a construção de cenários permite a 
integração das ações que atendam às questões financeiras, ambientais, sociais e 
tecnológicas, estabelecendo a percepção da evolução do presente para o futuro. 

A geração dos cenários para os setores do saneamento básico (abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas) permite antever um futuro incerto e 
como este futuro pode ser influenciado pelas decisões propostas no presente. Por 
isso, os cenários não são previsões, mas sim tendências alternativas do futuro que 
foram subsidiadas por um diagnóstico, conhecimento técnico, e demandas da 
comunidade expressas no processo construtivo do planejamento. 
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A técnica de planejamento baseada na construção de cenários é pouco conhecida no 
Brasil. Dos diversos planos municipais de Saneamento Básico, poucos deles 
abordam, mesmo que superficialmente, o tema. 

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

De acordo com a metodologia, estes cenários foram interpretados da seguinte 
maneira: 

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

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

A técnica 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 recomendável estabelecer uma metodologia rígida, com tabelas, gráficos e 
fórmulas que limitem a intuição e a divagação por mais absurda que possa parecer. 
Não existe uma única forma de delinear cenários devido às peculiaridades de cada 
atividade ou região. 

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

 
Figura 43 – Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Neste contexto pode-se resumir os seguintes cenários:  

(i) Desejado – o Município alcançará, no futuro (indefinido e utópico), a 
universalização dos serviços de saneamento básico;  

(ii) Previsível – alcançará a universalização dos serviços de forma moderada e 
isolada através da intervenção do Poder Público local; e,  

(iii) Normativo – alcançará a universalização dos serviços mediante intervenção 
forte e planejada do Poder Público local, mediante a definição de 
prioridades, objetivos, programas, projetos e ações. 

Propõe-se o seguinte roteiro, num processo de aproximações sucessivas:  

a) elaboração do primeiro esboço do cenário desejado (ideias, desejos, e utopias 
apontadas no diagnóstico);  

b) listagem exaustiva e aleatória das ameaças, oportunidades e incertezas;  

c) análise da consistência, aglutinando semelhantes, identificando as mais críticas;  

d) formulação de esboço do cenário previsível (tendência) resultado das ameaças e 
incertezas;  

e) aponte de prioridades e objetivos que conduziram ao cenário normativo (possível e 
planejado);  

f) seleção de objetivos e ações prioritárias; e, 

g) reinício do processo quantas vezes forem necessárias. 

A técnica de cenários é uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico em 
diversas áreas bem como na gestão de todos os setores do saneamento básico. 
Vários autores utilizam a técnica de cenários para projetar esta geração e sua 
influência no futuro. Essa técnica de cenários consiste em um modo disciplinado para 
se identificarem possíveis futuros como parte do processo de planejamento 
estratégico. 

Para a construção dos cenários, parte-se de um modelo mental (teórico) que interpreta 
as variáveis centrais e as interações entre elas, reduzindo-se a complexidade da 
realidade. 

Constrói-se o cenário atual a partir do diagnóstico do sistema de gestão existente 
projetando-se para o futuro (20 anos), os cenários alternativos. Constroem-se assim, 
os cenários alternativos futuros, em função de visões prospectivas elaboradas. 

A formulação de cenários consiste no exercício do livre pensamento, portanto, é 
necessário que não se perca o foco do principal objetivo contratual, que é a elaboração 
do PMSB. O excesso de preciosismo ou a abertura de um leque imenso de 
alternativas e participações poderá conduzir a um estudo ficcional, sem aplicação 
prática, que consumirá um tempo de formulação, discussão, e aprovação muito maior 
do que o requerido para elaborar o PMSB, que é o objeto do presente contrato.  

A construção de cenários dentro do PMSB de Santa Helena deverá ser a mais objetiva 
possível, limitada a sua capacidade de intervenção, de forma a se tornar um 
instrumento eficaz de prevenção e remoção de obstáculos e, principalmente, no 
estabelecimento de prioridades.  

Em tese, o futuro é uma construção social onde a população de uma cidade ou região 
define o futuro desejado (ideal ou almejado). Porém, se os debates não forem 
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direcionados para as questões realmente relevantes, a construção de cenários se 
dispersará em pequenos detalhes sem importância coletiva.  

O processo inicia (em cada etapa) com uma relação aleatória de ideias, desejos, 
ameaças, oportunidades e incertezas, as quais vão sendo gradativamente 
organizadas, aglutinadas, excluídas e priorizadas – processo indutivo. Também 
poderá seguir o caminho inverso, partindo da síntese do futuro desejado, o qual vai 
sendo gradativamente detalhado – processo dedutivo. 

Do documento elaborado por Sérgio C. Buarque para o IPEA, outro trecho explica 
com muita clareza a questão: 

“[...] as metodologias de construção de cenários podem ser diferenciadas em 
dois grandes conjuntos distintos segundo o tratamento analítico: (a) Indutivo 
- os cenários emergem do particular para o geral e, se estruturam pelo 
agrupamento das hipóteses, formando blocos consistentes que expressam 
determinados futuros..., surgindo por si mesmos como resultado da 
organização dos eventos, sem uma definição apriorística do desenho do 
futuro; (b) Dedutivo -... saindo do geral e indo para o particular, por meio de 
uma descrição do estado futuro que traduza a natureza básica da realidade.” 
(BUARQUE, 2003). 

As figuras a seguir, ilustram as metodologias de construção destes dois tipos de 
cenários. 

 

Figura 44 – Cenário Indutivo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

- Universalidade; 
- Integralidade; 
- Equidade (dos Serviços de SB)  
- etc. 

Saneamento –  
Direito de todo 
cidadão 

- Água; 
- Esgotos Sanitários; 
- Drenagem; 

- Resíduos Sólidos. 

Saneamento Básico 
Integrado 

- Proteção de mananciais; 
- Proteção ambiental; 
- Tarifas e subsídios 

transparentes; 
- Regras estáveis; 
- etc. 

Regulação adequada 

SALUBRIDA
DE 

AMBIENTAL 
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Figura 45 – Cenário Dedutivo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Após o esboço do cenário desejado tem início a etapa mais importante, que consiste 
na identificação das ameaças e incertezas que poderão dificultar ou até impedir o 
alcance deste futuro desejado. “A essência do trabalho de construção de cenários 
concentra-se, portanto, em dois grandes momentos fundamentais: a identificação das 
incertezas críticas e a formulação das hipóteses” (BUARQUE, 2003).  

Não basta elaborar uma lista detalhada de ameaças, é preciso compará-la com a lista 
de oportunidades (regulação existente, ações e projetos em andamento, recursos 
disponíveis ou contratados, alternativas já aprovadas pela população, etc.). Deste 
confronto surgirá uma lista depurada de ameaças ou incertezas aglutinando as 
semelhantes, eliminando as sem plausibilidade ou sem relevância. O passo seguinte 
define as mais críticas e relevantes, o que é feito através de matrizes ou tabelas, e a 
adoção de graus de avaliação. Sugerem-se três graus de relevância: A – alta, M – 
média e, B – baixa. A partir deste ponto será possível projetar os demais cenários, 
definir objetivos e prioridades. 

Isto posto, conforme já mencionado, o momento mais importante na definição de 
cenários é a identificação das ameaças críticas de maior relevância e de maior 
incerteza. Para tanto, é apresentado a seguir o roteiro a ser utilizado na definição dos 
cenários. 

a) Lista Aleatória e Exaustiva de Ameaças 

Através do exercício chamado de “tempestade cerebral” ou “brainstorm”, os membros 
da equipe de consultoria foram estimulados a citar qualquer ameaça ao sucesso do 
PMSB, sem preocupação com ordem ou relevância. As sugestões foram anotadas. 
Ao analisarem-se as peculiaridades e as características geográficas, ambientais e de 
uso e ocupação do solo do Município, constatou-se ser mais racional focalizar os 
problemas (ameaças). 

 

Universalizaçã
o dos serviços 
de saneamento 
básico 

- Crescimento 
Ordenado; 

 

- Desenvolvimento 
Social e 
Econômico; 

 

- Oferta de serviços de SB 
maior que a demanda; 

- Universalidade, 
Integralidade e equidade do 
SB; 

- Balneabilidade; 

- Proteção Ambiental; 

- Regulação suficiente; 

- Orientação por bacias 
hidrográficas; 

- Participação popular; 

- Integração intermunicipal; 

- Cooperação entre os 
diversos agentes; 

- etc. 

 

- Oferta de serviços de água e esgotos 
para  a população, comércio e indústria; 

- Reserva de oferta para atender a 
população flutuante; 

- Proteção de mananciais; 

- Local apropriado para disposição final 
de resíduos sólidos; 

- Estações de tratamento de esgotos na 
sua melhor localização e disposição final  
pactuada; 

- Definição de áreas de risco ecológico à 
inundação e as restrições à 
impermeabilização; 

- Educação sanitária e ambiental; 

- Fluxo de recursos de financiamentos e 
não onerosos compatíveis com as 
necessidades de investimentos; 

- etc. 
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b) Análise de Consistência e Aglutinação 

Algumas ameaças discriminadas anteriormente poderão ser inconsistentes com o 
objeto do contrato – elaboração do PMSB. Havendo consenso elas serão eliminadas. 
Portanto, efetua-se uma revisão metódica da lista proposta para a eliminação de 
inconsistências conforme acima mencionado, por não serem pertinentes ao tema. Por 
outro lado, pode-se ter uma aglutinação de sugestões semelhantes. 

c) Identificação de Oportunidades 

A identificação de oportunidades é importante para que na próxima etapa seja 
possível quantificar e qualificar as ameaças. Assim, é correlacionar-se para cada 
ameaça, as oportunidades correspondentes. Definem-se as ameaças críticas mais 
relevantes e mais incertas e consequentemente as ações prioritárias.  

d) Ponderação das Ameaças Críticas – Modelo Matemático Adotado 

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

Em vista do exposto, qual o caminho ou tipo de cenário a adotar? Indutivo ou dedutivo 
é uma decisão da equipe técnica de especialistas da Consultora, já que isto irá se 
configurar somente após a realização das consultas públicas programadas ao longo 
da construção do PMSB.   

A teoria de montagem de cenários tem demonstrado que o caminho adotado não se 
identifica a priori sem as consultas públicas. Quando um caminho não traz os 
resultados desejados, tenta-se outro. É preciso entender que Cenários são um 
exercício livre de pensamento a ser ajustado a cada passo. É importante salientar que 
a Consultora propõe uma tecnologia de construção de cenários para alcançar os 
resultados desejados, e cabe a ela, portanto, total responsabilidade no caminho 
adotado. A função da Contratante será o de analisar e debater os resultados 
alcançados com os participantes das consultas públicas. 

Desta forma, a identificação do caminho adotado somente se dará quando da 
conclusão dos trabalhos relativos a Construção dos Cenários para o PMSB de Santa 
Helena, os quais serão submetidos à análise por parte dos grupos técnicos 
responsáveis pelo contrato. 

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

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

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

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

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

As deficiências e as potencialidades podem ter as seguintes características: técnicas, 
naturais, culturais, legais, financeiras, sociais, administrativas e econômicas. 

A utilização da sistemática CDP possibilita classificar todos os aspectos levantados 
nas leituras técnicas e comunitárias (diagnóstico dos resíduos sólidos) nestas três 
categorias, visando a montagem dos cenários, identificando as ações prioritárias e as 
tomadas de decisões. 

A aplicação do CDP abre o caminho para aplicação da metodologia proposta para 
construção dos Cenários Futuros para Santa Helena. A sequência do trabalho 
obedece a metodologia descrita e proposta para a construção dos cenários futuros, 
de acordo com os parâmetros a seguir identificados: 
 
I - Ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão: 
Primeiro são elencadas todas as ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão 
de resíduos no município. 
II - A identificação das ameaças críticas através de matriz numérica: 
A segunda etapa consiste em identificar as prioridades, através do produto das 
Relevâncias e Incertezas de cada Ameaça, anteriormente elencadas. Sendo os 
índices de relevância e incerteza os seguintes: 
 
 
 
III - A convergência das ameaças críticas. 
IV - A hierarquização dos principais temas. 
 
Na última etapa é realizada a hierarquização por ordem decrescente, do grupo que 
mais pontuou, para o que menos pontuou. 

Na sequência, a metodologia exposta, será aplicada para o respectivos setores 
constituintes do saneamento básico. 

Como forma de nortear as propostas para a prestação dos serviços de Abastecimento 
de Água Potável e Esgotamento Sanitário, será utilizada como base a Lei Federal n.º 
11.445 de 5 de janeiro de 2007, que cita algumas definições e princípios fundamentais, 
tais como: 

PRIORIDADE = RELEVÂNCIA X INCERTEZA 
Alta = 05 
Média = 03 
Baixa = 01 
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 Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso em conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados; 

 Prestação dos serviços realizados de formas adequadas à saúde pública e à 
proteção do meio ambiente; 

 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante; 

 Eficiência e sustentabilidade econômica; 

 Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

 Segurança, qualidade e regularidade; 

 Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos. 

 Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados;  

 Controle social; e, 

 Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 
ocupados ao saneamento básico. 

Através destes princípios fundamentais citados, percebe-se a necessidade legal dos 
sistemas atingirem a totalidade da população, ciente que, para isso, deve-se prever 
um espaço de tempo (metas graduais) e que nem todos receberão os serviços da 
mesma forma, mas todos devem ser atendidos adequadamente. 

Considerando todas as caracterizações e diagnósticos realizados, bem como a 
projeção populacional estimada, analisam-se sob o ponto de vista técnico os 
elementos que compõem o plano de saneamento, através do indicativo de medidas 
de curto, médio e longo prazo. 

 

6.2.4. Abastecimento de Água Potável 

Do diagnóstico do sistema de abastecimento de água, destacam-se aqui as 
prioridades de curto, médio e longo prazo para serem observadas como elementos do 
Plano de Saneamento Básico para o município de Santa Helena (PR).  

A diretriz geral de ação considerada para o sistema é garantir a universalização dos 
serviços de abastecimento de água no Município, tanto de forma quantitativa como 
qualitativa, acompanhando as tendências de crescimento do mesmo e tornar clara as 
responsabilidades da Concessionária (Sanepar) e as da Prefeitura de Santa Helena. 
Este sem dúvida será o maior desafio a ser vencido. 
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A partir desta diretriz geral, desdobram-se as ações relacionadas com a implantação, 
correção, manutenção e projeto de medidas para o sistema de abastecimento de 
água.  

Apresentam-se também ações relacionadas com a gestão dos serviços e processos 
de controle e fiscalização sobre os agentes responsáveis, além de outras relacionadas 
à implementação de programas que visem à melhoria da qualidade das águas, tanto 
bruta, quanto tratada.  

Quanto ao sistema de abastecimento de água, o PLANSAB (Plano Nacional de 
Saneamento Básico) trata como atendimento adequado o fornecimento de água 
potável por rede de distribuição, com ou sem canalização interna, ou por poço, 
nascente ou cisterna, com canalização interna, em qualquer caso sem intermitência 
prolongada ou racionamentos, mostrando as diferentes formas de atendimento à 
população.   

A maior parte da sede do Município de Santa Helena e o distrito Moreninha são 
atendidos pela SANEPAR, todavia, os demais distritos e comunidades isoladas são 
atualmente atendidos por poços sem qualquer tipo de tratamento, cobrança pelos 
serviços e controle de qualidade da água.  

Quanto aos recursos necessários para os investimentos e operação dos sistemas, 
segundo o Art. 29 da Lei Federal n.º 11.445/2007: “Os serviços públicos de 
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 
sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços;”. 

Pelo texto da Lei, os sistemas deveriam ter sua sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada preferencialmente pela cobrança dos serviços, isto é, basicamente o 
sistema deve ser equilibrado entre o que se arrecada e o que se despende com sua 
operação e os investimentos necessários à ampliação progressiva no rumo da 
universalização. Em Santa Helena, isso ocorre apenas nos locais servidos pela 
Sanepar, excluindo as demais localidades desse contexto. 

 

Objetivos Gerais: 

I. Produção e transporte de água tratada adequada às demandas; 

II. Promover a expansão da rede de abastecimento de água em consonância com 
o programa de universalização dos serviços; 

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

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

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

VI. Continuidade e regularidade;  

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

VIII. Controle de perdas de forma a atender as metas estabelecidas no PMSB; e, 

IX. Metas de cobertura dos serviços propostas no PMSB. 
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Aplicação da metodologia dos cenários 

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

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

A fase inicial é o levantamento das Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, 
as quais foram definidas no diagnóstico do sistema e nas consultas públicas (Tabela 
74). 

Tabela 74 - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. 

C D P Fator 

      
Farta disponibilidade hídrica subterrânea e superficial.  Atualmente captações através 

de poços profundos. 

      Padrão de potabilidade - Portaria n.º 2.914 do Ministério da Saúde 

      Qualidade da água bruta 

      Sistema dependente de energia elétrica 

   
Grande quantidade de poços para distribuição de água para distritos e comunidades 

isoladas 

   Divisão de responsabilidades entre Sanepar e Prefeitura Municipal 

   
Prefeitura é responsável pelos custos de manutenção dos poços nos distritos e 

comunidades isoladas 

      
Fornecimento de água pela Prefeitura em 115 poços sem cobrança de tarifa e 

controles da distribuição 

      
Inexistência de controle de perdas de água e hidrometação nos locais abastecidos 

pela Prefeitura. 

   Inexistência de controle da qualidade da água nos locais abastecidos pela Prefeitura. 

   Inexistência de tratamento da água distribuída pela Prefeitura. 

   
Existência de uma estrutura de alto custo sem contrapartidas (Departamento de 

Abastecimento de Água da Prefeitura). 

   Fornecimento gratuito de água a empresas e atividades econômicas agro-industriais  

      Cadastro técnico georreferenciado dos poços incompleto. 

      Outorgas emitidas vencidas para os poços de abastecimento  

   
Uso insustentável da água fornecida pela Prefeitura, devido a falta de cobrança e 

controle 

      Farta disponibilidade hídrica e atendimento de 100 % da população urbana e distritos 

      Alto índice de hidrometração nas áreas operadas pela Sanepar 

   Hidrômetros com vida útil alta, sem necessidade de substituições imediatas 

      
Captação de água bruta suficiente para os próximos 20 anos na sede do município 

(novo poço da Sanepar) 

      Novo reservatório em aço vitrificado, capaz de atender a demanda futura 

   
População ciente de que é preciso novas regras no sistema de abastecimento de 

água 

   
Existência de Agência Reguladora dos serviços prestados pela concessionária - 

AGEPAR 
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C D P Fator 

   
Outorgas emitidas e válidas para os poços de abastecimento da população da sede 

(sistema SANEPAR) 

   
Existência de programas de proteção da bacia como aqueles ofertados pela Itaipu 

Binacional 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Tabela 75 – Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão. 

Item Ameaças Oportunidades 

I 
Fornecimento de água pela Prefeitura em 115 
poços sem cobrança de tarifa e controles da 
distribuição 

- 

II 
Inexistência de controle de perdas de água e 
hidrometação nos locais abastecidos pela 
Prefeitura. 

Hidrômetros com vida útil alta, sem necessidade 
de substituições imediatas 

III 
Inexistência de controle da qualidade da água 
nos locais abastecidos pela Prefeitura. 

Existência de programas de proteção da bacia 
como aqueles ofertados pela Itaipu Binacional 

IV 
Inexistência de tratamento da água distribuída 
pela Prefeitura. 

Existência de Agência Reguladora dos serviços 
prestados pela concessionária 

V 
Existência de uma estrutura de alto custo sem 
contrapartidas (Departamento de 
Abastecimento de Água da Prefeitura). 

- 

VI 
Fornecimento gratuito de água a empresas e 
atividades econômicas agro-industriais  

- 

VII 
Cadastro técnico georreferenciado dos poços 
incompleto. 

Existência de Agência Reguladora dos serviços 
prestados pela concessionária - AGEPAR 

VIII 
Outorgas emitidas vencidas para os poços de 
abastecimento  

Outorgas emitidas e válidas para os poços de 
abastecimento da população da sede (sistema 
SANEPAR) 

IX 
Uso insustentável da água fornecida pela 
Prefeitura, devido à falta de cobrança e 
controle 

População ciente de que é preciso novas regras 
no sistema de abastecimento de água 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Nesta etapa é realizada a hierarquização por ordem decrescente, do grupo que mais 
pontuou, para o que menos pontuou. 
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Tabela 76 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças. 

Item Ameaças 
Relevância  

(1) 

Incerteza 

 (2) 

Prioridade 

 (3) 

I 
Fornecimento da água pela Prefeitura em 115 locais 

diferentes, sem cobrança de tarifa e sem controles 
5 5 25 

II 
Inexistência de controle de perdas de água e hidrometação 

nos locais abastecidos pela Prefeitura. 
3 1 3 

III 
Inexistência de controle da qualidade da água nos locais 

abastecidos pela Prefeitura. 
5 5 25 

IV Inexistência de tratamento da água distribuída pela Prefeitura. 5 1 5 

V 
Inexistência de fluoretação e desinfecção nos distritos e 

comunidades isoladas 
5 1 5 

VI 
Falta de cadastro detalhado do consumo de água por 

empresários  
5 1 5 

VII Outorgas emitidas vencidas para os poços de abastecimento  5 1 5 

VIII Uso insustentável da água 5 5 25 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

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

Tabela 77 - Programa: Produção e Tratamento. 

Item Ameaças Prioridade 

IV 
Inexistência de tratamento da água captada por poços nos distritos e 

comunidades isoladas 
5 

V 
Inexistência de fluoretação e desinfecção nos distritos e comunidades 

isoladas 
5 

  10 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 78 - Programa: Distribuição até o consumidor. 

Item Ameaças Prioridade 

II 
Inexistência de controle de perdas de água e hidrometação nos locais 

abastecidos pela Prefeitura. 
3 

  3 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 79 - Programa: Gestão. 

Item Ameaças Prioridade 

I 
Inexistência de controle para o uso de água nos distritos e comunidades 

isoladas 
25 

VI 
Inexistência de controle de perdas de água e hidrometação nos distritos e 

comunidades isoladas 
5 

VI Falta de cadastro detalhado do consumo de água por empresários 5 

VII Outorgas emitidas vencidas para os poços de abastecimento 5 

  40 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Tabela 80 - Programa: Educação Sanitária e Ambiental. 

Item Ameaças Prioridade 

VIII 
Uso insustentável da água fornecida pela Prefeitura, por falta de controle e 

cobrança 
25 

  25 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que o tema “Gestão” apresenta 
o maior número de pontos, o que não é uma surpresa, já que a forma de prestação 
do serviço de abastecimento de água pela Prefeitura, implica em vários tipos de 
problemas, conforme já apresentado no diagnóstico. Em seguida aparece a 
“Educação Sanitária e Ambiental” e “Distribuição até o consumidor”. Combinando-se 
entre si as convergências pontuadas nos quatro setores selecionados é possível 
estabelecer as seguintes estruturas básicas alternativas para a hierarquização dos 
cenários futuros: 

Tabela 81 - Integração das alternativas. 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Gestão 40 
65 

Educação Ambiental 25 

Produção e Tratamento 10 
13 

Distribuição até o consumidor 3 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Pela integração das alternativas apresentadas anteriormente obtém-se a figura a 
seguir: 

 
Figura 46 - Integração das alternativas - Abastecimento de Água. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Por esta imagem, é possível verificar que a pontuação do tema Gestão acrescida de 
Educação Ambiental alcançou 65 pontos e a pontuação de Produção e Tratamento e 
a Distribuição até o consumidor alcançou 13 pontos. Esses números sugerem a 
montagem dos cenários a partir da Gestão (40), Educação Ambiental (25), Produção 
e Tratamento (10), e Distribuição até o consumidor (3). 

A definição de um novo modelo para prestação dos serviços de abastecimento de 
água em Santa Helena, é sem dúvida uma prioridade do item Gestão. A atuação da 
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Prefeitura no fornecimento de água, sem cobrança de tarifas, sem controle de vazão, 
sem desinfecção e sem controle de qualidade da água fornecida, coloca o poder 
público municipal numa situação muito vulnerável sob os aspectos ambiental, 
econômico, administrativo e legal, conforme apresentado no diagnóstico e já 
comentado. 

A Educação Ambiental e Sanitária é fundamental para qualquer área do saneamento, 
pois sem a adesão da população, qualquer programa está fadado ao fracasso. A 
preservação dos recursos hídricos, uso racional da água, uso adequado da rede 
coletora de esgoto, ligações residenciais corretas dos sistemas de esgotamento 
sanitário, o escoamento de águas pluviais e o manejo dos resíduos sólidos são temas, 
entre outros que deverão ser abordados num programa de educação ambiental, seja 
na educação formal, através das escolas e com envolvimento da Secretaria Municipal 
de Educação, seja na comunicação social, através de campanhas nas rádios, TV’s e 
outros meios disponíveis. 

 

6.2.4.1. Área urbana e rural 

 Metas de atendimento 

Como visto no diagnóstico, a maior parte da população da sede do município e o 
distrito Moreninha é atualmente atendida pelo sistema coletivo de fornecimento de 
água pela Sanepar, já a população dos demais distritos e comunidades isoladas é 
atendida apenas pela Prefeitura. A proposta é que haja uma mudança nessa situação 
ao longo do período de validade do PMSB. Para os locais atendidos pela Prefeitura 
não há dados registrados, o que impede qualquer tentativa de análise da capacidade 
futura dos sistemas. 

 

 Demandas  

A base para o estudo de demandas é a projeção populacional detalhada no 
diagnóstico. A partir da população estimada, foram utilizadas algumas premissas para 
o cálculo das demandas do sistema de abastecimento de água: 

 Coeficiente K1 = 1,2  relativo aos dias de maior consumo, em geral em função 
das condições climáticas (dias quentes do ano); 

 Coeficiente K2 = 1,5  relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado 
pela coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); e, 

 Reservação de água tratada necessária = 1/3 do consumo diário (dia de maior 
consumo). 

São necessários, para o cálculo das demandas, além das premissas anteriores, dois 
valores adicionais: consumo per capita e índice de perdas. 

De acordo com os dados obtidos com a Sanepar, o valor de consumo per capita em 
Santa Helena foi no máximo 113 l/hab.dia, portanto foi adotado este valor.  Também 
de acordo com a Sanepar, em Moreninha o consumo máximo foi de 90 l/hab.dia. 

Não foi possível acessar os dados de perdas, e na falta deles foi adotado o valor de 
30% de perdas, o que seria um valor médio para as condições do Paraná. 
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 A população projetada, resultou nas demandas constantes na Tabela 82, pelas 
fórmulas: 

 Vazão média total (L/s) = (q’ x População atendida SAA)/86400; 

 Vazão Dia > consumo (L/s) = Vazão média total x K1; 

 Vazão Hora > consumo (L/s) = Vazão média total x K1 x K2. 

Sendo, 

 q’ = per capita incluindo as perdas (L/hab.dia). 

 

Tabela 82 - Demandas calculadas para o sistema de água – Distrito Sede de Santa Helena. 

Ano 

População 

Atendida 

SAA (hab.) 

Per capita 

incluindo 

perdas 

(L/hab.dia) 

Vazão 

média 

(L/s) 

Vazão Dia > 

consumo 

(L/s) 

Vazão Hora > 

consumo   

(L/s) 

0 2.017 14.523 113 24,69 29,63 44,44 

1 2.018 14.800 113 25,16 30,19 45,29 

2 2.019 15.077 113 25,63 30,76 46,14 

3 2.020 15.354 113 26,10 31,32 46,98 

4 2.021 15.630 113 26,57 31,88 47,34 

5 2.022 15.907 113 27,04 32,45 48,68 

6 2.023 16.184 113 27,51 33,01 49,52 

7 2.024 16.461 113 27,98 33,58 50,37 

8 2.025 16.738 113 28,45 34,15 51,22 

9 2.026 17.014 113 28,92 34,71 52,06 

10 2.027 17.291 113 29,39 35,27 52,91 

11 2.028 17.568 113 29,86 35,84 53,76 

12 2.029 17.845 113 30,34 36,40 54,61 

13 2.030 18.122 113 30,81 36,97 55,46 

14 2.031 18.398 113 31,28 37,53 56,30 

15 2.032 18.675 113 31,75 38,10 57,15 

16 2.033 18.952 113 32,22 38,66 58,00 

17 2.034 19.229 113 32,69 39,23 58,84 

18 2.035 19.506 113 33,16 39,79 59,68 

19 2.036 19.782 113 33,63 40,36 60,54 

20 2.037 20.059 113 34,10 40,92 61,38 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 Ações necessárias  

 

A. Gerenciamento: Definição de Novo Modelo de Prestação dos Serviços 

Todos os aspectos negativos decorrentes da forma atual de prestação dos serviços 
de abastecimento de água foram apresentados no diagnóstico e comentados neste 
prognóstico. 

Não se trata aqui de justificar os motivos que levaram as administrações anteriores a 
adotar o atual modelo, compartilhado entre a Prefeitura e Sanepar – o importante é 
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que os administradores atuais de Santa Helena compreendam o problema e busquem 
uma solução que atenda da melhor forma possível os interesses da comunidade sob 
os aspectos administrativos, legais, sanitários, operacionais, sociais e políticos. 

O parágrafo acima dá uma ideia da complexidade do problema e da forma ampla que 
deve ser tratado. Por este motivo a proposta deste trabalho é que o Prefeito do 
município nomeie por Decreto uma Comissão para analisar este problema sob os 
aspectos mais amplos possíveis e se chegar a um modelo consensualmente 
satisfatório. Recomenda-se que nesta Comissão participem representantes do 
Departamento de Abastecimento de Água, do Departamento Jurídico e de várias 
Secretarias Municipais. 

Previamente ao trabalho desta Comissão deve ser complementado o levantamento 
de todos os poços apresentados nos Anexos do diagnóstico, definindo de forma mais 
precisa os usos da água em cada um, bem como se existe alguma forma organizada 
para a discussão do futuro destes poços: Associação de moradores, empresa, 
propriedades rurais individuais, prédios públicos (escolas, postos de saúde, centros 
comunitários, igrejas, etc.). Estas informações serão necessárias na fase de 
discussão de alternativas. 

Sob o ponto de vista gerencial, este documento aponta três cenários: 

 

Cenário 1: 

A Sanepar assume a parte de Santa Helena atualmente operada pela Prefeitura e 
colocando em seu planejamento a implantação de rede coletora de esgoto sanitário 
nesta região. A Sanepar assumiria também o abastecimento de água de todos os 
distritos. 

Quanto aos poços e sistemas isolados espalhados pelo município, todos aqueles que 
puderem ser doados a empresas, proprietários individuais, grupos de moradores, etc, 
deveriam ser doados, após avaliação jurídica do Comitê. Sua operação e manutenção 
ficaria a cargo dos grupos que receberem a doação.  O Departamento de 
Abastecimento de Água ficaria apenas com o encargo de operar aqueles que pela sua 
natureza, são de responsabilidade pública: escolas, creches, postos de saúde, etc.  

Desta forma a atribuição e os custos do Departamento de Abastecimento de Água 
ficaria reduzido ao mínimo indispensável, o que permitiria uma grande diminuição de 
custos. Ao mesmo tempo, a Prefeitura poderia realizar a desinfecção nestes sistemas 
que continuariam a serem operados por ela, realizando também o controle de 
qualidade da água nos mesmos. Esta parece ser a melhor alternativa possível. 

 

Cenário 2: 

A Sanepar assume as funções do cenário 01 e a Prefeitura continua a operar todos 
os 115 poços, porém com uma estrutura mais profissionalizada em termos de 
organização, pessoal e finanças, o que deveria permitir a desinfecção da água e seu 
controle de qualidade. 

Obviamente neste caso os custos subiriam e seria necessário definir um valor realista 
de cobrança de tarifa de modo que o sistema fosse financeiramente autossustentável, 
ou seja o valor da tarifa deveria cobrir todos os custos de pessoal, energia elétrica, 
tratamento, equipamentos, manutenção e operação dos sistemas. 
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Cenário 3: 

A Prefeitura cria uma estrutura municipal autônoma para assumir totalmente o 
saneamento em Santa Helena. Seria a criação de um SAMAE (Serviço Municipal de 
Água e Esgoto), ou DAE (Departamento de Água e Esgoto). Neste caso esta nova 
estrutura, deveria ter também autossustentação financeira e técnica, cobrando as 
tarifas necessárias para isto. 

Esta hipótese é pouco realista pois Santa Helena tem um contrato de concessão com 
a Sanepar, o que tornaria este processo difícil. 

 

Os cenários propostos representam apenas uma primeira aproximação do problema. 
Podem ser definidos outros cenários à medida em que a Comissão responsável pelo 
trabalho avançar em suas discussões. 

O importante é que as discussões sejam norteadas pelos aspectos definidos pela Lei 
da Política Nacional de Saneamento Básico: Universalização dos serviços, segurança 
sanitária, sustentabilidade ambiental e financeira. 

A tarefa dessa Comissão seria a de estudar a situação da forma mais abrangente 
possível definindo um novo modelo de prestação dos serviços, que deverá ser 
aprovado pelo Poder Público Municipal. 

Definido o novo modelo, deverá ser montada uma campanha de informação a mais 
ampla possível para que a população seja esclarecida dos motivos que levaram ao 
novo modelo, bem como à sua forma de implementação. 

Apenas depois de vencidas todas estas etapas, o novo modelo deverá ser implantado. 

 

B. Captação de Água Bruta – Poços e Captação Superficial 

 

As estimativas anteriores mostram que a o novo poço da Sanepar, com capacidade 
de 290 m3/h, que ainda não entrou em operação, tem capacidade suficiente para 
atender a demanda de crescimento da população até 2037. Portanto para a sede do 
município de Santa Helena o quesito produção de água está equacionado para as 
demandas futuras da população. Atualmente a Sanepar está trabalhando no limite de 
capacidade do poço atual, o que provoca falta d´água em alguns dias de grande 
consumo. A Sanepar informou que o novo poço entrará em operação somente no final 
de 2019. Cabe ao poder municipal solicitar à Sanepar um prazo menor para 
operacionalização deste novo poço, uma vez que o problema de falta de água já foi 
detectado nos dias de maior consumo. 

Para o distrito Moreninha foram disponibilizados menos dados. Como o número de 
ligações é pequeno e o crescimento do distrito limitado, não foi possível um cálculo 
mais específico. Para os demais distritos, abastecidos pela Prefeitura, não há dados 
disponíveis.  

Portanto, para a sede do município não haverá necessidade de novos poços. Quanto 
aos distritos, não é possível de ser feito um prognóstico, devido à falta de dados. 
Houve reclamações da população durante a fase de mobilização, mas é impossível 
determinar se o problema levantado decorre da manutenção de bombas ou da 
capacidade dos poços ou mesmo da insuficiência de reservação. O índice de 
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hidrometração é alto na Sede e no Distrito Moreninha, o que afasta a hipótese de 
desperdício. 

Portanto a recomendação no quesito produção de água seria a colocação em 
funcionamento do novo poço da Sanepar e o novo reservatório em aço vitrificado, o 
mais breve possível. 

No que diz respeito ao fornecimento de água pela Prefeitura, aparentemente a 
capacidade dos poços é suficiente, sendo até recorrentes os desperdícios. A proposta 
é que as empresas e atividades econômicas agropecuárias se responsabilizem pelo 
próprio consumo tendo uma fonte própria de abastecimento, devidamente outorgada. 
A Prefeitura deve realizar um estudo caso a caso, e implantar um amplo programa de 
doação dos atuais poços a grupos de moradores, Associações de Moradores ou até 
mesmo a moradores individuais de áreas rurais, para que eles próprios assumam a 
operação de seus poços.  

Esta ação deve ser precedida de um programa especifico, no qual uma Comissão 
designada pelo Prefeito deve analisar os aspectos jurídicos, sanitários, 
administrativos, financeiros e de comunicação bem como o devido esclarecimento à 
população, para que a necessária mudança de modelo do abastecimento de água 
seja avaliada de forma ampla, e depois de ser tomada uma decisão pela Comissão, 
que novo modelo seja amplamente comunicado e explicado à sociedade de Santa 
Helena. Em alterações deste tipo, a comunicação social é fundamental para evitar 
desgastes, informando toda a população o motivo das mudanças. 

Outra alternativa que pode ser utilizada principalmente para o atendimento do 
consumo agropecuário é o aproveitamento de água da chuva. A criação de animais 
exige um alto consumo de água e, desta forma, o aproveitamento de água da chuva 
aliviaria a captação nos poços existentes. 

Atualmente, existem estudos tais como o da Embrapa onde constam os cálculos para 
a implantação deste sistema, além dos requisitos necessários. Segundo este estudo, 
as águas para consumo animal devem ser potáveis o que agrega aos produtores 
novas demandas como as análises da água. Existem também ações de Municípios 
da região em parceria com a Itaipu/Cultivando Água Boa para investimentos na 
implantação de cisternas que poderiam ser utilizadas. 

Quanto à adição de produtos químicos, apenas nos locais operados pela Sanepar, há 
adição de flúor e desinfecção com cloro. Nos demais distritos e locais isolados, onde 
o abastecimento é realizado pela Prefeitura de Santa Helena, não há desinfecção nem 
fluoretação. 

 

C. Adução de Água Bruta/Tratada – EEAT 

 

Levando em consideração que de acordo com as informações obtidas, a nova adutora 
para o novo poço (Sanepar) na sede do município está pronta, não são previstas 
novas ações para adução, apenas a implementação do novo poço e adutora já 
construída. 
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D. Sistema Produtor 

 

De acordo com a Portaria n.º 2.914/2011 do Ministério da Saúde, em seu Artigo 33º: 
“Os sistemas ou soluções alternativas coletivas de abastecimento de água supridas 
por manancial subterrâneo com ausência de contaminação por Escherichia coli devem 
realizar cloração da água mantendo o residual mínimo do sistema de distribuição 
(reservatório e rede), conforme as disposições contidas no art. 34º a esta Portaria”. 

Portanto, não há, segundo a legislação vigente, necessidade de tratamento adicional 
em águas provenientes de manancial subterrâneo, desde que estas atendam aos 
padrões de potabilidade. Há a obrigação de filtração apenas para as águas de 
mananciais superficiais, conforme Artigo 24º da mesma Portaria.  

Nos poços operados pela Prefeitura, de acordo com a Lei, haveria necessidade de 
desinfecção. 

 

E. Reservação 

 

De acordo com as demandas calculadas, não serão necessários volumes de 
reservação para o Município. A premissa usual de cálculo é que o volume reservado 
seja igual a 1/2 a 1/3 do volume do dia de maior consumo, sendo adotada o valor de 
1/3 no presente trabalho. Atualmente a Sede possui capacidade instalada de 
reservação, de dois reservatórios apoiados e um elevado. O novo poço de 20.000m3 
em aço vitrificado ainda não entrou em operação, mas a soma destas capacidades é 
suficiente para o horizonte do plano (2037). 

As comunidades isoladas (115 poços) são dotadas de pequenos reservatórios. 

No presente momento, como as edificações das comunidades isoladas possuem 
reservatórios individuais, não serão propostos reservatórios nessas localidades. 

Quanto à área rural, considerando o consumo humano e também que alguns 
reservatórios não tiveram suas capacidades informadas, não serão propostos novos 
reservatórios a serem implantados. Além disso, a taxa de crescimento populacional 
para a área rural é negativa e optou-se por manter a população do último censo (2010) 
no horizonte de 20 anos. Sendo assim, não há necessidade de investimentos na 
reservação para abastecimento de água para consumo humano no meio rural, visto 
ainda que novos empreendimentos agropecuários deverão ter suas fontes de 
abastecimento próprias.  

 

F. Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares 

 

Nos locais operados pela Sanepar não foram detectadas novas necessidades de rede. 
Enquanto que naqueles pela Prefeitura faltam informações sobre este aspecto, 
portanto não serão propostas novas ações nesta área. 
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G. Hidrometração/Macromedidores 

 

Através da projeção de ligações domiciliares, pode-se projetar o número de 
hidrômetros necessários ao longo do período de estudo. Considerou-se R$ 100,00 
como valor unitário para instalação de hidrômetros, sendo R$ 60,00 referentes ao 
equipamento e R$ 40,00 para a instalação. Esses valores de investimentos são 
utilizados atualmente para estudos de concepção, praticados por diversas 
concessionárias brasileiras. 

Não existe uma idade ideal de substituição desses aparelhos, mas sim 
recomendações de vida útil máxima entre 5 a 10 anos conforme o aparelho utilizado. 
Assim, será adotada a premissa de troca de 15% do total de hidrômetros a cada ano, 
a partir de 2018. Salienta-se que a substituição de hidrômetros antigos é umas das 
formas de reduzir as perdas no sistema e melhor quantificar os consumos. 

Além da substituição dos hidrômetros existentes, esses aparelhos devem ser 
instalados nas ligações ainda não medidas e nas novas ligações. Como todas as 
ligações atualmente possuem hidrômetros, serão necessários apenas investimentos 
para as novas ligações. 

 

H. Recadastramento Comercial 

 

O recadastramento comercial de todos os imóveis do Município deve ser realizado a 
fim de verificar se estes estão conectados à rede pública de abastecimento de água 
e, portanto, usufruindo e pagando pelo sistema. Como a SANEPAR possui 100% de 
atendimento, este recadastramento deverá ser realizado apenas se a companhia 
assim o decidir. 

Caso a Prefeitura repasse para a Sanepar o abastecimento da região urbana operada 
por ela, a Sanepar deverá realizar o recadastramento e readequação das ligações 
nestas áreas. 

 

I. Controle da Qualidade da Água  

 

Deve-se garantir que a água distribuída pelo sistema público do Município atenda à 
Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde, com relação à qualidade e quantidade 
das amostras. Atualmente a SANEPAR realiza os ensaios exigidos pela Portaria, o 
que não ocorre com os demais distritos e comunidades isoladas, devido ao custo 
desse serviço quando executado. 

Desta forma, é necessário que sejam feitas todas as análises conforme determina o 
Plano de Amostragem da referida Portaria e considerar que se tratam de diversos 
parâmetros cada qual com sua periodicidade definida. Por isso, recomenda-se que as 
análises dos parâmetros operacionais feitas constantemente sejam realizadas pelo 
próprio operador, através da implantação de um laboratório local (regional) com os 
equipamentos necessários para a análise dos seguintes parâmetros: Cor, Turbidez, 
Cloro residual livre, pH e Fluoreto. Atualmente a SANEPAR possui laboratório e realiza 
os ensaios necessários. 
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A Prefeitura pode realizar uma parceria com a SANEPAR para que a mesma realize 
alguns ensaios de maneira rotineira nas comunidades isoladas, de forma a começar 
um monitoramento nessas regiões ou para aumentar o número de amostras 
analisadas. 

Outro cenário viável refere-se à participação do município no Consórcio Intermunicipal 
de Saneamento do Paraná (CISMAE/CISPAR). Este consórcio conta com um 
laboratório completo que realiza análises físico-químicas e microbiológicas atendendo 
todas as análises solicitadas pela referida Portaria, implantado no Centro de 
Referência localizado no município de Maringá. Além disso, o Consórcio tem forte 
parceria com a FUNASA a qual pode ser também fonte de recursos para realização 
das coletas e das análises.  

Neste mesmo cenário, considera-se a possibilidade de o Consórcio ser a Agência 
Reguladora dos serviços de saneamento prestados pela Prefeitura, desde que o 
mesmo faça adaptações jurídicas para tal função, visto já haverem iniciativas do ente 
nesse âmbito. Esta discussão encontra-se neste prognóstico em item específico que 
aborda o assunto mais especificamente. 

 

J. Estimativas Preliminares de Investimentos e Cronograma 

 

Nas atividades de engenharia, a estimativa de custos de obras, ampliações ou 
qualquer ação visando uma construção, só se torna possível a partir de um projeto 
executivo. 

Por outro lado, a nível de planejamento é sempre útil que os gestores tenham uma 
referência de custo, o que pode ser feito com as devidas reservas, tendo em conta o 
uso de valores médios obtidos em várias fontes ligadas a obras de saneamento. 

Tendo feito estas ressalvas, e com base em valores utilizados em escritórios de 
projetos na área de saneamento, planilhas do Paraná Edificações (Governo do Estado 
do Paraná, 2017), bem como do software  MaxOR, adotado pela Sanepar para 
estimativas de obras de saneamento,  a Tabela 83 e outras estimativas de custo 
apresentadas neste trabalho tem uma função meramente referencial, não podendo 
ser adotada como estimativa de custo real. Estas estimativas permitem uma ordem 
de grandeza das intervenções necessárias, sendo sempre usadas com a devida 
preocupação. 

 

6.2.4.2. Cronograma de execução dos investimentos previstos  

Tabela 83 - Investimentos no SAA (ano 1 ao 20) pela SANEPAR. 

Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 

1 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

647.412,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 200 400 80.000,00 

Substituição da rede de 
distribuição 

m 1.711 120 205.272,00 

Substituição de hidrômetros ud 271 100 27.100,00 

Reparos ud 1 5.000,00 5.000,00 
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Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 
Projeto de engenharia para 
operacionalização do novo 

poço Sanepar 
ud 1 35.000,00 35.000,00 

Bomba e ligações do novo 
poço 

ud   140.000,00 140.000,00 

Ligações para o novo 
reservatório de aço vitrificado 

ud 1 100.000,00 100.000,00 

Ampliação ou nova casa de 
química - Sanepar 

ud 1 50.000,00 50.000,00 

2 

Execução de rede de 
distribuição 

m 63 120 7.560,00 

242.534,40 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 3 400 1.200,00 

Substituição da rede de 
distribuição 

m 1.713 120 205.574,40 

Substituição de hidrômetros ud 272 100 27.200,00 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

3 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

239.816,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição da rede de 
distribuição 

m 1.715 120 205.776,00 

Substituição de hidrômetros ud 272 100 27.200,00 

4 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

240.017,60 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição da rede de 
distribuição 

m 1.716 120 205.977,60 

Substituição de hidrômetros ud 272 100 27.200,00 

5 

Execução de rede de 
distribuição 

m 63 120 7.560,00 

243.340,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 3 400 1.200,00 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição da rede de 
distribuição 

m 1.719 120 206.280,00 

Substituição de hidrômetros ud 273 100 27.300,00 

6 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.140,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 273 100 27.300,00 
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Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 

7 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.140,00 
Execução de ligações 

domiciliares 
ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 273 100 27.300,00 

8 

Execução de rede de 
distribuição 

m 63 120 7.560,00 

37.160,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 3 400 1.200,00 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 274 100 27.400,00 

9 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.240,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 274 100 27.400,00 

10 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.240,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 274 100 27.400,00 

11 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.340,00 
Execução de ligações 

domiciliares 
ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 275 100 27.500,00 

12 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.340,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 275 100 27.500,00 

13 

Execução de rede de 
distribuição 

m 63 120 7.560,00 

37.360,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 3 400 1.200,00 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 276 100 27.600,00 

14 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.440,00 
Execução de ligações 

domiciliares 
ud 2 400 800 
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Ano Intervenção Ud Quant. 
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

(R$) 
Valor anual 

(R$) 
Implantar programa de Ed. 

Ambiental 
vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 276 100 27.600,00 

15 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.440,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 276 100 27.600,00 

16 

Execução de rede de 
distribuição 

m 63 120 7.560,00 

37.460,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 3 400 1.200,00 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 277 100 27.700,00 

17 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.540,00 
Execução de ligações 

domiciliares 
ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 277 100 27.700,00 

18 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.540,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 277 100 27.700,00 

19 

Execução de rede de 
distribuição 

m 63 120 7.560,00 

37.560,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 3 400 1.200,00 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 278 100 27.800,00 

20 

Execução de rede de 
distribuição 

m 42 120 5.040,00 

34.640,00 

Execução de ligações 
domiciliares 

ud 2 400 800 

Implantar programa de Ed. 
Ambiental 

vb 1 1.000,00 1.000,00 

Substituição de hidrômetros ud 278 100 27.800,00 

       

     Total: 2.140.700,00 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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6.2.5. Esgotamento Sanitário 

A diretriz geral é garantir a universalização dos serviços de esgotamento sanitário 
como forma de resguardar condições adequadas de saúde pública e conservação do 
meio ambiente.  

Assim como para o sistema de abastecimento de água, a Lei Federal n.º 11.445/2007 
será a base para nortear as propostas para o sistema de esgoto. Quanto a este 
sistema, para o PLANSAB, o atendimento adequado se dá por coleta seguida de 
tratamento ou o uso de fossa séptica sucedida de pós-tratamento ou unidade de 
disposição final, adequadamente projetados e construídos.  

Serão propostos sistemas coletivos nos locais onde há maior adensamento 
populacional (Sede), enquanto que em outros locais menos adensados as soluções 
deverão ser individuais. 

 

Objetivos gerais: 

I. Promover a expansão da rede de esgoto em consonância com o programa de 
universalização dos serviços; 

II. Após implantação de sistema coletivo, fiscalizar para que não ocorram ligações 
de águas pluviais em redes coletoras de esgotos sanitários; 

III. Após implantação de sistema coletivo, fiscalizar para que não ocorram ligações 
de esgotos sanitários nas redes de drenagem de águas pluviais, quando houver 
redes separadoras; 

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

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

VI. Qualidade dos produtos (atendimento aos padrões de lançamento - Resolução 
CONAMA n.º 357/05 e Resolução CONAMA n.º 430/11); e, 

VII. Continuidade e regularidade. 

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

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

A fase inicial é o levantamento das Condicionantes, Deficiências e Potencialidades, 
as quais foram definidas no diagnóstico do sistema e nas consultas públicas. 
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Tabela 84 - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. 

C D P Fator 

      Tratamento de esgoto em lagoas de estabilização 

      Padrão de lançamento de efluentes (CONAMA 357/05 e CONAMA 430/11) 

   Topografia suave do Município 

   
Grande área rural no município, com alta densidade populacional e infiltração do 

esgoto sem fossa séptica. 

      Baixa eficiência do atual sistema de tratamento em lagoas de estabilização 

      
Infiltração direta de esgoto no solo em parte da sede do município, distritos e áreas 

isoladas 

   
Lançamento dos efluentes domésticos diretamente nos poços de abastecimento 

desativados, em muitos casos 

   

Inexistência de quantificação dos dejetos gerados na área rural pelos animais, 

números de esterqueiras e qualidade das mesmas. O excesso de nutrientes lançados 

no solo pode prejudicar o lençol freático 

      

Não existe envolvimento da Prefeitura e SANEPAR para criação de uma 

regulamentação dos caminhões limpa-fossa, com um efetivo controle da destinação 

final do lodo 

   
Inexistência de rede coletora de esgotamento sanitário em parte de Santa Helena e 

nos distritos 

      Maioria dos sumidouros em frente às casas facilitando a futura ligação à rede. 

      A ETE atual tem espaço para melhoria e permite up grade 

      Existência de programas de educação ambiental 

      Programas existentes em parceria com a Itaipu Binacional 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 85 – Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão. 

Item Ameaças Oportunidades 

I 
Baixa eficiência do atual sistema de tratamento em 
lagoas de estabilização 

Maioria dos sumidouros em frente às casas 
facilitando a futura ligação à rede. 

II 
Infiltração direta de esgoto no solo em parte da 
sede do município, distritos e áreas isoladas 

Programas existentes em parceria com a 
Itaipu Binacional 

III 
Lançamento dos efluentes domésticos diretamente 
nos poços de abastecimento desativados, em 
muitos casos 

Programas existentes em parceria com a 
Itaipu Binacional 

IV 

Inexistência de quantificação dos dejetos gerados 
na área rural pelos animais, números de 
esterqueiras e qualidade das mesmas. O excesso 
de nutrientes lançados no solo pode prejudicar o 
lençol freático 

Programas existentes em parceria com a 
Itaipu Binacional 

V 

Não existe envolvimento da Prefeitura e SANEPAR 
para criação de uma regulamentação dos 
caminhões limpa-fossa, com um efetivo controle da 
destinação final do lodo 

- 

VI 
Inexistência de rede coletora de esgotamento 
sanitário em parte de Santa Helena e nos distritos 

Maioria dos sumidouros em frente às casas 
facilitando a futura ligação à rede. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Tabela 86 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças. 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 

Incerteza 

(2) 

Prioridade 

(3) 

I 

Eficiência relativamente baixa do sistema de lagoas – 

estava em processo de retirada de lodo no dia da visita 

técnica. 

3 3 9 

II 
Não se sabe o estado das fossas sépticas e a frequência 

de limpeza realizada pela população 
5 5 25 

III 
Lançamento dos efluentes domésticos diretamente nos 

poços de abastecimento desativados 
5 3 15 

IV 

Inexistência de quantificação dos dejetos gerados na área 

rural pelos animais, números de esterqueiras e qualidade 

das mesmas. O excesso de nutrientes lançados no solo 

pode prejudicar o lençol freático 

3 3 9 

V 

Não existe envolvimento da Prefeitura e SANEPAR para 

criação de uma regulamentação dos caminhões limpa-

fossa, com um efetivo controle da destinação final do lodo 

3 1 3 

VI 
Inexistência de rede coletora de esgotamento sanitário em 

parte de Santa Helena e nos distritos 
5 1 5 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 87 - Programa: Coleta. 

Item Ameaças Prioridade 

VI 
Inexistência de rede coletora de esgotamento sanitário em parte de Santa 

Helena e nos distritos 
5 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 88 - Programa: Tratamento. 

Item Ameaças Prioridade 

I Eficiência relativamente baixa do sistema de lagoas 9 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 89 - Programa: Gestão. 

Item Ameaças Prioridade 

II 
Não se sabe o estado das fossas sépticas e a frequência de limpeza 

realizada pela população 
25 

IV 

Inexistência de quantificação dos dejetos gerados na área rural pelos 

animais, números de esterqueiras e qualidade das mesmas. O excesso de 

nutrientes lançados no solo pode prejudicar o lençol freático 

9 

V 

Não existe envolvimento da Prefeitura e SANEPAR para criação de uma 

regulamentação dos caminhões limpa-fossa, com um efetivo controle da 

destinação final do lodo 

3 

  37 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 90 - Programa: Educação Sanitária e Ambiental. 

Item Ameaças Prioridade 

III 
Lançamento dos efluentes domésticos diretamente nos poços de 

abastecimento desativados 
15 

  15 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que “Gestão” e “Educação” 
apresentam o maior número de pontos de “Coleta” e “Tratamento”. O tema gestão já 
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foi tratado de forma mais detalhada no Sistema de Abastecimento de Água, pois caso 
a Prefeitura repasse para Sanepar as áreas atualmente sob responsabilidade do 
Departamento de Abastecimento de Água, a Sanepar poderá implantar nestes locais 
a rede coletora de esgotos. 

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

Tabela 91 - Integração das alternativas. 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Coleta 5 
14 

Tratamento 9 

Gestão 37 
52 

Educação ambiental e sanitária 15 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Pela integração das alternativas apresentadas anteriormente obtém-se a figura a 
seguir: 

 
Figura 47 - Integração das alternativas - Esgotamento sanitário. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Por esta imagem, é possível verificar que a pontuação da Gestão acrescida de 
Educação Ambiental e Sanitária alcançou 52 pontos e a pontuação de Coleta e 
Tratamento alcançou 14 pontos. Esses números sugerem a montagem dos cenários 
a partir da Gestão (37), Educação Sanitária e Ambiental (15), Tratamento (9) e Coleta 
(5).  

 

6.2.5.1. Cenário Desejado 

O Cenário desejado é aquele em que todos os habitantes são atendidos com o 
sistema público coletivo de esgotamento sanitário, que o tratamento seja eficiente a 
ponto de reduzir ao mínimo o impacto do efluente nos rios e córregos, e que se cobre 
a tarifa mais adequada possível pela prestação dos serviços. 
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Admite-se que o total atendimento da população deverá ocorrer caso sejam adotadas 
medidas articuladas de ação, porém o esforço normativo, operacional, financeiro e de 
planejamento exercido sobre todos os aspectos que ligam a coleta ao tratamento 
poderão não ser suficientes, visto possível isolamento de moradias, áreas próximas 
às margens de rios dificultando a coleta, custo excessivo de energia e rede coletora 
fazendo com que a tarifa seja elevada. Assim, o cenário desejado de universalização 
será atendido principalmente se houver sustentabilidade econômico-financeira para 
ampliação do sistema, de tal modo que haja um equilíbrio entre oneração de tarifa e 
ampliação do atendimento, levando-se em conta as condicionantes do Contrato de 
Concessão e legislações vigentes. 

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

 

6.2.5.2. Cenários Previsível e Normativo 

Os Cenários Previsível e Normativo serão os mesmos para o Município, já que as 
metas de expansão do sistema de esgoto na área urbana seguirão o normativo desde 
que exista sustentabilidade econômico-financeira, ou seja, caso não haja 
corresponderá consequentemente ao cenário previsível.  

 

6.2.5.3. Área urbana 

 Metas de atendimento 

Conforme visto no diagnóstico, a sede do município conta com 80% de cobertura de 
rede coletora de esgoto. Os 20% que não tem cobertura coincidem quase 
integralmente com a região operada pela Prefeitura, com abastecimento de água. 

Se a área urbana atualmente operada pela Prefeitura for transferida para a Sanepar, 
será necessário que a concessionária implante a rede coletora de esgoto nestas 
mesmas áreas. Para os distritos, a princípio, seriam aceitas as soluções individuais 
(fossa séptica + sumidouro), mas para os maiores, sugere-se que a Sanepar faça um 
estudo de rede e tratamento simplificado.  

A concepção desta ampliação da rede coletora de esgotos deve obedecer a projeto 
específico, pois poucas foram as informações repassadas pela Sanepar sobre a rede 
coletora (bacias, emissários, etc.). As duas Estações Elevatórias visitadas são antigas 
e não obedecem ao padrão da própria Sanepar. 

De qualquer forma, a atual cobertura na sede de Santa Helena é elevada e pode ser 
considerada boa, ressaltando-se sua ampliação na região atualmente atendida pela 
Prefeitura, e nos distritos.  

 

A. Unidades de Tratamento 

 

Com base na estimativa de crescimento populacional utilizada, nota-se que a ETE 
atual, de acordo com informações da própria Sanepar, tem capacidade de tratar 30,0 
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L/s de esgoto doméstico. Isto significa que a ETE tem capacidade para atender a 
demanda do horizonte de 30 anos. 

A ETE atual utiliza duas lagoas anaeróbias e duas lagoas facultativas para realizar o 
tratamento do esgoto.  

Geralmente os sistemas de lagoas de estabilização são problemáticos seja pelo odor 
gerado, ausência/deficiência de tratamento preliminar, o que faz com que os sólidos 
minerais e orgânicos presentes no esgoto sejam lançados na lagoa anaeróbia, o que 
provoca seu assoreamento. Além disso, as lagoas transformam a carga orgânica 
presente no esgoto sanitário em biomassa de algas, o que também gera uma DBO. 
Portanto a eficiência das lagoas de estabilização é limitada. 

No dia da visita técnica realizada ao sistema pode ser observado que as lagoas 
anaeróbias estavam em processo de retirada de lodo, o que significa que as mesmas 
estavam assoreadas.  

Deve ser dada atenção à disposição final do lodo retirado. Este resíduo deve ser 
corretamente disposto, de acordo com a Resolução Conama 375/2006. A Sanepar já 
tem experiência no tratamento e disposição final do lodo de ETE´s, cabendo à 
Prefeitura de Santa Helena e sua Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, o controle e fiscalização sobre os procedimentos adotados pela 
Sanepar. 

 
Figura 48 – BAG´s utilizados para o desaguamento do lodo. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

A equipe de campo não teve acesso às análises de monitoramento das lagoas, 
portanto não foi possível avaliar sua eficiência. 

Um fator positivo no caso da ETE de Santa Helena é que a área disponível é grande 
e a ETE pode ser facilmente ampliada e melhorada. A Figura 49 apresenta a 
localização da ETE. 
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Figura 49 - Localização da ETE SANEPAR em Santa Helena (contorno vermelho). 

Fonte: Google Earth, 2018. 

De acordo com informações de funcionários da Sanepar, já está definido o projeto de 
implantação de um sistema de lodo ativado com aeração prolongada no local.  

Nossa equipe não teve acesso ao projeto, porém é fato conhecido, que o sistema de 
lodo ativado por aeração prolongada é bastante eficiente, embora seja grande 
consumidor de energia elétrica. Consequentemente, a qualidade do efluente final 
esperada deverá ser boa. 

Para estimativa dos custos de melhoria de ETE, será utilizado como base os custos 
de implantação publicados no livro intitulado “Introdução à qualidade das águas e ao 
tratamento de esgotos”, de autoria de Marcos Von Sperling e publicado pelo 
Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Nesta fonte, um 
tratamento primário convencional custa R$ 50,00 e um tratamento através de reator 
UASB possui custo de implantação de R$ 90,00 por habitante (ano base 2009).  

Considerando que o corpo receptor desta unidade será o Reservatório de Itaipu, e que 
a ETE está bem próxima ao Reservatório e que as vazões são baixas, certamente um 
sistema de aeração prolongada será suficiente para atender facilmente as exigências 
legais. 

Atualizando os valores de implantação dos tratamentos pelo INCC (Índice Nacional 
de Custo da Construção) para a base setembro/2017, os custos somados em R$ 
140,0/hab passará para R$ 238,0/hab, valor este que será utilizado para o cálculo de 
investimentos em ETE.  

Além da melhoria da ETE, outra fundamental ação que deverá ser realizada é garantir 
que o esgoto dos imóveis chegue à unidade de tratamento. Este fator será melhor 
detalhado no tópico a seguir. 
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B. Rede Coletora e Ligações Domiciliares 

 

Conforme apresentado no diagnóstico, Santa Helena conta com 80% de cobertura de 
rede coletora de esgoto, ficando os 20% restantes em sua maior parte nos locais 
servidos pelo sistema de abastecimento de água da Prefeitura. 

Para atingir os 100% de cobertura, se faz necessário que a Prefeitura repasse para a 
Sanepar a região atualmente operada por ela, tendo a Sanepar o compromisso de 
implantar nestas áreas a rede coletora de esgoto. 

Além da rede coletora, deverão ser previstos investimentos para a execução das 
ligações domiciliares, ligações estas que dizem respeito ao trecho compreendido entre 
a rede coletora e o dispositivo de inspeção localizado no passeio. 

A ligação interna a cada imóvel é de responsabilidade dos próprios moradores. 

Por questões de baixo investimento de rede devido ao crescimento vegetativo, de um 
ano para o outro, esses valores foram desconsiderados. 

Será utilizado R$ 300,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 500,00 para o valor de novas ligações domiciliares. Esses 
valores de investimentos são utilizados atualmente para estudos de concepção, 
praticados por diversas concessionárias brasileiras. 

 

C. Ligação dos Imóveis à Rede Coletora 

 

A partir do momento em que a rede coletora executada entrar em operação, os 
imóveis contemplados deverão fazer adequações internas para a correta ligação a 
esta rede. 

A responsabilidade da SANEPAR é executar as redes e as ligações domiciliares até 
o dispositivo de inspeção localizado no passeio. Deste ponto até a parte interna o 
encargo é do próprio morador por se tratar de área privativa.  

Apesar de ser responsabilidade do morador, esta etapa é de suma importância, já que 
sem ela, o esgoto gerado não se insere ao sistema executado, fazendo com que este 
não consiga cumprir o papel para o qual foi projetado. 

Para que estas ligações internas realmente aconteçam, deve haver controle e 
fiscalização rígida da Prefeitura e SANEPAR, alertando os moradores para que estas 
ligações sejam feitas, e principalmente de maneira correta, com a instalação de caixa 
de gordura e sem a conexão de tubulações de águas pluviais. 

Estas intervenções internas constam basicamente do desvio das tubulações da fossa 
ou dispositivo individual existente e interligação ao dispositivo de inspeção executado 
futuramente. 
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D. Estações Elevatórias De Esgoto E Linhas De Recalque 

 

De acordo com o diagnóstico apresentado, atualmente a Sanepar opera 02 (duas) 
Estações Elevatórias de Esgoto: uma delas, a principal, próxima à Rua Ângelo Catani, 
ao lado da PR-488 e outra no parque da praia municipal. 

A EEE principal funciona de forma satisfatória, mas não atende aos requisitos da 
própria Sanepar, o que implica em maior dificuldade operacional e risco ambiental. É 
recomendável que a Sanepar faça obras de readequação nas duas visando adequá-
las a seus próprios critérios construtivos. 

Basicamente trata-se de obras visando melhorar a retenção de sólidos (grades) e 
reservatório de emergência na EEE principal. 

 

E. Projetos Executivos 

 

Para a elaboração dos projetos executivos necessários para a melhoria do sistema de 
esgoto, foi considerado como estimativa o valor de 3% em relação ao valor total de 
investimento neste sistema, a ser executado integralmente no Ano 1. 

 

 Cronograma de execução dos investimentos previstos 

Tabela 92 - Investimentos no SES (ano 1 ao 20) no Distrito Sede de Santa Helena. 

Ano Intervenção Ud Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) Valor anual (R$) 

1 
Elaboração de 

projetos executivos 
% 1 96.996,60 96.996,60 96.996,60 

2 

Up grade na Estação 
de Tratamento de 

Esgoto 
ud 1 2.033.220,00 2.033.220,00 2.033.220,00 

Readequação das 02 
EEE 

ud 2 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

3 

Execução de rede 
coletora 

m 2.000 300 600.000,00 

700.000,00 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 200 500 100.000,00 

4 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 3 500 1.500,00 1.500,00 

5 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

6 
Execução de rede 

coletora 
m 1.000 300 300.000,00 300.000,00 

7 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 6 500 3.000,00 3.000,00 

8 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 3 500 1.500,00 1.500,00 

9 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,0  

10 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

11 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 
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Ano Intervenção Ud Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) Valor anual (R$) 

12 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,0  

13 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

14 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

15 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

16 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

17 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

18 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

19 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

20 
Execução de 

ligações domiciliares 
ud 4 500 2.000,00 2.000,00 

     Total: 4.162.216,60 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

6.2.5.4. Área rural  

A área rural de Santa Helena possui população elevada se comparada com outros 
municípios, pois quase metade da população do município habita áreas rurais, fato 
pouco comum. A área rural é marcada pela presença de várias propriedades 
agropecuárias, com destaque para a criação de aves, suínos e agroindústria. 

Devido então à sua baixa densidade populacional, a população desta região deverá 
ser atendida através de soluções individuais, conforme o PLANSAB considera como 
atendimento adequado. 

Para a estimativa de investimentos desta parcela da população foram utilizadas as 
seguintes premissas: 

 Devido à falta de informações sobre as atuais condições de atendimento, foi 
considerado que 25% de todos os domicílios desta área necessitarão de 
investimentos para serem atendidos; 

 Foi utilizada a taxa de 3,3 habitantes por domicílio, que é a média de moradores 
por domicílio particular permanente. 

Os valores de investimento foram obtidos nos itens n.º 74.197/001 e 74.198/002 da 
Tabela (composições) do SINAPI para o Estado do Paraná (ref.: setembro/2017).  

O valor somado dos itens citados da Tabela SINAPI é de aproximadamente R$ 2.500 
por imóvel, com previsão de ser executado nos 10 (dez) primeiros anos, conforme 
cronograma da Tabela 93. 
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Tabela 93 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (esgoto) 

Ano 

ESGOTO 

Domicílios a serem atendidos 
por soluções individuais (ud) 

Investimento 
(R$) 

1 2018 18 43.498,08 

2 2019 18 43.498,08 

3 2020 18 43.498,08 

4 2021 18 43.498,08 

5 2022 18 43.498,08 

6 2023 18 43.498,08 

7 2024 18 43.498,08 

8 2025 18 43.498,08 

9 2026 18 43.498,08 

10 2027 18 43.498,08 

Total 180 434.980,80 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

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

Quanto aos imóveis agropecuários, estes devem, necessariamente, possuir sistema 
próprio de tratamento dos dejetos gerados, instalações estas que devem ser 
fiscalizadas e acompanhadas pelos órgãos ambientais e também pela Prefeitura, já 
que são atividades potencialmente poluidoras. 

A seguir serão transcritos alguns trechos de um documento da Embrapa denominado 
“As edificações e os detalhes construtivos voltados para o manejo de dejetos na 
suinocultura”, já que esta é uma das atividades mais significativa no Município. 

 

 Transcrição de parte do documento “As edificações e os detalhes 
construtivos voltados para o manejo de dejetos na suinocultura”  

A atual expansão da suinocultura tem como principal característica a concentração de 
animais em pequenas áreas. Observa-se, como consequência, generalizada poluição 
hídrica (alta carga orgânica e presença de coliformes fecais) proveniente dos dejetos, 
que somada aos problemas de resíduos domésticos e industriais, tem causado sérios 
problemas ambientais, como o comprometimento dos recursos naturais renováveis, 
especialmente a água (OLIVEIRA, 2000; OLIVEIRA, 2004). 

Nas edificações convencionais de produção de suínos, os sistemas de manejo de 
dejetos podem ser internos, através de canais cobertos por barras (ripado) e, em 
alguns casos, com o uso de lâmina d’água. Entretanto, na maioria das edificações de 
produção de suínos, encontram-se canaletas externas sem cobertura ou sem controle 
de fluxo de dejetos, propiciando grande proliferação de moscas e incorporação da 
água da chuva. 

O transporte dos dejetos até as canaletas pode ser realizado por gravidade ou com 
auxílio de uma bomba de recalque e mangueiras ou tubos de PVC. Para melhor 
eficiência do sistema, recomenda-se que as caixas de passagem sejam cobertas, 
diminuindo odores e proliferação de moscas. Com tal manejo, há grande melhora na 
qualidade dos dejetos devido à diminuição da incorporação da água de limpeza e da 
chuva (OLIVEIRA, 2004). 
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Entre os principais problemas causadores da má qualidade dos dejetos e proliferação 
de vetores nocivos, estão as deficiências dos sistemas de captação, condução, 
controle de fluxo e armazenagem dos dejetos. 

Em muitas propriedades suinícolas observa-se que grande parte dos dejetos líquidos 
armazenados nas esterqueiras é composta de água, provinda principalmente do 
desperdício de bebedouros, lavação das baias e principalmente da água das chuvas. 
Os bebedouros utilizados muitas vezes não são adequados, havendo desperdício de 
água pelo animal ou vazamentos. No caso da água de lavagem, ocorre desperdício 
quando se utiliza grandes volumes de água para a limpeza das baias. 

Nestes dois casos citados, o problema gerado é que o desperdício contribui 
significativamente para o aumento do volume de dejetos a serem tratados e/ou 
armazenados. No caso da chuva, a incorporação ocorre quando não existe um 
sistema de drenagem adequado para as águas pluviais, causando sua descarga nos 
sistemas de manejo dos dejetos, nas esterqueiras e lagoas, aumentando o volume de 
dejetos. 

Os canais abertos, de captação de dejetos, existentes na maioria das propriedades 
também coletam água da chuva e do telhado. Outra forma de entrada de água da 
chuva nos depósitos de dejetos é através do escorrimento superficial, pois a maioria 
desses depósitos não possui canaletas de drenagem ao redor, nem desvio das águas 
pluviais (OLIVEIRA, 2004).  

Como alternativa para evitar que a água da chuva penetre nos canais de manejo dos 
dejetos e nas esterqueiras, pode-se cobrir tais canais, ou utilizar tubulação para o 
escoamento dos dejetos das edificações para os sistemas de armazenamento. 

A diminuição da contribuição da água de escorrimento superficial (água de chuva) no 
aumento do volume e na composição final do dejeto também é obtida com a 
construção de canaletas de drenagem ao redor dos depósitos/esterqueiras. Tais 
canaletas coletarão a água das chuvas evitando que a mesma escorra para dentro 
das esterqueiras e lagoas. 

A limpeza dos dejetos nos canais internos ou externos é realizada com água, muitas 
vezes potável, o que acaba gerando grande desperdício. A incorporação de água aos 
dejetos reduz a qualidade, inviabilizando economicamente o seu uso como fertilizante 
orgânico, além de aumentar a estrutura necessária para o armazenamento e os custos 
de transporte e utilização (OLIVEIRA, 2004). 

Com a finalidade de reduzir o consumo exagerado de água para limpeza destes canais 
e melhorar a qualidade dos dejetos, atualmente tem sido implantado um sistema de 
reaproveitamento dos dejetos líquidos para a limpeza de baias e canaletas. 

Denominado “Flushing”, este sistema facilita o manejo, gerando economia ao 
produtor, tanto com mão-de-obra, quanto de consumo de água, além de evitar a 
incorporação de água de limpeza aos dejetos. 

O sistema “Flushing” constitui-se da implantação de caixas de passagem interligadas 
por tubos de PVC, com controle de fluxo de dejetos (BONAZZI, 2001). A limpeza é 
realizada com a parte mais líquida dos dejetos armazenados em esterqueiras, caixas 
de passagem, lagoas ou outro sistema de armazenagem.  

Há também o desperdício através de lavação de baias que pode ser reduzido com as 
práticas de raspagem mecânica dos dejetos e, quando necessário, a lavação através 
de lavajatos de alta pressão. 
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- Algumas soluções indicadas pelo estudo: 

A água de chuva que precipita sobre a cobertura das edificações pode ser captada 
por calhas e armazenada em cisternas para o abastecimento da propriedade, servindo 
como água de limpeza ou, quando tratada, pode ser usada como água de bebida para 
os animais (conforme já proposto no sistema de água do presente PMSB). Observa-
se que para cada 1 mm de precipitação pluviométrica que incide sobre 1 m² de 
superfície de telhado, é armazenado 1 litro de água, então pode-se estimar que uma 
cobertura de 1.000 m² tem a capacidade de captar para cada 10 mm de precipitação 
pluviométrica, 10.000 litros de água. 

O desafio para a viabilização da utilização dos fertilizantes orgânicos (líquidos) reside 
na disponibilidade de área para a sua disposição e na infraestrutura exigida (coleta, 
armazenagem, transporte e distribuição). A observância dos critérios de balanço de 
nutrientes no solo, fundamentados na composição química dos dejetos, na fertilidade 
e no tipo de solo, nas exigências das culturas, da época de aplicação e dos cuidados 
com o ambiente, geralmente são desconsiderados na hora da aplicação. 

A topografia das bacias hidrográficas muitas vezes é acidentada. Esta conformação 
espacial é um dos fatores limitantes ao uso de dejetos como fertilizante orgânico, pois 
o transporte de fertilizantes líquidos, para toda a área de lavoura, muitas vezes é 
impraticável ou economicamente inviável. Talvez por esta razão, um percentual muito 
baixo (62%) dos agricultores utiliza os dejetos como fertilizante orgânico na área do 
próprio estabelecimento agrícola (OLIVEIRA; SILVA, 2000; OLIVEIRA, 2004). 

Uma das alternativas é a construção de depósitos de fertilizante nas cotas mais 
elevadas das lavouras (Esterqueira Pulmão). Tais depósitos podem ser utilizados por 
um ou mais proprietários, dependendo da topografia local. Os dejetos, após o período 
de retenção recomendado, podem ser distribuídos nas lavouras e áreas de campo e 
capoeira, por gravidade, através de mangueiras ou por sistemas de aspersores. O 
transporte dos fertilizantes líquidos de depósito na propriedade (esterqueira/ lagoas) 
ou do efluente de biodigestores até o depósito (Esterqueira Pulmão), localizado na 
cota mais elevada, pode ser feito através de bombas hidráulicas ou com a utilização 
de caminhões tanque, caso haja a possibilidade de acesso através das rodovias 
vicinais que servem à bacia. 

Os sistemas de armazenamento de dejetos líquidos, normalmente, são constituídos 
por esterqueiras ou por lagoas, cujo objetivo principal é armazenar os resíduos 
líquidos, provenientes de sistemas de produção de suínos, em um reservatório 
impermeável e seguro, que não traga risco de poluição às fontes d’água (BONAZZI, 
2001).  

No projeto destes reservatórios deve ser previsto um período mínimo de 
armazenamento. Este período mínimo de armazenamento é definido conforme 
estabelece as instruções normativas vigente em cada Estado. Os reservatórios são 
alimentados continuamente, permanecendo o material em digestão anaeróbia até sua 
retirada. As esterqueiras ou lagoas podem ser utilizadas por qualquer produtor de 
suínos, independente do volume de dejetos produzido, exigindo-se, porém, que o 
mesmo possua culturas em área suficiente para o aproveitamento dos dejetos como 
fertilizante orgânico. 

Os depósitos para o armazenamento de dejetos são construídos preferencialmente 
no formato de tronco de pirâmide invertido, podendo também ser usados os formatos 
cilíndrico ou retangular. Os materiais mais comuns empregados pelos produtores para 
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revestimento e impermeabilização das esterqueiras são as pedras argamassadas, a 
alvenaria de tijolos e as geomembranas em PVC ou PEAD. O revestimento com 
geomembranas de PVC (0,8 ou 1 mm de espessura) mostra-se mais econômico, 
apresentando maior rapidez e facilidade de implantação, não sendo necessários 
grandes investimentos para operacionalizar o sistema. 

 

 Compostagem 

A compostagem é um sistema de tratamento de custo baixo e mão de obra simples. 
Adicionando aos dejetos materiais ricos em carbono (para aumentar a relação 
Carbono/Nitrogênio) e de baixa umidade, como serragem, palhas e/ou cascas, 
controlando a temperatura, umidade e aeração, consegue-se conduzir o processo de 
forma adequada e extrair um material final de boa qualidade. 

Este processo é mais indicado para dejetos da avicultura por possuírem 
características diferentes dos dejetos da suinocultura, mas a técnica pode ser operada 
para ambos os dejetos, transformando-os em fertilizantes. 

Esta é uma opção que pode ser estudada e implantada no Município, talvez com a 
associação dos produtores, reduzindo o impacto ambiental e gerando um produto 
atrativo economicamente (fertilizante), concomitantemente reduzindo uma parcela 
dos resíduos encaminhada para o Aterro Sanitário. 

 

 Conclusões e propostas  

Considerando as informações anteriores, percebe-se que a forma de tratamento mais 
utilizada pelos produtores do Município (esterqueiras) é adequada. No entanto, estas 
unidades devem ser devidamente projetadas e construídas, o que requer não somente 
fiscalização e acompanhamento, mas também apoio técnico a estes produtores para 
que se garanta o tratamento efetivo dos dejetos e a minimização da poluição 
ambiental.  

A principal proposta para o tratamento dos dejetos dos imóveis agropecuários, 
tomando como base a criação de suínos, é o acompanhamento e adequação das 
instalações existentes, através de apoio técnico. 

Considerando a classificação de Ihlenfeld et al. (2004) (Tabela 94), a proposta é que 
os produtores definidos nas categorias grande e excepcional passem a utilizar 
biodigestores. Além da utilização dos biodigestores, existe a possibilidade também de 
aproveitamento do biogás gerado nestes tratamentos para geração de energia, 
conforme projetos em andamento na região, dos quais participam a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), a Fundação Parque Tecnológico Itaipu em parceria com 
a Companhia Paranaense de Energia (COPEL), o Instituto de Tecnologia Aplicada e 
Inovação (ITAI) e o Centro Internacional de Energia Renováveis (CIBiogás). Além 
deste, já houve no município outros estudos e concepções de sistemas de biodigestão 
para aproveitamento energético do biogás gerado, indicando a fortalecendo a 
concepção deste sistema como solução viável para destinação adequada destes 
dejetos.  

Otimizando o tratamento anaeróbio dos biodigestores, existem também estudos para 
tratamento do efluente líquido do biodigestor conhecido como biofertilizante, através 
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de um sistema desenvolvido pela Embrapa com um módulo de redução de nitrogênio 
e outro para remoção de Fósforo. 

O produto 2- diagnóstico, deste PMSB apresenta resumidamente um empreendimento 
de aproveitamento de biogás em uma fazenda do município de Santa Helena. 

Tabela 94 - Classificação do porte dos diferentes sistemas de produção de suínos. 

 

Fonte: Ihlenfeld et al, 2004. 

Estas propostas estão sendo feitas para os maiores produtores levando em conta não 
somente o aspecto ambiental, mas também o aspecto econômico destas criações, 
fazendo com que estas novas propostas não inviabilizem os produtores.  

Os custos com estas ações de tratamento para área rural não serão contabilizados na 
soma dos investimentos para elaboração do fluxo de caixa a ser demonstrado a 
seguir, por ser responsabilidade dos proprietários. 

 

6.2.6.  Propostas adicionais 

6.2.6.1. Definição e implantação de um novo marco legal para a prestação 
dos serviços de abastecimento de água e coleta/tratamento de esgotos no 
Município. 

Tal como relatado no diagnóstico a divisão de responsabilidades dos serviços de água 
e esgoto entre a Sanepar e a Prefeitura do município, através do Departamento de 
Abastecimento de Água é uma situação atípica e que coloca o poder público municipal 
e a população em cenário desfavorável, tanto do ponto de vista legal como social e 
ambiental, implicando em: 

 Uso insustentável do importante recurso água, já que a falta de cobrança e 
controles incentiva o desperdício conforme vários relatos apresentados; 

 Insegurança jurídica, pois a Lei obriga a desinfecção da água, mesmo 
proveniente de poços de boa qualidade. Este fato pode servir de pretexto para 
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pessoas mal informadas ou mal-intencionadas acionarem juridicamente a 
Prefeitura, como de fato já ocorreu; 

 Uso inadequado de recursos públicos, pois o custo financeiro da estrutura ora 
em uso é muito alto, sem qualquer contrapartida para o município. Estes 
recursos poderiam ser melhor empregados em áreas como educação, saúde e 
manutenção da infraestrutura urbana; 

 Precariedade técnica, uma vez que os funcionários do Departamento de 
Abastecimento de Água trabalham atendo a emergências o tempo todo. Além 
disso a Prefeitura apenas atua no fornecimento de água, o que deixa sem rede 
coletora de esgotos os locais onde ela atende; 

 Percepção de injustiça social por parte dos habitantes, já que na área urbana 
do município alguns pagam pela água e outros não; e, 

 Falta de controle nas Outorgas dos 115 poços ora em operação, o que 
demandaria um trabalho suplementar por parte do Departamento de 
Abastecimento de Água. 

Certamente na História do município vários fatores devem ter ocorrido para levar ao 
cenário atual. O que cabe ressaltar neste Plano é que este cenário precisa de ser 
alterado o mais breve possível cabendo ao poder público municipal definir: 

 As implicações políticas, administrativas e técnicas da decisão a ser tomada; 

 Estratégia de comunicação à sociedade sobre as decisões tomadas, 
recomendando-se um período de transição para sua aplicação; e, 

 Efetivação das decisões tomadas. 

Dentre as alternativas possíveis, é possível iniciar a discussão a partir de 03 (três) 
cenários, porém outros cenários poderão ser definidos, de acordo com as 
circunstâncias: 

a) Repasse para a Sanepar da região da sede do município atendida pela 
Prefeitura, dos distritos e doação dos sistemas isolados a moradores ou 
Associação de Moradores, ficando a Prefeitura apenas com aqueles poucos 
casos nos quais a doação fosse impossível (Escolas e eventuais prédios 
públicos). 

b) Repasse para a Sanepar da região da sede do município atendida pela 
Prefeitura, dos distritos e manutenção do sistema atual de poços isolados por 
parte da Prefeitura. Neste caso haveria necessidade de maior 
profissionalização do Departamento de Abastecimento de Água, com 
tratamento e controle de qualidade da água e cobrança pelos serviços 
prestados. Esta hipótese demandará uma reformulação completa do 
Departamento de Abastecimento de Água (quase a criação de um Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto). Certamente haverá resistência da população ao 
pagamento de uma tarifa justa e autossustentável, que cubra os custos dos 
serviços, ponto fundamental previsto na Lei da Política Nacional de 
Saneamento Básico. 

c) Criação de um Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que assumiria 
completamente o serviço de água e esgoto na cidade, distritos e sistemas 
isolados, com cobrança justa de tarifas. Hipótese pouco viável, já que o 
município tem um contrato em vigor com a Sanepar, até 2035. 
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A alternativa ¨a¨ é a mais recomendada, uma vez que a Prefeitura, em princípio não 
pode assumir os serviços de água e esgoto em função do contrato com a Sanepar e 
a situação não pode continuar como está, pois isto manteria todos os problemas acima 
elencados. Mesmo assim, caso a alternativa “a” seja a escolhida, ela deverá ser 
precedida de um período preparatório no qual deverão ser feitos, primeiro os ajustes 
necessários com a Sanepar e paralelamente um estudo jurídico de como efetuar as 
doações dos sistemas aos moradores e associações de moradores, bem como de um 
programa de Comunicação Social, explicando a todos os munícipes os motivos e a 
forma escolhida para as decisões tomadas. 

Estes seriam os cuidados mínimos para a escolha de alternativa, período de transição 
e sua implantação final. 

A decisão, portanto, não é apenas técnica, ela envolve aspectos políticos, legais e 
sociais. 

 

6.2.6.2. Proteção dos mananciais - fontes de abastecimento público de 
água 

Quanto aos mananciais, independente se estes são utilizados ou não para 
abastecimento público, mas estão no território municipal, deverão ser protegidos de 
forma a garantir e manter a disponibilidade hídrica existente. A proteção garante a 
preservação destes cursos d’água e suas nascentes, além de suas interações com os 
mananciais subterrâneos. 

Deverão ser feitos estudos e concebidos programas de forma a diagnosticar e levantar 
as áreas de contribuição e recarga de cada manancial, identificação dos principais 
usos, cadastro e regularização destes usuários, além de medidas para proteção 
destes. 

A seguir serão listadas algumas possíveis ações de proteção dos mananciais: 

 Recuperação de mata ciliar; 

 Proteção de nascentes com cercas evitando passagem de animais; 

 Incentivo financeiro ou fiscal ao produtor rural que execute a preservação; 

 Controle de poluição industrial e pecuária, avaliando as cargas poluidoras e 
apoiando o aprimoramento do controle ambiental por parte do setor de meio 
ambiente; e, 

 Controle do lançamento de esgoto in natura nos cursos d’água e nas galerias 
de águas pluviais. 

 

6.2.6.3. Educação ambiental 

Propõe-se a criação do Programa de Educação Ambiental em articulação com as 
Secretarias Municipais de Educação e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 
e entidades públicas e privadas com a criação de projetos de conscientização e 
educação sobre: 

 Consumo consciente de água; 

 Descarte correto de resíduos; 
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 Importância da preservação dos mananciais, e; 

 Prejuízos de redes clandestinas de esgoto, entre outros. 

O programa deverá conter projetos em escolas, órgãos públicos, empresariado, 
associações de bairros e linhas rurais, de classe, religiosas, com ações anuais 
definidas em cronogramas.  

 

6.2.6.4. Aproveitamento da água pluvial 

Como forma de tornar o consumo de água mais sustentável e utilizar um recurso que 
na grande maioria das vezes é perdido, devem ser implantados incentivos para o 
aproveitamento da água de chuva, tanto na área urbana quanto na área rural. 

Esta água, através de cuidados simples, pode ser utilizada de diversas formas, 
diminuindo o consumo do sistema público. Para a área urbana, uma opção seria o 
início da obrigatoriedade, para as novas construções, da execução de sistema de 
reaproveitamento das águas pluviais, considerando os aspectos de infiltração e/ou 
armazenamento das águas nos lotes. 

Conforme detalhado anteriormente, para a área rural, existem estudos nesse sentido, 
tais como da Embrapa, onde constam os cálculos para a implantação deste sistema, 
além dos requisitos necessários. Existem também ações de Municípios da região em 
parceria com a Itaipu/Cultivando Água Boa com investimentos na implantação de 
cisternas. 

 

6.2.7.  Despesas operacionais dos Sistemas de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário 

Além dos investimentos listados anteriormente, os sistemas também necessitam de 
recursos para a operação dos mesmos. Os valores previstos anteriormente são 
apenas referenciais, pois a estimativa de custos de obras só pode ser elaborada com 
precisão a partir de projetos executivos de engenharia.  

O maior problema apontado pelo diagnóstico foi a grande quantidade de poços em 
sistemas isolados (115 poços) operados pela Prefeitura de Santa Helena sem 
qualquer contrapartida dos serviços prestados, o que representa um grande gasto de 
recursos públicos que poderiam ser usados de forma mais efetiva pelo município. 

Também houve uma grande dificuldade na obtenção de dados, seja por parte da 
Sanepar, seja por parte do Departamento de Abastecimento de Água da Prefeitura, 
que muitas vezes não mantem os registros de suas atividades. 

 

Setores operados pela Sanepar 

Nos setores operados pela Sanepar – maior parte da sede de Santa Helena e distrito 
Moreninha, os dados obtidos mostram que o sistema atende aos requisitos de 
sustentabilidade financeira conforme o requisito legal da Política Nacional de 
Saneamento Básico. Segundo informações divulgadas pelo SNIS, apresentada na  
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Tabela 95 é possível visualizar o histórico dos anos 2013, 2014 e 2015, do faturamento 
e arrecadação da SANEPAR. 

Tabela 95 - Faturamento, Arrecadação e Inadimplência do Sistema de Água e sgoto de Santa 
Helena (2013-2015). 

Descrição 2015 2014 2013 

FN001 - Receita operacional direta total (R$/ano) 4.139.639,87 3.667.764,57 3.231.640,07 

FN002 - Receita operacional direta de água 

(R$/ano) 

2.571.837,55 2.278.938,82 1.986.106,82 

FN003 - Receita operacional direta de esgoto 

(R$/ano) 

1.567.802,32 1.388.825,75 1.245.533,25 

FN004 - Receita operacional indireta (R$/ano) 116.578,69 97.616,75 79.937,79 

FN005 - Receita operacional total (direta + 

indireta) (R$/ano) 

4.256.218,56 3.765.381,32 3.311.577,86 

FN006 - Arrecadação total (R$/ano) 4.161.422,83 3.741.487,50 3.256.434,65 

IN029 – Índice de evasão de receitas (%) 2,23 % 0,63 % 1,67 % 

Fonte: SNIS, 2013-2015. 

 

6.2.7.1. Despesas (recursos humanos, terceiros, energia e produtos 
químicos) 

As informações constantes na Tabela 96 dizem respeito às despesas com o sistema 
de água divulgadas pelo SNIS, referentes ao município.  

A central de relacionamento ao cliente fica localizada na Rua Ângelo Cattani, n.º 
1.030, o horário de atendimento funciona das 09:00h às 12:00h e das 13:30h às 
16:00h, de segunda a sexta-feira. 

Tabela 96 - Despesas com o sistema de água em Santa Helena (2013-2015). 

Descrição 2015 2014 2013 

FN010 - Despesa com pessoal próprio 

(R$/ano) 
1.168.403,21 1.014.430,82 910.990,84 

FN011 - Despesa com produtos químicos 

(R$/ano) 
21.853,97 18.248,73 18.282,17 

FN013 - Despesa com energia elétrica 

(R$/ano) 
396.026,68 215.313,09 155.878,12 

FN014 - Despesa com serviços de terceiros 

(R$/ano) 
668.425,23 836.223,09 436.949,05 

FN015 - Despesas de Exploração (DEX) 

(R$/ano) 
2.641.262,14 2.424.620,48 1.858.010,21 

FN016 - Despesas com juros e encargos do 

serviço da dívida (R$/ano) 
103.706,06 40.696,35 19.268,86 

FN017 - Despesas totais com os serviços 

(DTS) (R$/ano) 
3.460.608,73 3.193.768,30 2.667.277,30 

FN027 - Outras despesas de exploração 

(R$/ano) 
90.813,37 43.819,19 90.084,94 

Fonte: SNIS, 2013-2015. 

Para efeito de análise dos valores apresentados anteriormente, foram feitas algumas 
comparações para a verificação da participação de cada grupo de despesas em 
relação à despesa de exploração, conforme figura a seguir. Percebe-se que os custos 
com pessoal eram menores em 2013 e 2014, sendo que em 2015 o custo com energia 
elétrica representou 11,44% do total das despesas de exploração. 
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Figura 50 - Participação de cada grupo de despesas em relação às Despesas de Exploração 

(DEX). 
Fonte: Adaptado de SNIS, 2013-2015. 

 

6.2.7.2. Dados comerciais 

Quanto às informações comerciais, segue o histórico de informações obtido pelo 
SNIS, do período de 2013 a 2015, dos quais a Tabela 97 apresenta os dados 
comerciais do sistema de água. 

Tabela 97 - Dados comerciais do sistema de água (2013-2015). 

Ano 

Água 

Ligações Ativas 

(ud) 

Ligações Totais 

(ud) 
Economias ativas (ud) Economias 

Ativas / 

Ligações 

Ativas 
Unidades totais Unidades totais 

Unidades 

totais 

% 

economias 

residenciais 

2013 4.278 4.750 4.663 88,76 1,089 

2014 4.436 4.803 4.732 88,50 1,066 

2015 4.441 4.887 4.819 88,69 1,085 

Fonte: SNIS, 2013 - 2015. 

Dessas ligações ativas, 100% são micromedidas por hidrômetros. 

Segundo a SANEPAR, para Santa Helena e Moreninha, dados mais atuais do número 
de ligações de água e esgoto e economias de 2014 a 2016 estão apresentados na 
Tabela 98 e na Tabela 99 respectivamente. 

Tabela 98 - Número de Ligações e Economias – Santa Helena. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

2014 3.657 305 15 34 76 4.087 

2015 3.740 308 17 39 69 4.173 

2016 3.742 357 17 44 80 4.240 

Evolução do Número de Ligações de Esgoto 

2014 3.015 291 13 31 65 3.415 

2015 3.097 296 14 36 61 3.504 

2016 3.105 344 16 41 65 3.571 
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Evolução do Número de Economias de Água 

2014 3.941 393 15 36 76 4.461 

2015 4.020 394 17 40 69 4.540 

2016 4.102 445 17 45 82 4.691 

Evolução do Número de Economias de Esgoto 

2014 3.294 378 13 33 65 3.783 

2015 3.374 381 14 37 61 3.867 

2016 3.452 433 16 42 67 4.010 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
 

Tabela 99 - Número de Ligações e Economias – Moreninha. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

2014 235 13 0 1 10 259 

2015 242 14 0 1 10 267 

2016 243 15 0 3 9 270 

Evolução do Número de Ligações de Esgoto 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

Evolução do Número de Economias de Água 

2014 247 13 0 1 10 271 

2015 254 14 0 1 10 279 

2016 258 15 0 4 9 286 

Evolução do Número de Economias de Esgoto 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
 

Além desses dados gerais, há controle mensal a respeito das ligações e economias 
pela SANEPAR, como mostram o intervalo da Tabela 100 à Tabela 103 para Santa 
Helena e da Tabela 104 a Tabela 105 para Moreninha, com dados de janeiro a junho 
de 2017. 

Tabela 100 - Número de Ligações de Água – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 
Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 3.738 364 17 44 80 4.243 

02/2017 3.742 367 17 46 79 4.251 

03/2017 3.759 368 16 44 79 4.266 

04/2017 3.760 366 16 44 79 4.265 

05/2017 3.763 370 16 44 78 4.271 

06/2017 3.768 369 16 45 78 4.276 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
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Tabela 101 - Número de Economias de água – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 4.111 453 17 45 82 4.708 

02/2017 4.121 456 17 48 81 4.723 

03/2017 4.136 456 16 47 81 4.736 

04/2017 4.136 454 16 46 81 4.733 

05/2017 4.148 451 16 45 78 4.749 

06/2017 4.156 459 16 47 78 4.756 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
 

Tabela 102 - Número de Ligações de Esgoto – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 3.099 352 16 41 65 3.573 

02/2017 3.103 354 16 43 64 3.580 

03/2017 3.117 355 15 41 64 3.592 

04/2017 3.117 353 15 41 64 3.590 

05/2017 3.119 356 15 41 63 3.594 

06/2017 3.124 356 15 42 64 3.601 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
 

Tabela 103 - Número de Economias de Esgoto – Sede. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 3.458 442 16 42 67 4.025 

02/2017 3.466 444 16 45 66 4.037 

03/2017 3.479 444 15 43 66 4.047 

04/2017 3.477 442 15 42 66 4.042 

05/2017 3.488 448 15 42 63 4.056 

06/2017 3.493 447 15 43 64 4.052 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
 

Tabela 104 - Número de Ligações de Água – Moreninha. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 242 15 0 3 9 269 

02/2017 243 15 0 3 9 270 

03/2017 243 15 0 3 9 270 

04/2017 244 15 0 3 9 271 

05/2017 245 15 0 3 9 272 

06/2017 244 16 0 3 9 272 

Fonte: SANEPAR, 2017. 
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Tabela 105 - Número de Economias de Água – Moreninha. 

Evolução do Número de Ligações de Água 

Mês/Ano Residencial Comercial Industrial 
Util. 

Pública 

Poder 

Público 
TOTAL 

01/2017 257 15 0 4 9 285 

02/2017 259 15 0 3 9 286 

03/2017 259 15 0 3 9 286 

04/2017 259 15 0 3 9 286 

05/2017 259 15 0 3 9 286 

06/2017 260 15 0 3 9 288 

Fonte: SANEPAR, 2017. 

 

6.2.8.  Setores operados pelo Departamento de Abastecimento de 
Água da Prefeitura 

No diagnóstico foi apresentado um levantamento detalhado dos setores operados pela 
Prefeitura de Santa Helena, que incluem parte da sede do município, os distritos (com 
exceção de Moreninha), poços profundos em propriedades rurais, que também 
servem a atividades econômicas de empresas, suinocultura e criação de aves. Todos 
os serviços operados pela Prefeitura não possuem nenhuma contrapartida, ou seja, 
não atendem ao requisito legal de sustentabilidade econômico-financeira. Na prática, 
estes custos ficam dissolvidos em vários setores da Prefeitura e com o apoio da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente do município foi 
feito um levantamento visando apurar os custos anuais para os cofres públicos, 
conforme mostrado na  

Tabela 106. 

Tabela 106 - Custos Anuais do Departamento de Abastecimento de Água em 2017. 

# Natureza da Despesa Descrição Total 

1 
Recursos Humanos (salários, encargos, 

horas extras, férias, etc) 

Funcionários nomeados 
(efetivos e comissionados) 

R$ 673.061,60  

Funcionários terceirizados 
(custos aproximados 

anuais) 
R$ 290.411,24  

2 

Equipamentos e Manutenção 
(combustível e manutenção, IPVA, 

seguros) 2 Caminhões pipas (frota 090 e 
179) 1 Caminhão munck (frota 222) 5 

carros (frotas 075, 083, 109, 206, 237) 1 
retroescavadeira (frota 223) 

Combustível R$ 159.953,43  

Manutenção e Seguro R$ 207.210,02  

3 Instalações 2017 

Energia elétrica R$ 18.432,69  

Telefone R$ 9.115,79  

Água R$ 3.753,93  

Internet R$ 2.436,20  

Seguro R$ 2.150,00  

4 Custos com manutenção dos sistemas 

Energia elétrica (soma total 
de todos os poços) 

R$ 4.000.000,00  

Reparos (bombas)  R$ 300.000,00 

Novas aquisições (bombas 
e outros itens) 

  

5 
Implantação de novos poços (valores 

totais de poços, bombas) 
    

6 
Outros itens (outorgas, demais custos, 

etc) 
    

Total Geral Anual em 2017 R$ 5.666.524,90 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Como mostra a Tabela 106, estes custos são consideráveis, sendo este um dos 
grandes problemas que o município precisa urgentemente equacionar através da 
definição de um novo modelo de prestação dos serviços. Não há sentido em fazer um 
estudo de sustentabilidade econômico-financeira dos serviços prestados pela 
Prefeitura, pois a disponibilidade de dados é muito pequena. Porém, como ordem de 
grandeza, o custo anual deve provocar uma reflexão nos responsáveis pela 
administração pública municipal. 

 

6.2.8.1.  Serviços de terceiros e outras despesas 

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

 Combustíveis, lubrificação e lavação; 

 Contratação de serviços de internet; 

 Impressão e entrega alternativa de faturas; 

 Licenciamento e seguro obrigatório de veículos; 

 Manutenção de áreas; 

 Manutenção de equipamentos de escritório; 

 Material para manutenção de redes e ramais; 

 Manutenção de veículos e equipamentos; 

 Material de escritório; 

 Material de limpeza de copa; 

 Material de sinalização de vala; 

 Recebimento de faturas; 

 Seguros; 

 Serviço externo de impressão e plotagem de documentos especiais; 

 Serviço externo de manutenção de softwares; 

 Serviços de aferição e calibração de macromedidores; 

 Telefonia fixa e móvel; 

 Vigilância eletrônica; 

 Repavimentação; 

 Consultoria; 

 Trabalho técnico-social; 

 Monitoramento da qualidade da água, e; 

 Outras despesas operacionais. 

Como base pode-se utilizar o valor de R$ 150,00 por ligações totais (ativas de água e 
esgoto), para equivaler ao valor gasto em 2017, demonstrado no diagnóstico. Para 
efeito de comparação, seguem alguns valores retirados do SNIS apresentados na 
Tabela 107 correspondentes ao ano de 2013 e referentes a Municípios do Paraná com 
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porte populacional similar ao porte de Santa Helena. O valor considerado para a 
coluna “outras despesas” refere-se à soma dos índices FN028 (outras despesas com 
os serviços), FN027 (outras despesas de exploração) e FN014 (despesa com serviços 
de terceiros). 

Nota-se que os valores encontrados na Tabela 107 são discrepantes entre si, já que 
cada Município tem suas peculiaridades e também possuem gestões diferenciadas. 
Apesar desta diferença, o valor utilizado no presente PMSB está alinhado com valores 
recentes de benchmarking do setor de saneamento. 

Tabela 107 - Valores de outras despesas 

Município Prestador 
Ligações 
ativas de 
água (un) 

Ligações 
ativas de 

esgoto (un) 

Outras 
despesas (R$) 

Outras 
despesas / 

ligações totais 

Cafezal do Sul SANEPAR 1.429   163.691,99 114,55 

Cruzeiro do Iguaçu SANEPAR 1.208   138.206,41 114,41 

Diamante do Norte SANEPAR 1.646   164.945,29 100,21 

Doutor Ulysses SAMAE 364   15.159,95 41,65 

Guaraci SANEPAR 1.667   125.113,89 75,05 

Mercedes PMM 1.592   219.415,00 137,82 

Pato Bragado PMPB 1.794   329.527,75 183,68 

Planaltina do 
Paraná 

SANEPAR 1.118   86.590,32 77,45 

Pranchita SANEPAR 1.418 192 162.711,24 101,06 

Quatro Pontes PMQP 1.021   119.250,19 116,80 

Santana do Itararé SANEPAR 1.360 58 100.290,34 70,73 

São Tomé SANEPAR 1.818   186.764,91 102,73 

Saudade do Iguaçu SANEPAR 1.069   105.012,78 98,23 

Tapira SANEPAR 1.668   192.784,19 115,58 

Fonte: SNIS, 2013 
 
 

6.2.9.  Obrigatoriedade da Regulação dos Serviços de Saneamento 
Básico 

A última grande reforma do setor de saneamento no Brasil deu-se no final da década 
de 1960 com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a formulação do 
Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) que, no início da década de 1970, 
estabeleceu bases institucionais, políticas e financeiras destinadas a mudar a 
organização do setor. 

Tais iniciativas privilegiavam a prestação dos serviços por Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico (CESBs), mediante contratos de concessão assinados com os 
municípios. Na época, a maioria dos municípios, detentores da titularidade, outorgou 
às CESB´s a prestação dos serviços de água e esgoto dentro da ótica vigente e 
defendida pelos idealizadores do PLANASA: a centralização dos serviços de 
saneamento pelos estados, por meio de uma empresa estatal.  

Desta forma, os governos estaduais tornaram-se responsáveis pela definição, 
planejamento e execução da política do setor para os respectivos Estados, conforme 
as diretrizes gerais do governo central e sem a participação dos municípios. 

Diante do ambiente político os municípios, em sua maioria, submeteram-se às 
imposições da nova política do setor, pois a adesão ao PLANASA era um dos pré-
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requisitos para liberação de novos financiamentos. Além disso, como os prefeitos de 
alguns municípios eram nomeados pelos governadores, não havia oposição. 

Nesse novo ambiente, no entanto, as bases institucionais não previram a implantação 
de mecanismos de regulação e fiscalização da prestação dos serviços. Quanto a estes 
aspectos, a omissão dos municípios constituiu uma das características principais dos 
contratos assinados na vigência do PLANASA, fortalecida pela inexistência de metas 
de qualidade e de atendimento para as concessões. Desse modo, as companhias se 
autorregulavam, definindo suas próprias regras e planos de investimento sem a 
participação do poder concedente e, muito menos, dos usuários.  

Portanto, estas empresas neste contexto vivenciaram uma situação bastante cômoda, 
já que operavam sem a preocupação de mostrar para a sociedade e o poder 
concedente se eram ou não eficientes. 

Apesar disso, o PLANASA deu um grande passo na infraestrutura do setor. No 
entanto, a autorregulação exercida pelas empresas, a falta de incentivo à eficiência e 
o repasse das ineficiências às tarifas tornaram as empresas do setor deficitárias, pois 
os serviços tinham custos elevados e eram de baixa qualidade.  

Outro aspecto decisivo, qual seja, a autossustentação dos serviços mediante 
cobrança de tarifas, um dos princípios norteadores do PLANASA, não ocorreu. Ao 
mesmo tempo, cada vez mais o governo federal reduzia os investimentos no setor, 
com consequente comprometimento das metas de atendimento, bem como da 
prestação dos serviços. 

Como resultado destes e de outros fatores, houve a extinção do PLANASA, e com ela 
evidenciou-se um vácuo político institucional no setor de saneamento. Aliado a este 
problema, existia a baixa capacidade de endividamento das companhias, as quais 
sempre dependeram dos escassos investimentos do governo. Mais um problema, 
então, originou-se: a contenção ao crédito. 

Diante desta situação, as empresas tiveram de abrir novas fontes de investimentos 
para o setor e viram-se forçadas a rever os processos, no intuito de reduzir custos e 
aumentar a eficiência para garantir os investimentos. Paralelamente, com a entrada 
em vigor do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n.º 8.078/90, a sociedade 
tornou-se mais exigente e crítica, e passou a cobrar melhor prestação de serviço por 
parte das empresas públicas ou privadas. 

A Lei Nacional do Saneamento Básico, n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, é um dos 
instrumentos legais deste marco regulatório e traz no seu arcabouço legal-institucional 
diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de 
saneamento básico. A Lei rompe com o modelo “Planasiano” que obrigou os 
Municípios a concederem os serviços de água e esgoto aos Estados, por meio de 
empresas estaduais que, na maioria delas, prestam os serviços sem participação do 
município e da sociedade civil, além de exercerem a autorregulação. 

A Lei Federal n.º 11.445/07 separa as funções de planejamento, regulação e 
fiscalização e prestação dos serviços públicos de saneamento básico, acabando com 
a autorregulação dos prestadores e, condiciona a validade dos contratos à existência 
de entidade de regulação e fiscalização e normas de regulação.  

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico:  

I - a existência de plano de saneamento básico; 
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II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico, e; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização. 

A Lei Federal n.º 11.445/07 ainda estabelece que os titulares/municípios definam a 
entidade que será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de 
saneamento básico, podendo a atividade de regulação ser exercida diretamente pelo 
titular ou delegada, conforme pode ser observado nos artigos transcritos a seguir: 

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

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

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

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 
pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para 
abastecimento público, observada as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do 
caput do art. 3º desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento, e; 

VII- intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos 
documentos contratuais. 

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização 
dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

I – diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou 
indireta, inclusive consórcio público do qual participe, ou 

II – mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por 
meio de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio 
público ou convênio de cooperação entre entes federados. 

A Lei Federal n.º 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os 
serviços são prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação 
contratual ente o titular e o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão 
da Administração Pública Municipal Direta ou entidade da Administração Pública 
Municipal Indireta. 

 

6.2.9.1. Importância da Regulação dos Serviços de Saneamento Básico 

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A 
primeira é corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais e a 
segunda garantir o interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade a 
garantia de todos os serviços públicos serem prestados em condições adequadas. 
Para isto, a prestação dos serviços deve atender aos princípios básicos de 
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regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 
e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de 
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o 
controle social.  

O controle social é um dos princípios da Lei Federal n.º 11.445/07. A Lei estabelece a 
participação da sociedade nos processos de formulação de política, de planejamento 
e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (Art. 3º, 
inciso IV); em audiências e consultas públicas sobre minuta de contrato para 
prestação de serviços públicos de saneamento básico (Art. 11, inciso IV); em 
audiência e/ou consultas públicas para apreciação de propostas de plano de 
saneamento básico, inclusive dos estudos que os fundamentem (Art. 19, inciso V, 
§5º); por meio de mecanismos normatizados pela entidade de regulação da prestação 
dos serviços (Art. 23, inciso X); por meio do acesso a informações sobre a regulação 
ou à fiscalização dos serviços prestados (Art. 26); e no acesso a informações sobre 
direitos e deveres dos usuários (Art. 27), nos processos de revisão tarifária (Art. 38, 
inciso II, §1º) e em órgãos de controle social. 

Se os serviços de saneamento forem prestados diretamente pelo ente titular ou por 
entidade de sua Administração Indireta, a Lei Federal n.º 11.445/07 pressupõe que a 
regulação seja feita pelo próprio Poder Público, por seus órgãos centrais ou pela via 
hierárquica. Porém, no caso de descentralização, mesmo que para ente da 
Administração Indireta, é de rigor que se crie um ente específico para exercer a 
regulação.  

Assim sendo, caso os serviços sejam delegados a um operador privado ou integrante 
da Administração Indireta de outro ente que não o seu titular, obrigatoriamente deverá 
haver previamente à delegação, a instituição de um ente que receba as competências 
para regular os serviços. Tal exigência está prevista no Artigo 11 da Lei Federal n.º 
11.445/07, como condição de validade dos contratos que tenham como objetivo a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico. 

Quando a prestação for concedida, existe relação contratual entre o titular e o 
prestador e obrigações contratuais para atender aos usuários. O ente regulador deve 
garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando à prestação de 
qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a preservação do 
interesse público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador. 

São objetivos da regulação: 

I- fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e 
metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a 
competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da 
concorrência, e; 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos, quanto à modicidade tarifária e de 
outros preços públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e 
eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade. 
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Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a 
interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços 
e para a correta administração de subsídios. 

O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última de 
atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização, 
controle, mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e 
permissões da prestação dos serviços públicos submetidos à sua competência com 
vistas a: 

 Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços; 

 Fixar regras procedimentais claras; 

 Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades 
reguladas e usuários; 

 Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a 
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade, e; 

 Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos. 

 

6.2.9.2. Disponibilidade Financeira 

Para o planejamento das atividades e metas a serem executadas pela agência 
reguladora, deve-se avaliar a disponibilidade financeira advinda das taxas de 
regulação cobradas das prestadoras dos serviços de saneamento básico. 

No Brasil, esta taxa varia de 0,5 a 1,0% das receitas operacionais das prestadoras 
dos serviços para agências estaduais e de até 3,0% para as agências municipais.  

 

6.2.10.  Análise Institucional  

6.2.10.1. Modelos Institucionais para a Prestação dos Serviços de 
Saneamento Básico  

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de 
saneamento básico, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a 
prestação dos serviços, consoantes ao que dispõe a Lei Federal n.º 11.445/2007 e o 
Decreto Federal n.º 7.217/2010 que regulamenta a referida lei, consoante a 
necessidade de adequações de forma a garantir as bases para a execução do PMSB. 

O Decreto Federal n.º 7.217/2010 estabelece: 

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

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

II - de forma contratada: 

a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de 
licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, ou 
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b) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de 
programa autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de 
cooperação entre entes federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril 
de 2005. 

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

a) determinado condomínio, ou 

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

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

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

 Serviços de administração direta; 

 Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

 Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública;  

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

 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 ser previstos no seu orçamento plurianual. 

Outra forma compreende a utilização de “Autarquia”. O modelo de autarquia é comum 
em diversas cidades do país, tendo como vantagem a administração direta, e 
autonomia financeira, com recursos arrecadados pela cobrança de tarifas de água e 
esgoto e taxas ou tarifas de limpeza urbana e drenagem.  

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 
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previstos, lembrando sempre o caráter da sustentabilidade a partir da cobrança dos 
serviços. 

 

 Serviços de administração indireta 

Outros modelos podem ser adotados com um nível de participação privada. 

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

A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais n.º. 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, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem pluvial 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. 

O conceito de serviço público vislumbra-se perfeitamente caracterizado por CELSO 
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, para quem o serviço público: 

“(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material 
destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente 
pelos administrados, que o Estado assume como pertinente a seus deveres 
e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de 
Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de 
restrições especiais -, instituído em favor dos interesses definidos como 
público no sistema normativo.” - in Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2002. p. 600. 

Esta visão demonstra a submissão dos serviços públicos a um regime jurídico de 
Direito Público, cujos principais princípios são: supremacia do interesse público; dever 
inescusável do Estado de promover a prestação dos serviços públicos; continuidade; 
universalidade; modicidade das tarifas; e, controle da Administração Pública. 

Considerando o exposto, inegável de que o saneamento básico, sendo que o Poder 
Público tem a obrigação na sua prestação, nos termos expressos do Art.175 da 
Constituição Federal de 1988, in verbis: 

“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos.” 
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Vislumbra-se que a própria Carta Magna admite a concessão ou permissão dos 
serviços públicos, sempre através de licitação, como forma adequada de ofertar o 
referido serviço aos usuários munícipes. 

Por sua vez o Artigo 241 da Carta Magna, adiciona a possibilidade de serem 
celebrados consórcios públicos e convênios de cooperação, podendo assim 
operacionalizar a denominada gestão associada de serviços públicos, in verbis: 

“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão 
por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre 
os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, 
bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” 

A Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995, e suas alterações posteriores, em 
especial no seu artigo 2º, traz a baila claramente a qualidade de sérico público de que 
é revestida aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao impor: 

“Art. 2 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de 
serviço público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei 
autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já 
referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis 
Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os 
termos da Lei no 8.987, de 1995.” 

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

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

“CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

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

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

(...) 

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

(..)” Desta forma, consoante o artigo 8º da Lei Federal n.º 11.445/2007 tem-
se que a delegação dos serviços é uma faculdade e não gera obrigação da 
Administração, devendo apenas examinar quais os modelos e instrumentos 
de delegação melhor coaduna com os objetivos da Administração Municipal. 

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

 terceirização, por contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício 
financeiro, através de licitação, regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de 
Licitações). 

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

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

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

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

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço 
público delegado, não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente. A 
tarifa é fixada por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, por Decreto Municipal. 

A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais são: a Lei Federal n.º 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei 
das Concessões e Permissões, que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei 
Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e 
prorrogações das concessões e permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal n.º 
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o 
saneamento básico (marco regulatório). 

Tem-se que o modelo de concessão não é homogêneo. É necessário determinar qual 
concessão de serviço público o Município pretende adotar. 

As concessões de serviço público refletem a função e o papel do Estado e a sociedade 
reservam para si próprios. Tal raciocínio se comprova com o advento das parcerias 
público-privadas, nas modalidades de concessão patrocinada e da concessão 
administrativa, introduzidas por intermédio da Lei Federal n.º 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004.  

Repita-se a disposição contida do art. 175 da Constituição Federal de 1988:  

“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o 
regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos.” 

Verifica-se, portanto, a possibilidade de prestação de serviços públicos por meio de 
delegação à iniciativa privada, mediante concessão e permissão, previstas nos artigos 
21, XI e XII, 25, §2º, 175 e 223 da Constituição Federal. O Estado apenas delega ao 
particular a execução dos serviços públicos, enquanto fica sob seu poder-dever o 
controle, fiscalização, e até a própria fixação de tarifas a serem cobradas dos usuários. 
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De qualquer modo, deverá a Administração Pública assegurar uma prestação 
satisfatória, regular e acessível de serviços adequados à comunidade. 

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

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

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

Em adotando o município um modelo de concessão comum como forma de delegação 
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverá se 
atentar às regras, requisitos, formas e condições previstas na Lei Federal n.º 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores. 

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

Porém, ao Município ainda restariam as obrigações e deveres de regular e fiscalizar 
os serviços concedidos. 

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

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

 transfere à Concessionária a execução dos serviços públicos.  

Além dos requisitos legais já elencados, deve a Administração observar o disposto na 
Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais 
para o saneamento básico, em especial, à obrigatoriedade de existência do PMSB, a 
realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no 
caso de concessão, e sobre a minuta do contrato, e demais condições de validade 
dos contratos de concessão. 

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

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

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

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

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

 

 Serviços por contrato de programa entre entes federados 

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

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

A recente regulamentação da Lei Federal n.º 11.445/2007 através do Decreto n.º 
7.217, de 21 de junho de 2010 define em seu Capítulo V, condições específicas quanto 
à titularidade dos serviços e forma de sua prestação, cujos pontos de destaque são 
apresentados a seguir: 

Seção II 

Da Prestação Mediante Contrato 

Subseção I 

Das Condições de Validade dos Contratos 

Art. 39. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

  I - existência de plano de saneamento básico; 

II - existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico; 

III - existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes da Lei no 11.445, de 2007, incluindo a designação 
da entidade de regulação e de fiscalização, e; 
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IV - realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação e sobre a minuta de contrato, no caso de concessão ou de contrato 
de programa. 

§ 1- Para efeitos dos incisos I e II do caput, serão admitidos planos 
específicos quando a contratação for relativa ao serviço cuja prestação será 
contratada, sem prejuízo do previsto no § 2o do art. 25. 

§ 2- É condição de validade para a celebração de contratos de concessão e 
de programa cujos objetos sejam a prestação de serviços de saneamento 
básico que as normas mencionadas no inciso III do caput prevejam: 

I - autorização para contratação dos serviços, indicando os respectivos 
prazos e a área a ser atendida; 

II - inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e 
de outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem 
prestados; 

III - prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços; 

V - condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) sistema de cobrança e composição de taxas, tarifas e outros preços 
públicos; 

b) sistemática de reajustes e de revisões de taxas, tarifas e outros preços 
públicos; 

c) política de subsídios, e; 

VI - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, 
regulação e fiscalização dos serviços. 

§ 3- Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão 
ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 4- O Ministério das Cidades fomentará a elaboração de norma técnica para 
servir de referência na elaboração dos estudos previstos no inciso II do caput. 

§ 5- A viabilidade mencionada no inciso II do caput pode ser demonstrada 
mediante mensuração da necessidade de aporte de outros recursos além dos 
emergentes da prestação dos serviços. 

§ 6- O disposto no caput e seus incisos não se aplica aos contratos 
celebrados com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, 
cujo objeto seja a prestação de qualquer dos serviços de saneamento básico. 

Subseção II 

Das Cláusulas Necessárias 

Art. 40. São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço 
de saneamento básico, além das indispensáveis para atender ao disposto na 
Lei no 11.445, de 2007, as previstas: 

I - no art. 13 da Lei no 11.107, de 2005, no caso de contrato de programa; 

II - no art. 23 da Lei no 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de 
licitação, no caso de contrato de concessão; e 

III - no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos. 

Seção III 

Da Prestação Regionalizada 
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Art. 41. A contratação de prestação regionalizada de serviços de saneamento 
básico dar-se-á nos termos de contratos compatíveis, ou por meio de 
consórcio público que represente todos os titulares contratantes. 

Parágrafo único. Deverão integrar o consórcio público mencionado no caput 
todos os entes da Federação que participem da gestão associada, podendo, 
ainda, integrá-lo o ente da Federação cujo órgão ou entidade vier, por 
contrato, a atuar como prestador dos serviços. 

Art. 42. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 
básico, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que os titulares tenham 
delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de 
cooperação entre entes federados, obedecido o art. 241 da Constituição, ou, 

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos 
serviços. 

Art. 43. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a 
plano de saneamento básico elaborado pelo conjunto de Municípios 
atendidos. 

Seção IV 

Do Contrato de Articulação de Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Art. 44. As atividades descritas neste Decreto como integrantes de um 
mesmo serviço público de saneamento básico podem ter prestadores 
diferentes. 

§ 1- Atendidas a legislação do titular e, no caso de o prestador não integrar a 
administração do titular, as disposições de contrato de delegação dos 
serviços, os prestadores mencionados no caput celebrarão contrato entre si 
com cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

I - as atividades ou insumos contratados; 

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às 
atividades ou insumos; 

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão 
operacional das atividades; 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros 
preços públicos aplicáveis ao contrato; 

VI - as condições e garantias de pagamento; 

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão 
administrativas unilaterais; 

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de 
inadimplemento, e; 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e 
fiscalização das atividades ou insumos contratados. 

§ 2- A regulação e a fiscalização das atividades objeto do contrato 
mencionado no § 1o serão desempenhadas por único órgão ou entidade, que 
definirá, pelo menos: 

I - normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos 
serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 



194 
 

 

 

II - normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes 
prestadores envolvidos; 

III - garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes 
prestadores dos serviços; 

IV - mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o 
caso, e; 

V - sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de 
um Município. 

§ 3- Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 1o a obrigação do 
contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor 
da remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a 
respectiva arrecadação e entrega dos valores arrecadados. 

§ 4- No caso de execução mediante concessão das atividades a que se refere 
o caput, deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os 
valores das tarifas e outros preços públicos a serem pagos aos demais 
prestadores, bem como a obrigação e a forma de pagamento”. 

 

6.2.11. Identificação da Capacidade de Geração de Recursos 
Financeiros e as Possíveis Fontes de Financiamento  

6.2.11.1. Programas de Repasses do Orçamento Geral da União, Apoio à 
Elaboração de Projetos de Engenharia – Saneamento Básico 

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e objetiva promover a 
elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para sistemas 
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, tendo em vista a universalização 
dos serviços na área urbana.  

 

PRÓ MUNICÍPIOS  

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

 

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO  

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

 

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

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

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

 

PNCDA (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA) 

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

 

6.2.11.2. Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) 

PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI)  

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

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

 

 SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS  

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

 

APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE  

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

 

6.2.11.3. Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal, programas 
com recursos do FGTS 

SANEAMENTO PARA TODOS  

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

 

PRÓ SANEAMENTO  

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

 

6.2.11.4. Banco Interamericano de Desenvolvimento 

AQUAFUND 

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

Aquafund é um fundo de desembolso rápido criado para financiar uma série de 
intervenções de apoio à implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do BID 
(Banco Interamericano do Desenvolvimento) e para a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio nos países mutuários do Banco. Pelo mesmo é esperado 
para facilitar um maior investimento em água e saneamento (incluindo os resíduos 
sólidos) e garantir o acesso a esses serviços em uma qualidade sustentável, confiável 
e bom. 

Recursos podem ser utilizados para financiar a assistência técnica, elaboração de 
projetos, estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias, divulgação de 
conhecimentos e de campanhas de sensibilização. 
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6.2.11.5. FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão do Ministério da Saúde, detém a mais 
antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País, atuando a partir de 
critérios epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais, voltados para a promoção e 
proteção da saúde. 

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

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

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

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

Em parceria com órgãos e entidades públicas e privadas, presta consultoria e 
assistência técnica e/ou financeira para o desenvolvimento de ações de saneamento. 

O Programa de Pesquisa em Saúde e Saneamento, por meio do DENSP, tem 
financiado pesquisas no sentido de colaborar com técnicas inovadoras para redução 
de agravos ocasionados pela falta ou inadequação do saneamento básico. 

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

 

6.2.12. Conclusões Preliminares  

Como foi claramente demonstrado no diagnóstico e neste prognóstico, a divisão de 
responsabilidades entre a Sanepar e a Prefeitura de Santa Helena para o 
abastecimento de água e coleta de esgotos provoca vários tipos de problemas, seja 
de ordem ambiental, social, econômica e técnica: 

 Uso insustentável do importante recurso água, pois a falta de cobrança e 
controles incentiva o desperdício conforme vários relatos apresentados. 

 Insegurança jurídica, pois Lei obriga a desinfecção da água, mesmo 
proveniente de poços de boa qualidade. Este fato pode servir de pretexto para 
pessoas mal informadas ou mal-intencionadas acionar juridicamente a 
Prefeitura, como de fato já ocorreu. 
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 Uso inadequado de recursos públicos, pois custo financeiro da estrutura ora 
em uso é muito alto, sem qualquer contrapartida para o município. Estes 
recursos poderiam ser melhor empregados em áreas como educação, saúde e 
manutenção da infraestrutura urbana. 

 Precariedade técnica, uma vez que os funcionários do Departamento de 
Abastecimento de Água trabalham atendo a emergências o tempo todo. Além 
disso a Prefeitura apenas atua no fornecimento de água, o que deixa sem rede 
coletora de esgotos os locais onde ela atende. 

 Percepção de injustiça social por parte dos habitantes, já na área urbana do 
município alguns pagam conta de água e outros não. 

 Falta de controle nas Outorgas dos 115 poços ora em operação, o que 
demandaria um trabalho suplementar do Departamento de Abastecimento de 
Água. 

No que diz respeito aos locais servidos pela Sanepar o prognóstico aponta várias 
ações necessárias para melhoria dos serviços e atendimento à Lei da Política 
Nacional de Saneamento Básico, porém como a Sanepar tem maior estrutura e 
experiência na área de saneamento, ela já tem um planejamento, como foi mostrado 
neste prognóstico: a produção de água já conta com novo poço para atendimento da 
sede do município de Santa Helena e a reservação já está definida. Quanto ao sistema 
de coleta e tratamento de esgotos, embora o prognóstico tenha apontado várias 
ações, a atual ETE tem área suficiente para atender a uma ampliação, recomendando-
se o up grade da Estação de Tratamento de Esgoto, fato já definido de acordo com as 
informações da Sanepar, através da instalação de sistema de lodo ativado de aeração 
prolongada. 

No que diz respeito aos serviços prestados pelo Departamento de Abastecimento de 
Água da Prefeitura, observou-se uma equipe bastante empenhada numa tarefa difícil: 
atender a mais de 115 poços isolados, distritos e parte da sede do Município de Santa 
Helena. Isto faz com que esta equipe tenha um trabalho constante e com pouco 
planejamento, para atender às demandas da população. Caso a escolha da 
Administração Pública seja manter estes serviços, será necessário profissionalizar o 
serviço prestado por este departamento, dotando-o de uma estrutura de planejamento 
operacional e financeira, com cobrança realista pelos serviços prestados e tratamento 
da água fornecida, controlando a qualidade da mesma, o que praticamente equivaleria 
a criar um Departamento Autônomo de Água e Esgoto ou estrutura similar, alternativa 
pouco interessante, pois a Prefeitura tem um contrato com a Sanepar, até 2035. 

Desta forma, como já apresentado, a alternativa mais interessante para o município 
seria repassar para a Sanepar todos os distritos, a parte da sede de Santa Helena 
atualmente operada pela Prefeitura e doar para Associação de moradores, empresas 
e moradores individuais os poços atualmente em funcionamento, ficando sob 
responsabilidade da Prefeitura, apenas a operação daqueles poucos poços onde isto 
não fosse possível: escolas e prédios públicos. 
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6.3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

6.3.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 4, contendo o produto Programas, Projetos e 
Ações da situação setorial do abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 
de Santa Helena (PR), com base no diagnóstico e nas proposições efetivadas nas 
etapas anteriores. 

 

6.3.2. Objetivos 

6.3.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 



200 
 

 

 

de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

6.3.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Elaborar fichas de controle dos programas a serem executados no município 
estimando-se investimentos necessários e identificando responsáveis; 

 Estimar investimentos necessários para cada programa e subprograma; 

 Identificar responsáveis por cada um dos programas e subprogramas; 

 

6.3.3. Concepção dos Programas, Projetos e Ações 

Os programas, projetos e ações propostos serão divididos em três períodos distintos: 
curto prazo (ano 1 ao 4), médio prazo (ano 5 ao 8) e longo prazo (ano 9 ao 20), para 
os respectivos setores do saneamento básico: abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e, drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas. Em cada período determinado, estão inseridas as 
ações imediatas, sendo aquelas que deverão ser prioritárias. 

 

6.3.4. Abastecimento de Água Potável 

Como já apresentado no diagnóstico, os Programas Gerais propostos para o sistema 
de abastecimento de água do município foram divididos em 4 principais grupos: 
Produção e Tratamento, Distribuição até o consumidor, Educação Sanitária e 
Ambiental e Gestão. Esses grupos geraram 4 programas, resumidos a seguir e 
descritos na sequência através das fichas técnicas: 

 Gestão: Programa 1 – Gestão; 

 Educação Ambiental: Programa 2 - Educação Sanitária e Ambiental; 

 Produção e Tratamento: Programa 3 - Sistema de Abastecimento de Água; e, 

 Distribuição até o consumidor: Programa 4 - Distribuição de água tratada. 

 

Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas 
em Curto (1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 20 anos). 

Os programas, projeto e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram 
em conta também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e a qualidade de vida; 

 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 
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O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de 
qualidade de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é 
influenciado por todo o seu entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como 
um todo, inclusive sua área rural de entorno.  

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da 
universalização dos serviços de saneamento, proposta do presente PMSB. Desta 
forma, são garantidas as condições e oportunidades equitativas às diferentes áreas 
do Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir 
também o acesso a estes domicílios, mesmo que de forma diferenciada em relação 
às áreas adensadas urbanas. 

A universalização também promove, indiscutivelmente, a saúde e a qualidade de vida, 
através do fornecimento de água com padrão de potabilidade próprio para consumo, 
inclusive para as áreas rurais, além de coleta e tratamento ou disposição adequada 
dos esgotos. 

Um exemplo bastante didático é o programa de redução do índice de perdas, onde 
através dele promove-se a redução do desperdício, a redução do consumo de 
produtos químicos para tratamento da água (que posteriormente será desperdiçada), 
aumento de receitas, promovendo melhorias no gerenciamento e da prestação dos 
serviços através de condições financeiras para investimentos, além da promoção da 
sustentabilidade ambiental, fazendo que uma quantidade menor de água captada para 
consumo humano seja necessária, deixando-a em seu curso natural, podendo, 
inclusive, ser utilizada para outros objetivos. 

No caso de Santa Helena, a situação atípica da forma de prestação dos serviços de 
abastecimento de água, compartilhada pela Prefeitura do Município e Sanepar, 
motivou a proposição de um programa específico – Programa 1, Gestão – que é a 
proposta da criação de um Comitê do qual participam vários representantes do Poder 
Público Municipal, que seria incumbido de definir o novo modelo de prestação dos 
serviços de fornecimento de água, analisando a questão sob os pontos de vista 
operacional, sanitário, financeiro, legal e social. O produto do trabalho deste Comitê 
será a definição do novo modelo e como implantá-lo. 

Os programas levam em conta os custos apurados nos Prognósticos deste Plano, 
cabendo lembrar que em engenharia, só é possível estimativas precisas de custos 
após a elaboração de projetos executivos. O Plano apresenta um referencial de 
valores financeiros definido a partir de dados disponíveis sendo utilizadas as Planilhas 
do Paraná Edificações (Governo do Estado do Paraná, 2017), do programa MaxOr, 
utilizado em projetos de engenharia para a Sanepar, e outros dados disponíveis, bem 
como da experiência dos autores deste relatório. 

Outro programa que aborda todos estes itens é o de educação ambiental, onde 
através dele melhoram-se as condições da população, tanto no que diz respeito ao 
Direito à Cidade e à sustentabilidade ambiental, tanto na promoção da saúde e 
qualidade de vida, além de promover melhorias na prestação dos serviços, fazendo, 
por exemplo, com que haja diminuição dos objetos indesejados que chegam ao 
tratamento do esgoto, diminuindo os custos e melhorando a própria qualidade do 
tratamento. 

As ações necessárias para a implantação das metas estão apresentam-se a seguir e 
detalhadas nas fichas apresentadas. 
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1. GESTÃO 

1.1 Definição de um novo modelo de prestação dos serviços de 
abastecimento de água e coleta de esgoto 

1.1.1 Prefeito do município cria o grupo de estudos e planejamento para definição do 
novo modelo      

1.1.2 Após as avaliações pertinentes o grupo define o novo modelo  
   

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

2.1. Elaboração e aplicação de programa de educação ambiental 

2.1.1 Elaborar e implantar o programa de educação ambiental    

2.1.2 Aplicar o programa 

 

3. ABASTECIMENTO 

3.1 Operacionalização do novo poço e novo reservatório em aço vitrificado 

3.1.1 Projeto de engenharia para operacionalização do novo poço   

3.1.2 Bomba de recalque para o novo poço e ligações com adutora   

3.1.3 Ligações e operacionalização do novo reservatório em aço vitrificado 

3.1.4 Ampliação ou nova casa de química para operar o novo poço  
  

4. DISTRIBUIÇÃO  

4.1 Melhorias e adequações da distribuição de água tratada 

4.1.1. Execução de redes de distribuição de água      

4.1.2. Execuções de ligações domiciliares 

4.1.3. Substituições de redes de distribuição de água     

4.1.4. Substituição de hidrômetros 

4.1.5. Reparos    
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6.3.4.1. Programa 1 - Gestão 

Tabela 108 – Ficha Abastecimento de Água Potável 1.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 x x x

1.1.2 x x x

Prefeito do municipio cria o grupo de estudos e 

planejamento para definição do novo modelo
Não há investimentos

Após as avaliações pertinentes o grupo define o 

novo modelo
Não há investimentos

Implantação do novo modelo Verificações e adequações Verificações e adequações 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Definição de um novo modelo de prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O Criação de grupo de planejamento, através de Decreto Municipal, formado por setores da Prefeitura e fora

dela, com o objetivo de definir o novo modelo de prestação dos serviços de abastecimento de água e

esgoto, analisando a questão sob os aspectos operacionais, sanitários, financeiros, jurídicos,

administrativos, ambientais e sociais, visando definir um novo modelo de prestação dos serviços com base

nos cenários apresentados nos Prognósticos desta Revisão ou então definir um novo cenário, que atenda

melhor às necessidades do poder público municipal e da população de Santa Helena.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PR - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA Gestão

OBJETIVO Definição de um novo modelo de prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto
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6.3.4.2. Programa 2 - Educação Ambiental 

Para implantar os programas, serão necessários investimentos com impressão de 
cartilhas, fóruns, palestrante, etc. Foi associado um custo de R$ 2,50 por habitante 
para atendimento pelos programas de educação sanitária e ambiental, a cada ano. 

Tabela 109 – Ficha Abastecimento de Água Potável 2.1. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 
  

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 - - -

2.1.2 3.000,00 4.000,00 12.000,00

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Elaboração e aplicação de um amplo programa de educação ambiental pela Sanepar em parceria com o

municipio para aplicação em todas as escolas e outros meios educativos. O programa deve abranger a

questão da preservação dos recursos hídricos, poluição ambiental e seu controle, correto uso das redes de

água  e esgoto, limpeza pública e drenagem urbana, resíduos sólidos e reciclagem

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PR - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA Esducação Ambiental

OBJETIVO Elaboração e aplicação de programa de educação ambiental

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Análise de resultados pela redução da contaminação de água e resíduos.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Elaborar e implantar o programa de educação 

ambiental
PMSH / Sanepar

Aplicar o programa PMSH / Sanepar

Elaboração e implantação do programa Monitoramento e adequações Verificações e adequações 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
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6.3.4.3. Programa 3 - Sistema de Abastecimento de Água 

Tabela 110 – Ficha Abastecimento de Água Potável 3.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

OBS.: Estas ações de operacionalização do novo poço, colocadas como de curto 
prazo (1-4 anos), são de fato emergências, devendo ser implantadas nos próximos 
06/12 meses, pois a cidade já se ressente de falta de água nos dias de maior 
consumo.  

  

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 35.000,00 - -

3.1.2 140.000,00 - -

3.1.3 100.000,00 - -

3.1.4 50.000,00 - -
Ampliação ou nova casa de química para operar o 

novo poço
PMSH / Sanepar

Projeto de engenharia para operacionalização do 

novo poço
PMSH / Sanepar

Bomba de recalque para o novo poço e ligações com 

adutora
PMSH / Sanepar

Ligações e operacionalização do novo reservatório 

em aço vitrificado
PMSH / Sanepar

Operacionalização dos componentes Manutenções Manutenções 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento da população

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

A Sanepar já perfurou um novo poço com o dobro da capacidade do poço atual. Também foi implantado um

novo reservatório em aço vitrificado. Estas melhorias ainda não estão operando o que faz com que o

sistema atualmente trabalhe no limite de sua capacidade, ocasionando falta de água em dias de grande

consumo. A operacionalização do novo poço e reservatório permitirá suprir a atual demanda de água e

também a demanda futura, principalmente se a Sanepar abastecer a região da sede do municipio que

atualmente é abastecida pela Prefeitura

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PR - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA Abastecimento

OBJETIVO Operacionalização do novo poço e novo reservatório em aço vitrificado
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6.3.4.4. Programa 4 - Distribuição de Água Tratada 

Tabela 111 – Ficha Abastecimento de Água Potável 4.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 22.680,00 25.200,00 68.040,00

4.1.2 82.800,00 4.000,00 10.800,00

4.1.3 822.600,00 206.280,00 0,00

4.1.4 108.700,00 109.300,00 331.300,00

4.1.5 5.000,00 - -Reparos PMSH / Sanepar

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Intervenções necessárias para atendimento adequado da população em Santa Helena e distritos

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA PR - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PROGRAMA Distribuição

OBJETIVO Melhorias e adequações da distribuição de água tratada

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento da população

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

intervenções intervenções intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Substituição de hidrômetros PMSH / Sanepar

Execução de redes de distribuição de água PMSH / Sanepar

Substituições de redes de distribuição de água PMSH / Sanepar

Execuções de ligações domiciliares PMSH / Sanepar
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6.3.4.5. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos valores apresentados em cada ficha dos programas apresentados 
anteriormente, é possível obter o total de investimentos necessários para o sistema 
de abastecimento de água de para Santa Helena nos próximos 20 anos. 

Tabela 112 - Investimentos para programas de Abastecimento de Água. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de abastecimento de 
água, obtém-se um total de R$ 2.140.700,00 de investimentos para os próximos 20 
anos, divididos em curto, médio e longo prazo. 

A seguir, apresenta-se o memorial de cálculo detalhado. 

 

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 - - -

1.1.2 - - -

0,00 0,00 0,00

2.1.1 - - -

2.1.2 3.000,00 4.000,00 12.000,00

3.000,00 4.000,00 12.000,00

3.1.1 35.000,00 - -

3.1.2 140.000,00 - -

3.1.3 100.000,00 - -

3.1.4 50.000,00 - -

325.000,00 0,00 0,00

4.1.1 22.680,00 25.200,00 68.040,00

4.1.2 82.800,00 4.000,00 10.800,00

4.1.3 822.600,00 206.280,00 0,00

4.1.4 108.700,00 109.300,00 331.300,00

4.1.5 5.000,00 - -

1.041.780,00 344.780,00 410.140,00

1.369.780,00 348.780,00 422.140,00

CÓDIGO
PRAZOS

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA (PR) - REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                          

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA DESCRIÇÃO

2.140.700,00

Implantação de hidrômetros

Distribuição de Água Tratada

Execução de redes de distribuição de água

Execuções de ligações domiciliares

Substituições de redes de distribuição de água
Distribuição de 

Água Tratada

Reparos

Gestão
Prefeito do municipio cria o grupo de estudos e 

Após as avaliações pertinentes o grupo define o novo 

Valor Total dos investimentos necessários em Curto, Médio e Longo prazos

Valor Total do investimentos necessários

Sistema de 

Abastecimento 

de Água

Sistema de Abastecimento de Água

Projeto de engenharia para operacionalização do novo poço

Bomba de recalque para o novo poço e ligações com adutora

Ligações e operacionalização do novo reservatório em aço 

Ampliação ou nova casa de química para operar o novo poço

Gestão

Educação 

Ambiental

Elaborar e implantar o programa de educação ambiental

Aplicar o programa

Educação Ambiental
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6.3.4.6. Memorial de Cálculos 

O quadro a seguir apresenta o memorial de cálculo para cada programa. 

Quadro 1 - Valores detalhados do Programa de Abastecimento de Água Potável. 

PROGRAMA 1 - GESTÃO 

OBJETIVO 1.1 - Definição de um novo modelo de prestação dos serviços de abastecimento de 
água e coleta de esgoto 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.1.1 
Prefeito do município cria o grupo de 

estudos e planejamento para definição 
do novo modelo 

- - 

1.1.2 
Após as avaliações pertinentes o grupo 

define o novo modelo 
- - 

PROGRAMA 2 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO 2.1 - Elaboração e aplicação de programa de educação ambiental 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.1.1 
Elaborar e implantar o programa de 

educação ambiental 
- - 

2.1.2 Aplicar o programa R$ 19.000,00 R$ 1.000/ano 

PROGRAMA 3 - ABASTECIMENTO 

OBJETIVO 3.1 - Operacionalização do novo poço e novo reservatório em aço vitrificado 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.1.1 
Projeto de engenharia para 

operacionalização do novo poço 
R$ 35.000,00 R$ 35.000/und. 

3.1.2 
Bomba de recalque para o novo poço e 

ligações com adutora 
R$ 140.000,00 R$ 140.000/und. 

3.1.3 
Ligações e operacionalização do novo 

reservatório em aço vitrificado 
R$ 100.000,00 R$ 100.000/und. 

3.1.4 
Ampliação ou nova casa de química 

para operar o novo poço 
R$ 50.000,00 R$ 50.000/und. 

PROGRAMA 4 - DISTRIBUIÇÃO 

OBJETIVO 4.1 - Melhorias e adequações da distribuição de água tratada 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

4.1.1 
Execução de redes de distribuição de 

água 
R$ 115.920,00 R$ 120,00/m 

4.1.2 Execuções de ligações domiciliares R$ 97.600,00 R$ 400,00/ und. 

4.1.3 
Substituições de redes de distribuição 

de água 
R$ 1.028.880,00 R$ 120,00/m 

4.1.4 Substituição de hidrômetros R$ 554.300,00 R$ 100,00/m 

4.1.5 Reparos R$ 5.000,00 - 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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6.3.5. Esgotamento Sanitário 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades do sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas 
estabelecidas a nível estadual e federal. O prognóstico decidiu o melhor cenário, 
propondo Programas Gerais, os quais foram subdivididos em projetos e ações 
necessários para a melhoria do sistema.  

No presente Produto esses Projetos e Ações serão detalhados, demonstrando através 
de fichas apresentadas a seguir todas as suas características, como os seus objetivos 
principais, a sua data de implementação ao longo do plano, seu valor de investimento, 
seu método de monitoramento e sua possível fonte do recurso. 

Como já apresentado no diagnóstico, os Programas Gerais propostos para o sistema 
de Esgotamento Sanitário do município foram divididos em 4 principais grupos: Coleta, 
Tratamento, Educação Sanitária e Ambiental e Gestão.  

 Gestão: Programa 1 – Gestão; 

 Educação Ambiental: Programa 2 - Educação Ambiental; 

 Tratamento: Programa 3 – Melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto; e, 

 Coleta: Programa 4 – Implantação de redes coletoras e ligações domiciliares. 

Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas 
em Curto (1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 20 anos). 

Os valores dos programas de Educação Ambiental e Gestão foram considerados no 
Sistema de Abastecimento de Água. 

Os programas, projeto e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram 
em conta também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e a qualidade de vida; 

 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

 

O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de 
qualidade de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é 
influenciado por todo o seu entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como 
um todo, inclusive sua área rural de entorno.  

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da 
universalização dos serviços de saneamento, proposta do presente PMSB. Desta 
forma, garantem-se condições e oportunidades equitativas às diferentes áreas do 
Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir 
também o acesso a estes domicílios, mesmo que de forma diferenciada em relação 
às áreas adensadas urbanas. 

A universalização também promove, indiscutivelmente, a saúde e a qualidade de vida, 
através do fornecimento de água com padrão de potabilidade próprio para consumo, 
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inclusive para as áreas rurais, além de coleta e tratamento ou disposição adequada 
dos esgotos. 

Um exemplo é o programa de execução de rede coletora, ligações domiciliares e 
melhorias na estação de tratamento de esgoto, que visam que todos possuam coleta 
de esgoto para receber um tratamento mais eficiente e mesmo para os que não terão 
esse sistema coletivo, possuam o tratamento de seu efluente de maneira simplificada 
por meio das fossas sépticas. Com estas medidas, promove-se a sustentabilidade 
ambiental, pois o esgoto já não mais lançado diretamente aos rios ou infiltrados no 
solo, recebem tratamento adequado, preservando os rios e consequentemente a sua 
fauna. 

Outro programa que aborda todos estes itens é o de educação ambiental, onde 
através dele melhora-se as condições da população, tanto no que diz respeito ao 
Direito à Cidade e à sustentabilidade ambiental, tanto na promoção da saúde e 
qualidade de vida, além de promover melhorias na prestação dos serviços, fazendo, 
por exemplo, com que haja diminuição dos objetos indesejados que chegam ao 
tratamento do esgoto, diminuindo os custos e melhorando a própria qualidade do 
tratamento. As ações necessárias para a implantação das metas apresentam-se a 
seguir e detalhadas nas fichas apresentadas. 

1. GESTÃO 

1.1 Definição de um novo modelo de prestação dos serviços de 
abastecimento de água e coleta de esgoto 

1.1.1 Prefeito do município cria o grupo de estudos e planejamento para definição do 
novo modelo      

1.1.2 Após as avaliações pertinentes o grupo define o novo modelo  

    

2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

2.1. Elaboração e aplicação de programa de educação ambiental 

2.1.1 Elaborar e implantar o programa de educação ambiental   
  

2.1.2 Aplicar o programa 

 

3. TRATAMENTO 

3.1 Melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Santa Helena 

3.1.1 Projetos de engenharia 

3.1.2 Up grade no processo de tratamento de esgoto sanitário 

3.1.3 Readequação das duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE) 

 

4. COLETA 

4.1 Implantação de redes coletoras e ligações domiciliares 

4.1.1 Execução de redes coletoras   

4.1.2 Ligações domiciliares   
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6.3.5.1. Programa 1 - Gestão 

O programa 1 – Gestão, se refere à criação do Comitê para definição do novo modelo 
de prestação dos serviços de água e esgoto de Santa Helena, apresentado no 
Sistema de Abastecimento de Água. 

 

6.3.5.2. Programa 2 - Educação Ambiental 

Valores considerados no Sistema de Abastecimento de Água. 

 

6.3.5.3. Programa 3 – Tratamento 

Tabela 113 – Ficha Esgotamento Sanitário 3.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 



212 
 

 

 

6.3.5.4. Programa 4 - Implantação de redes coletoras e ligações 
domiciliares 

Tabela 114 – Ficha Esgotamento Sanitário 4.1 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

6.3.5.5. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos valores apresentados em cada ficha dos programas apresentados, é 
possível obter o total de investimentos necessários para o sistema de esgotamento 
sanitário de Santa Helena nos próximos 20 anos. 

Tabela 115 - Cronograma de Investimentos no Sistema de Esgotamento Sanitário. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 600.000,00 300.000,00

3.1.2 101.500,00 6.500,00 24.000,00

701.500,00 306.500,00 24.000,00

4.1.1 96.996,60

4.1.2 2.033.220,00

4.1.3 1.000.000,00

3.130.216,60 0,00 0,00

3.831.716,60 306.500,00 24.000,00Valor Total dos investimentos necessários em Curto, Médio e Longo prazos

Valor de investimento necessários 4.162.216,60

Up grade no processo de tratamento de esgoto sanitário

Readequação das duas Estações Elevatórias de Esgoto (EEE)

Melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto de Santa Helena

Melhorias na Estação de 

Tratamento de Esgoto de 

Santa Helena

Projetos de engenharia

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA (PR) - REVISÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                               

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA

Implantação de redes 

coletoras e ligações 

domiciliares

Implantação de redes coletoras e ligações domiciliares

DESCRIÇÃO

Execução de redes coletoras 

Ligações domiciliares 

CÓDIGO
PRAZOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de esgotamento sanitário, 
obtém-se um total de R$ 4.162.216,60 de investimentos para os próximos anos, 
divididos em curto, médio e longo prazo. 

A seguir, apresenta-se o memorial de cálculo detalhado. 

 

6.3.5.6. Memorial de Cálculos 

Os quadros a seguir apresentam o memorial de cálculo para cada programa. 

Quadro 2 - Valores detalhados do Programa de Esgotamento Sanitário. 

PROGRAMA 1 - GESTÃO 

OBJETIVO 1.1 - Definição de um novo modelo de prestação dos serviços de abastecimento de 
água e coleta de esgoto 

Cód. Descrição 
Memorial de cálculo 

detalhado 
Referência 

1.1.1 
Prefeito do município cria o grupo de estudos e 
planejamento para definição do novo modelo 

- 
Valor agregado nos 
programas de água 

1.1.2 
Após as avaliações pertinentes o grupo define 

o novo modelo 
- 

Valor agregado nos 
programas de água 

PROGRAMA 2 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO 2.1 - Elaboração e aplicação de programa de educação ambiental 

Cód. Descrição 
Memorial de cálculo 

detalhado 
Referência 

2.1.1 
Elaborar e implantar o programa de educação 

ambiental 
- 

Valor agregado nos 
programas de água 

2.1.2 Aplicar o programa - 
Valor agregado nos 
programas de água 

PROGRAMA 3 - TRATAMENTO 

OBJETIVO 3.1 - Melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Santa Helena 

Cód. Descrição 
Memorial de cálculo 

detalhado 
Referência 

3.1.1 Projetos de engenharia R$ 96.996,60 R$ 96.996,60/und. 

3.1.2 
Up grade no processo de tratamento de esgoto 

sanitário 
R$ 2.033.220,00 

R$ 
2.033.220,00/und. 

3.1.3 
Readequação das duas Estações Elevatórias 

de Esgoto (EEE) 
R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000/und. 

PROGRAMA 4 - COLETA 

OBJETIVO 4.1 - Implantação de redes coletoras e ligações domiciliares 

Cód. Descrição 
Memorial de cálculo 

detalhado 
Referência 

4.1.1 Execução de redes coletoras  R$ 900.000,00 R$ 300,00/m 

4.1.2 Ligações domiciliares  R$ 132.000,00 R$ 500,00/ und. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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6.3.6. Fontes de Financiamento Externo para os Serviços de 
Saneamento Básico 

Grande parte dos recursos previstos no item anterior poderão ser obtidos através de 
fontes de financiamento externo, ou seja, instituições financeiras e órgãos públicos 
que disponibilizam recursos para determinados investimentos. O Governo Federal 
possui alguns programas específicos para Saneamento Básico (Quadro 73), 
subdivididos em ações diretas (Quadro 74) e ações relacionadas a esse setor (Quadro 
75). 

Quadro 3 - Atuação do Governo Federal em Saneamento Básico. 

Ministério Público Alvo 

Ministério das Cidades  

Municípios com população superior a 50 mil hab. 
Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RM’s) ou 

Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE’s) 
Consórcios Públicos que atendam população acima de 150 mil hab. 

Ministério das Saúde / 
Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) 

Municípios com menos de 50 mil hab. 
Áreas especiais como quilombolas, assentamentos rurais, áreas 

sujeitas a endemias e aldeias indígenas 

Ministério da Integração 
Nacional / Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF) 

Intervenções multi-municipais 
Municípios atingidos pelo projeto de Transposição do Rio São 

Francisco 
Intervenções em caráter emergencial (Defesa Civil) 

Ministério de Meio Ambiente 
(MMA) 

Todos os municípios, em especial Consórcios Públicos 

Agência Nacional de Águas 
(ANA) 

Municípios participantes de Comitê de Bacias Hidrográficas com 
capacidade de investimento próprio (pagamento por resultado) 

Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDS) 

Áreas rurais - consumo humano e produção agrícola e alimentar 
Prioridade para população em situação de extrema pobreza 

Sec. Esp. De Agricultura 
Familiar e do Desenv. Agrário 

Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma 
Agrária Público alvo: as famílias assentadas. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2013). 

Quadro 4 - Programas do Governo Federal em ações diretas de saneamento básico. 

Campo de Ação Programas  Objetivos 
Ministério 

Responsável  

Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais 

Urbanas 

Drenagem Urbana e 
Controle de Erosão 
Marítima e Fluvial 

Desenvolver obras de drenagem urbana em 
consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do 
solo 

Ministério da 
Integração 

Nacional (MI) 

Prevenção e 
Preparação para 
Emergências e 

Desastres 

Prevenir danos e prejuízos provocados por 
desastres naturais e antropogênicos 

(MI) 

Programas Não Orçamentários 

Diversas 
Modalidades em 

Saneamento Básico 

Pró-Saneamento  
e 

Saneamento Para 
Todos (1) 

Financiamento oneroso para empreendimentos 
nas modalidades: abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; manejo de águas pluviais; 
manejo de resíduos sólidos; manejo de resíduos 

de construção e demolição; preservação e 
recuperação de mananciais; e estudos e 

projetos. 

MCidades 

(1). Para efeito do Plano Plurianual (PPA), o Saneamento para Todos não é um programa, visto que 
suas ações (não orçamentárias) estão incluídas em diversos programas de saneamento existentes no 
PPA. No entanto, para efeito da gestão dos recursos do FGTS e do controle do MCidades, este possui 
o status de Programa, possuindo regras diferenciadas em relação à aplicação do Orçamento Geral da 
União (OGU). Fonte: Adaptado de BRASIL (2013). 
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Quadro 5 - Programas do Governo Federal relacionadas com o setor de saneamento básico. 

Campo de 
Ação 

Programas  Objetivos 
Ministério 

Responsável  

Áreas Especiais 

Programa Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Semiárido (CONVIVER) 

Contribuir para a diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais com 

maior incidência de secas, a partir de ações que levem à dinamização da economia da região e ao 

fortalecimento da base social do Semiárido 

MI 

Programa Desenvolvimento Sustentável de 

Projetos de Assentamento   

Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária e tem como público alvo 

as famílias assentadas 
MDA 

Acesso à Alimentação: Programa 1 Milhão de 

Cisternas 

Uma das ações do programa é a construção de cisternas para armazenamento de água. Essa ação 

tem como finalidade universalizar as condições de acesso adequado à água potável das populações 

rurais de baixa renda no semiárido a partir do armazenamento de água em cisternas 

MDSCF 

Desenvolvimento 

Urbano e 

Habitação  

Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários 

Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua 

urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade 
MCidades 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano de Municípios de Pequeno Porte - 

PRÓ-MUNICÍPIOS 

Apoiar ações de infraestrutura urbana em municípios com população igual ou inferior a 100 mil 

habitantes 
MCidades 

Pró-Municípios de Médio e Grande Porte 
Apoiar a implantação e/ou adequação de infraestrutura urbana em municípios com população 

superior a 100 mil habitantes 
MCidades 

Habitação de Interesse Social 
Ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna e promover melhoria da qualidade das 

habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural 
MCidades 

Integração e 

Revitalização de 

Bacias 

Hidrográficas  

Programa Integração de Bacias Hidrográficas Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica. MI 

Programa de Revitalização de Bacias 

Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade 

e Degradação Ambiental   

Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, 

efetivando sua recuperação, conservação e preservação 
MMA 

Programa Conservação, Uso Racional e 

Qualidade das Águas 
Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas MMA 

Promoção da Sustentabilidade de Espaços 

Sub-regionais (PROMESO) 

Induzir o aproveitamento dos potenciais endógenos, de forma articulada, com vistas à 

sustentabilidade das sub-regiões definidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
MI 

Ações de Gestão 

Gestão da Política de Desenvolvimento 

Urbano 

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, 

transporte urbano e trânsito 

MCidades 

Fortalecimento da Gestão Urbana 
Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços 

urbanos, gestão territorial e política habitacional 
MCidades 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2012). 
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Os principais programas e ações que aportam recursos para os investimentos em 
saneamento básico, com seus objetivos e suas modalidades estão apresentados a 
seguir. 

 

6.3.6.1. Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal (CEF), 
programas com recursos do FGTS  

Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende 
da capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

SANEAMENTO PARA TODOS  

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

PRÓ SANEAMENTO  

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

 

6.3.6.2. Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES)  

Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende 
da capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI)  

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

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

SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS  

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

APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE  

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

 

6.3.6.3. Programa de Repasses do OGU  

Esta modalidade não gera obrigação de devolução de recursos e se apresenta em 
três tipos:  

 Transferências Constitucionais: “Parcelas de recursos arrecadados e 
repassados aos municípios por força de mandamento estabelecido em 
dispositivo da Constituição Federal” (BRASIL, 2001b); 

 Transferências Legais: Segundo BRASIL (2001b), entende-se por 
transferências legais a “regulamentação por leis específicas, as quais 
determinam a forma de habilitação, transferência, aplicação dos recursos e 
prestações de contas. Podem ser divididas em duas categorias”:  

 Transferências automáticas: “repasse de recursos financeiros sem a 
utilização de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em 
conta corrente específica, aberta em nome do beneficiário” (BRASIL, 
2001b); 

 Transferências fundo a fundo: “repasse de recursos, diretamente, de 
fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal ou 
do DF, dispensando a celebração de convênios, bastando apenas 
realizar a adesão” (BRASIL, 2001b); 

 É importante ressaltar que o PAC constitui uma modalidade de 
transferência legal, caracterizada como transferência obrigatória de 
recursos financeiros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e 
entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante a Lei nº 
11.578, de 26 de novembro de 2007. 

 Transferências Voluntárias: Definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 25), como “a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde” (BRASIL, 2000). Tem por origem recursos do OGU e geralmente, 
decorrem das Emendas Parlamentares. Modalidades: Contratos de Repasse 
e Convênios: 

o Convênios: No âmbito federal o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 
considera convênio como:  
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Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência 
de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 
órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, 
direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a 
execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação (BRASIL, 2007). 

o Contratos de Repasse: Ainda segundo o referido decreto (com 
dispositivos alterado pelo Decreto n.° 8.180/2013), considera contrato 
de repasse como “instrumento administrativo, de interesse recíproco, 
por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa 
por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que 
atua como mandatário da União”.    

 

Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) 

 Pró Municípios  

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

 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 

Objetiva coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação 
e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, 
saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito. 

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

 Gestão de Recursos Hídricos  

Esse programa objetiva a recuperação e preservação tanto qualitativa, quanto 
quantitativa dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, sendo desenvolvido em 
três modalidades: 

 Despoluição de Corpos D´Água; 

 Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos 
D´Água em Áreas Urbanas; 

 Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes. 
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6.3.6.4. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)   

O PAC, criado em 2007 pelo Governo Federal, atualmente em fase de conclusão, foi 
pensado como um plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 
investimentos em setores estruturantes do país, promovendo o planejamento e a 
execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do 
país. O programa está hoje na terceira fase de execução, a qual corresponde ao 
período de 2015 a 2018, e visa finalizar as obras das fases 1 e 2, sendo a primeira 
fase (PAC 1) de 2007 a 2010 e a segunda (PAC 2) de 2011 a 2015 e utiliza tantos 
recursos do FGTS quanto do OGU. 

Os investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios, classificados em três 
grupos, conforme descrição a seguir. Os recursos destinados aos Grupos 1 e 2 são 
coordenados pelo Ministério das Cidades e os destinados ao Grupo 3 são 
coordenados pela FUNASA, vinculada ao Ministério da Saúde. 

 Grupo 1: grandes regiões metropolitanas do país, municípios com mais de 70 
mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 
mil nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 2: municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e municípios com população entre 50 mil e 100 mil 
habitantes nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 3: municípios com menos de 50 mil habitantes. 

 

6.3.6.5. Plano Plurianual de Investimento (PPA) - 2016/2019 

Destacam-se, ainda, recursos disponibilizados conforme segue: 

 PPA (2016/2019) do Governo Federal, tendo como principal meta o 
Desenvolvimento, a Produtividade e a Inclusão Social, segundo as diretrizes 
estratégicas: 

o Promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável, 
ampliando e melhorando as condições de moradia, saneamento, 
acessibilidade, e mobilidade urbana do trânsito com qualidade 
ambiental; 

o Promoção da segurança hídrica com investimentos em infraestrutura e 
aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água, e, 

o Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta 
a desastres, e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Programas de Infraestrutura Urbana: 

 Gestão de Riscos e de Desastres:   

o Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e respostas 
a desastres e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

 Saneamento Básico: 

o Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da 
gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, 
considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento 
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sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais, e a limpeza e manejo 
de resíduos sólidos urbanos; 

o Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e 
comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a 
quantidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de 
saneamento básico; 

o Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações 
que assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos 
de saneamento básico. 

 

6.3.6.6. Investimentos Oriundos de Fontes Internacionais 

Obtenção de financiamentos junto às organizações internacionais através de 
empréstimos oriundos de entidades multilaterais de crédito, como:  

 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);  

 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

Atualmente, o BID é uma das principais fontes de financiamento multilateral para o 
desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe e 
para a integração regional, possuindo expressiva experiência na realização de 
projetos similares no Brasil.  

Os dois principais objetivos do BID, como parte de sua estratégia institucional, são: a 
redução da pobreza buscando a equidade social e o crescimento sustentável do ponto 
de vista ambiental. 

 AQUAFUND: Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o 
desenvolvimento de projetos nos setores de água, tratamento de esgotos, 
drenagem e resíduos sólidos. O AQUAFUND é um fundo de desembolso 
rápido criado para financiar uma série de intervenções de apoio à 
implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do BID e para a 
realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos países 
mutuários do Banco. Recursos podem ser utilizados para financiar a 
assistência técnica, elaboração de projetos, estudos de viabilidade, projetos 
de demonstração, parcerias, divulgação de conhecimentos e de campanhas 
de sensibilização. 

 

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
(BIRD) 

O BIRD apoia vários investimentos em áreas como educação, saúde, administração 
pública, infraestrutura, desenvolvimento financeiro e do setor privado, agricultura, 
meio ambiente e recursos naturais. 
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6.4. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

6.4.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 

O presente tópico corresponde à Etapa 5, contendo o produto Ações para 
Emergências e Contingências da situação setorial do abastecimento de água potável 
e esgotamento sanitário Santa Helena (PR), com base no diagnóstico e nas 
proposições efetivadas nas etapas anteriores. 

 

6.4.2. Objetivos 

6.4.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
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exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

6.4.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destaca-se: 

 Definir ações para contingências e emergências. 

 

6.4.3. Concepção das Ações para Emergências e Contingências 

A Lei Federal 11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento (BRASIL, 
2007) estabelece diretrizes nacionais para o setor, dentre elas destaca o PMSB – 
Plano de Municipal de Saneamento Básico, desenvolvido com a intenção de se 
planejar adequadamente os serviços de saneamento básico de cada Município. Em 
seu Capítulo IV, afirma: 

Art. 19° - A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
o plano que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo: 

I – diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 
com os demais planos setoriais; 

III – programas, projetos e ações necessárias 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; 

IV – ações para emergências e contingências; 

V – mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas. 

Art. 23°, que a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo 
menos, os seguintes aspectos: [...]; XI – medidas de contingências e de 
emergências, inclusive racionamento [...]. 

O plano de contingência e emergência visa definir um conjunto de procedimentos que 
permita, aos prestadores de serviços de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas, prevenirem-se e, diante de ocorrências, reagirem com a 
otimização dos recursos disponíveis e as respostas mais adequadas às situações de 
emergências levantadas a partir dos pontos críticos e vulneráveis, mapeados em sua 
área geográfica de abrangência. 

A Lei Federal n.º 9.966, de 28 de abril de 2000 dispõe sobre a prevenção, o controle 
e a fiscalização da poluição causada por lançamentos de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. Em 
seu Art. 2º traz definições sobre o plano de emergência e contingência, sendo: 
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 Necessidade dos prestadores de serviços apresentarem o plano de 
emergência: conjunto de medidas que determinam e estabelecem as 
responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente 
após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e 
equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição 
ambiental; 

 Necessidade dos prestadores de serviços apresentarem o plano de 
contingência: conjunto de procedimentos e ações que visam à integração dos 
diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos 
humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, 
controle e combate da poluição ambiental. 

O Plano de Emergência e Contingência (PEC) tem como propósito prever os cenários 
emergenciais, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, 
tanto em caráter preventivo como corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de 
segurança e a continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem pluvial e limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, mesmo que em caráter precário. 

O PEC é um documento resultante do planejamento tático elaborado a partir de uma 
determinada hipótese de desastre ou falha no sistema, cuja finalidade é aperfeiçoar 
as atividades de resposta aos desastres e falhas, através da antecipação e 
designação de responsáveis pelas mesmas.  

Para o PMSB a aplicabilidade da preparação do município para as situações 
emergenciais está definida na Lei Federal n.º 11.445/2007, como condição 
compulsória, dada a importância dos serviços classificados como “essenciais”.  

As medidas emergências objetivam programar as ações para situações onde ocorra 
um evento inesperado (um acidente), o qual desencadeie um estado crítico, e que 
requer tratamento imediato. As ações emergenciais promovem uma resposta rápida 
aos sistemas afetados, minimizando os impactados causados a população e ao meio 
ambiente. 

Medidas de contingência, por sua vez, centram na prevenção de qualquer evento que 
afete a disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um 
sistema, provocando em consequência, a descontinuidade de serviços considerados 
essenciais. As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau 
adequado de segurança aos processos e instalações operacionais.  

No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais e 
consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os 
baixos níveis de segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais 
desnecessários a boa prestação dos serviços. 

Neste sentido, todas as ações de emergência e contingência devem ser elaboradas 
prevendo um equilíbrio entre segurança e gastos, buscando sempre a maneira mais 
rápida e fácil de aplicar as ações, com o menor custo possível. 

É importante observar que o planejamento de contingência e/ou emergência pode ser 
estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres: 
estadual, regional, municipal, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o 
planejamento deve ser elaborado de maneira participativa e multidisciplinar, 
englobando as organizações cujos esforções serão necessários para que o plano 
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funcione. Ou seja, além de ser multifuncional, o processo de planejamento para 
desastres deve englobar órgãos governamentais, organizações não governamentais 
e empresas privadas. 

Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado “Plano de 
Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAE-SAN), 
cujos elementos básicos serão apresentados neste capítulo. 

A elaboração do PAE-SAN compreende dois momentos distintos: 

I. O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários 
emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das 
anormalidades.  

II. O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades 
para a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela 
administração municipal juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que 
de forma direta ou indireta participem das ações. 

Conforme destacado, o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas 
ações para mitigação, as quais serão descritas posteriormente, entretanto, estas 
ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim 
de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a 
seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação. 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

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

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

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

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

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

VI. Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

VII. Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações 
previstas; 

VIII. Planejamento para a coordenação do PAE-SAN; 

IX. Definição de Programa de Treinamento; 

X. Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN. 

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado 
para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um 
planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para 
auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 
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Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é 
necessário que os diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fieis aos sistemas, 
pois é através dos diagnósticos que são identificadas as possíveis falhas do sistema 
e consequentemente, elaborados planos eficazes de emergência e contingência. 

Os planos de emergências e contingências apresentados a seguir foram elaborados 
de acordo com os seguintes preceitos: 

I. Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas; 

II. Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos 
funcionais, levando em consideração a interdependência entre eles a 
probabilidade de ocorrência e a provável duração; 

III. Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude 
dos impactos que possam ocorrer; 

IV. Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de 
prevenção e posterior facilidade para a resolução dos mesmos; 

V. Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e decisões 
em atuações.  

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de 
saneamento básico possui grande complexidade tendo em vista as características de 
cada sistema, como também a inter-relação entre os mesmos. As ações precisam de 
procedimentos detalhados e altamente técnicos, cabendo apenas aos operadores dos 
sistemas, a responsabilidade de consolidar o documento e mantê-lo atualizado. 

Visando sistematizar todas as informações, estas foram apresentadas separadamente 
e em seguida foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários de emergências e 
contingências e as respectivas ações associadas, juntamente com os responsáveis 
pelas mesmas, facilitando assim o entendimento do PEC. 
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6.4.4. Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 

6.4.4.1. Considerações Preliminares 

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário e para estas situações estabelecer as ações 
mitigadoras e de correção, garantindo funcionalidade e condições operacionais aos 
serviços mesmo que em caráter precário. 

Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado “Plano de 
Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAE-SAN), 
cujos elementos básicos serão apresentados neste capítulo. 

No âmbito da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, estas ações compreendem dois momentos distintos para sua elaboração.  

O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e 
definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. 

O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a 
operacionalização do PAE-SAN. 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 PMSB apresentará subsídios importantes 
para sua preparação. 

 

6.4.4.2. 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 à 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. 

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. 

Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que podem 
caracterizar anormalidades aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, 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 apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais 
previstas bem como as específicas para os sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, quanto aos eventos emergenciais identificados. 
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 Quadro 6 - Medidas para Situações Emergenciais nos Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário. 

Num. Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Paralisação Completa da Operação 

2 Paralisação Parcial da Operação 

3 Comunicação ao Responsável Técnico 

4 Comunicação à Administração pública - Secretaria ou Órgão responsável 

5 Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros 

6 Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental 

7 Comunicação à População 

8 Substituição de equipamento 

9 Substituição de Pessoal 

10 Manutenção Corretiva 

11 Uso de equipamento ou veículo reserva 

12 Solicitação de Apoio a municípios vizinhos 

13 Manobra Operacional 

14 Descarga de rede 

15 Isolamento de área e Remoção de pessoas 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Quadro 7 – Medidas para Situações Contingenciais nos Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário. 

Num. Descrição das Medidas Contingenciais 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

9 Promover cursos de capacitação para funcionários 

10 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

11 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

12 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

13 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14 Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

15 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Os quadros referentes às ações emergenciais e contingenciais da prestação do 
serviço de abastecimento de água potável encontram-se do Quadro 8 ao Quadro 24, 
enquanto que para o esgotamento sanitário do Quadro 25 ao Quadro 40. 
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Quadro 8 – Estiagem. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

manancial, captação, ETA e 

Sistemas Alternativos 

1
 –

 E
s

ti
a

g
e
m

 

1-Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

12-Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

16-Elaborar Plano de Controle de 

Doenças de Veiculação Hídrica 

2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Comunicação ao Responsável Técnico 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo 

de Bombeiros 

7-Comunicação à População 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 9 – Precipitações Intensas. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

manancial, captação, ETA e 

Sistemas Alternativos 

2
 –

 P
re

c
ip

it
a

ç
õ

e
s

 I
n

te
n

s
a

s
 

1-Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

7-Aquisição de equipamentos 

reserva 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14-Cadastramento de 

fornecedores de maquinários, 

equipamentos e produtos químicos 

1-Paralisação Completa da Operação 

2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Comunicação ao Responsável Técnico 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo 

de Bombeiros 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou 

Polícia Ambiental 

7-Comunicação à População 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 10 – Inundações. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

manancial, captação, ETA e 

Sistemas Alternativos 

3
 –

 I
n

u
n

d
a
ç

õ
e

s
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta 

de Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

2-Paralisação Parcial da Operação 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

4-Comunicação à Administração pública 

- Secretaria ou Órgão responsável 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
7-Comunicação à População 

16-Elaborar Plano de Controle de 

Doenças de Veiculação Hídrica 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 11 – Falta de Energia. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

captação,  adutora de água 

bruta, ETA, rede de 

distribuição e  sistemas 

alternativos 

4
 –

 F
a
lt

a
 d

e
 E

n
e

rg
ia

 

3-Elaboração de Manuais de 

Operação 
2-Paralisação Parcial da Operação 

6-Aquisição de fontes alternativas de 

energia 
3-Comunicação ao Responsável Técnico 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

12-Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do sistema 

existente 

7-Comunicação à População 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
  

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e 

produtos químicos 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 12 – Falha Mecânica. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

captação,  adutora de água 

bruta, ETA, rede de 

distribuição e  sistemas 

alternativos 

5
 –

 F
a
lh

a
 M

e
c

â
n

ic
a
 

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 3-Comunicação ao Responsável Técnico 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 
8-Substituição de equipamento 

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
10-Manutenção Corretiva 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

11-Uso de equipamento ou veículo reserva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 13 – Rompimento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

captação, adutora de água 

bruta, ETA, recalque de 

água tratada, reservatórios, 

rede de distribuição e  

sistemas alternativos 

6
 –

 R
o

m
p

im
e

n
to

 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 3-Comunicação ao Responsável Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do sistema 

existente 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

7-Aquisição de equipamentos reserva 10-Manutenção Corretiva 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 
11-Uso de equipamento ou veículo reserva 

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
13-Manobra Operacional 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

  

12-Investir em estudos para conhecimento 

e melhorias do sistema existente 
  

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
  

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

  

15-Elaborar Mapa de Risco das áreas de 

influência dos agentes poluidores 
  

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 14 – Entupimento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

captação,  adutora de água 

bruta, ETA, recalque de 

água tratada, reservatórios, 

rede de distribuição e  

sistemas alternativos 

7
 –

 E
n

tu
p

im
e

n
to

 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 
3-Comunicação ao Responsável Técnico 

3-Elaboração de Manuais de Operação 
4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

4-Elaboração de um cadastro do sistema 

existente 
10-Manutenção Corretiva 

7-Aquisição de equipamentos reserva   

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 
  

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
  

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

  

12-Investir em estudos para conhecimento 

e melhorias do sistema existente 
  

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
  

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

  

15-Elaborar Mapa de Risco das áreas de 

influência dos agentes poluidores 
  

17-Implantar um sistema de denúncias   

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 15 – Represamento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

manancial e  sistemas 

alternativos 

8
 –

 R
e
p

re
s

a
m

e
n

to
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

3-Comunicação ao Responsável Técnico 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
10-Manutenção Corretiva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 16 – Escorregamento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

manancial, captação,  

adutora de água bruta, ETA, 

reservatórios, rede de 

distribuição e  sistemas 

alternativos 

9
 –

 E
s

c
o

rr
e

g
a

m
e

n
to

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema 

existente 
2-Paralisação Parcial da Operação 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

3-Comunicação ao Responsável Técnico 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo 

de Bombeiros 

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou 

Polícia Ambiental 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

7-Comunicação à População 

17-Implantar um sistema de denúncias 10-Manutenção Corretiva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 17 – Impedimento de Acesso. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

manancial, captação,  

adutora de água bruta, ETA, 

reservatórios, rede de 

distribuição e  sistemas 

alternativos 

1
0

 –
 I

m
p

e
d

im
e

n
to

 d
e

 A
c
e

s
s

o
  

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
3-Comunicação ao Responsável Técnico 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

11-Promover a integração de funcionários 

entre as áreas do sistema 
10-Manutenção Corretiva 

12-Investir em estudos para conhecimento e 

melhorias do sistema existente 
  

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 18 – Acidente Ambiental. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

manancial, captação,  

adutora de água bruta, ETA, 

recalque de água tratada, 

reservatórios, rede de 

distribuição e  sistemas 

alternativos 

1
1

 –
 A

c
id

e
n

te
 A

m
b

ie
n

ta
l 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 2-Paralisação Parcial da Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema 

existente 
3-Comunicação ao Responsável Técnico 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água após 

ocorrência de sinistros 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou 

Polícia Ambiental 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

7-Comunicação à População 

12-Investir em estudos para conhecimento e 

melhorias do sistema existente 
  

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
  

15-Elaborar Mapa de Risco das áreas de 

influência dos agentes poluidores 
  

16-Elaborar Plano de Controle de Doenças 

de Veiculação Hídrica 
  

17-Implantar um sistema de denúncias   

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 19 – Vazamentos de Gás Cloro/GLP. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:   

ETA e  sistemas 

alternativos 

1
2

 –
 V

a
z
a

m
e

n
to

 d
e

 G
á

s
 C

lo
ro

/G
L

P
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 3-Comunicação ao Responsável Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do sistema 

existente 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou 

Polícia Ambiental 

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
7-Comunicação à População 

  8-Substituição de equipamento 

  10-Manutenção Corretiva 

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 20 – Greve. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:   

captação,  adutora de água 

bruta, ETA, recalque de 

água tratada, reservatórios, 

rede de distribuição e  

sistemas alternativos 1
3

 –
 G

re
v

e
  

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
2-Paralisação Parcial da Operação 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

3-Comunicação ao Responsável Técnico 

11-Promover a integração de funcionários 

entre as áreas do sistema 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

  7-Comunicação à População 

  9-Substituição de Pessoal 

  13-Manobra Operacional 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 21 – Falta ao Trabalho. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:   

captação,  adutora de água 

bruta, ETA, recalque de 

água tratada, reservatórios, 

rede de distribuição e  

sistemas alternativos 

1
4

 –
 F

a
lt

a
 a

o
 T

ra
b

a
lh

o
  

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
2-Paralisação Parcial da Operação 

11-Promover a integração de funcionários 

entre as áreas do sistema 
3-Comunicação ao Responsável Técnico 

  
4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

  9-Substituição de Pessoal 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 22 – Depredação. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

manancial, captação,  

adutora de água bruta, ETA, 

recalque de água tratada, 

reservatórios, rede de 

distribuição e  sistemas 

alternativos 

1
5

 –
 D

e
p

re
d

a
ç

ã
o

  

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
3-Comunicação ao Responsável Técnico 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

11-Promover a integração de funcionários 

entre as áreas do sistema 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

  
6-Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou 

Polícia Ambiental 

  7-Comunicação à População 

  8-Substituição de equipamento 

  10-Manutenção Corretiva 

  
11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 23 – Incêndio. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

captação, ETA, e  sistemas 

alternativos 

1
6

 –
 I

n
c

ê
n

d
io

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 3-Comunicação ao Responsável Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do sistema 

existente 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou 

Polícia Ambiental 

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
7-Comunicação à População 

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
8-Substituição de equipamento 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

10-Manutenção Corretiva 

  
11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 24 – Explosão. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

ETA e  sistemas 

alternativos 

1
7

 –
 E

x
p

lo
s

ã
o

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 3-Comunicação ao Responsável Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do sistema 

existente 

4-Comunicação à Administração pública - 

Secretaria ou Órgão responsável 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou 

Polícia Ambiental 

9-Promover cursos de capacitação para 

funcionários 
7-Comunicação à População 

13-Atualização dos planos de ação após 

cada ocorrência 
8-Substituição de equipamento 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

10-Manutenção Corretiva 

  
11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 25 – Precipitações Intensas. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

rede coletora, 

interceptores, elevatórias e 

ETE 

1
 –

 P
re

c
ip

it
a

ç
õ

e
s

 I
n

te
n

s
a

s
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

2-Paralisação Parcial da Operação 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

  

 

 

 

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 26 – Inundações. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

rede coletora, 

interceptores, elevatórias e 

ETE 

2
 –

 I
n

u
n

d
a
ç

õ
e

s
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

2-Paralisação Parcial da Operação 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
7-Comunicação à População 

16-Elaborar Plano de Controle de 

Doenças de Veiculação Hídrica 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 27 – Falta de Energia. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

3
 –

 F
a
lt

a
 d

e
 E

n
e

rg
ia

 

3-Elaboração de Manuais de Operação 2-Paralisação Parcial da Operação 

6-Aquisição de fontes alternativas de 

energia 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

12-Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do sistema 

existente 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
7-Comunicação à População 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 28 – Falha Mecânica. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

4
 –

 F
a
lh

a
 M

e
c

â
n

ic
a

 

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 
8-Substituição de equipamento 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

10-Manutenção Corretiva 

  
11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 29 – Rompimento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

5
 –

 R
o

m
p

im
e

n
to

 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

7-Aquisição de equipamentos reserva 10-Manutenção Corretiva 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 
  

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

  

12-Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do sistema 

existente 

  

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
  

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

  

15-Elaborar Mapa de Risco das áreas 

de influência dos agentes poluidores 
  

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 30 – Entupimento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

6
 –

 E
n

tu
p

im
e

n
to

 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 
10-Manutenção Corretiva 

7-Aquisição de equipamentos reserva   

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 
  

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 
  

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

  

12-Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do sistema 

existente 

  

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
  

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

  

15-Elaborar Mapa de Risco das áreas 

de influência dos agentes poluidores 
  

17-Implantar um sistema de denúncias   

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 31 – Represamento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

corpo receptor 

7
 –

 R
e
p

re
s

a
m

e
n

to
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

  10-Manutenção Corretiva 

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 32 – Escorregamento. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

rede coletora, 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

8
 –

 E
s

c
o

rr
e

g
a

m
e

n
to

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 
2-Paralisação Parcial da Operação 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

7-Comunicação à População 

  10-Manutenção Corretiva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 33 – Impedimento de Acesso. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

rede coletora, 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

9
 –

 I
m

p
e

d
im

e
n

to
 d

e
 A

c
e

s
s

o
  

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

11-Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do sistema 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

12-Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do sistema 

existente 

10-Manutenção Corretiva 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 34 – Acidente Ambiental. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

ETE 

1
0

 –
 A

c
id

e
n

te
 A

m
b

ie
n

ta
l 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 2-Paralisação Parcial da Operação 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da Água 

após ocorrência de sinistros 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

7-Comunicação à População 

12-Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do sistema 

existente 

  

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
  

15-Elaborar Mapa de Risco das áreas 

de influência dos agentes poluidores 
  

16-Elaborar Plano de Controle de 

Doenças de Veiculação Hídrica 
  

17-Implantar um sistema de denúncias   

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 35 – Vazamento de Gás Cloro/GLP. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

ETE 

1
1

 –
 V

a
z
a

m
e

n
to

 d
e

 G
á

s
 C

lo
ro

/G
L

P
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
7-Comunicação à População 

  8-Substituição de equipamento 

  10-Manutenção Corretiva 

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 36 – Greve 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

rede coletora, 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

1
2

 –
 G

re
v

e
  

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 
2-Paralisação Parcial da Operação 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

11-Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do sistema 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

  7-Comunicação à População 

  9-Substituição de Pessoal 

  13-Manobra Operacional 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 



257 
 

 

 

Quadro 37 – Falta ao Trabalho 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

interceptores, elevatórias e 

ETE.  

1
3

 –
 F

a
lt

a
 a

o
 T

ra
b

a
lh

o
  

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 
2-Paralisação Parcial da Operação 

11-Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do sistema 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

  

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

  9-Substituição de Pessoal 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 38 – Depredação. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

rede coletora, 

interceptores, elevatórias e 

ETE. 

1
4

 –
 D

e
p

re
d

a
ç

ã
o

  

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

11-Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do sistema 

5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

  
6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

  7-Comunicação à População 

  8-Substituição de equipamento 

  10-Manutenção Corretiva 

  
11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 39 – Incêndio. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema:  

elevatórias e ETE  

1
5

 –
 I

n
c

ê
n

d
io

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 
7-Comunicação à População 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
8-Substituição de equipamento 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

10-Manutenção Corretiva 

  
11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 



260 
 

 

 

Quadro 40 – Explosão. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

Interrupção nos 

componentes do sistema: 

ETE. 

1
6

 –
 E

x
p

lo
s

ã
o

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de 

Riscos 
1-Paralisação Completa da Operação 

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 
2-Paralisação Parcial da Operação 

3-Elaboração de Manuais de Operação 
3-Comunicação ao Responsável 

Técnico 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

4-Comunicação à Administração 

pública - Secretaria ou Órgão 

responsável 

7-Aquisição de equipamentos reserva 
5-Comunicação à Defesa Civil e/ou 

Corpo de Bombeiros 

8-Realizar manutenção preventiva em 

equipamentos 

6-Comunicação ao Órgão Ambiental 

e/ou Polícia Ambiental 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 
7-Comunicação à População 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 
8-Substituição de equipamento 

14-Cadastramento de fornecedores de 

maquinários, equipamentos e produtos 

químicos 

10-Manutenção Corretiva 

  
11-Uso de equipamento ou veículo 

reserva 

    

    

    

    

    

    

    

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

6.4.5. Etapas do PAE-SAN 

Conforme destacado, o PMSB 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 Emergências e Contingências para o 
Saneamento Básico - PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados 
nesta estruturação. 

Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estão baseados nas funcionalidades 
gerais de uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá estabelecer as 
responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas 
na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação. 
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6.4.5.1. Medidas para a Elaboração do PAE - SAN 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

 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 serão 
mobilizados; 

 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

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

 Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

 

6.4.5.2. Medidas para Validação do PAE - SAN 

São medidas previstas para a validação do PAE-SAN: 

 Definição de Programa de treinamento; 

 Desenvolvimento de práticas de simulados; 

 Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN; 

 Aprovação do PAE-SAN; e, 

 Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas. 

 

6.4.5.3. Medidas para Atualização do PAE - SAN 

São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN: 

 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas; 

 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica; 

 Registro de Revisões; e, 

 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 PAE-SAN, poderá estabelecer um 
planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para 
auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 

 



262 
 

 

 

6.4.5.4. Matriz de Priorização de Risco 

Sugere-se ainda a utilização da Matriz de Priorização de Risco, conforme segue. 

A caracterização dos riscos pode ser realizada com vários graus de detalhamento e 
utilizando-se de técnicas qualitativas, semiqualitativas, semiquantitativas e/ou 
quantitativas do risco ou pela combinação delas (AS/NZS, 2004 apud. BRASIL, 2012). 
O documento Plano de segurança da água: garantindo a qualidade e promovendo a 
saúde: um olhar do SUS (BRASIL, 2012), elaborado pelo Ministério da Saúde, 
recomenda a utilização das técnicas qualitativas e semiquantitativas a seguir: 

 Técnica qualitativa: expressa a probabilidade de ocorrência e a intensidade das 
consequências de determinado risco, conforme o Quadro 41. É possível 
construir a Matriz de Priorização Qualitativa de Risco cruzando-se os níveis de 
probabilidade de ocorrência, facilitando, dessa forma, a hierarquização dos 
riscos. 

 Técnica semiquantitativa: atribui valores numéricos às probabilidades e 
consequências, de forma que de seu cruzamento resulte em um valor 
numérico. A priorização de riscos é determinada após a classificação de cada 
perigo com base nas escalas (de 1 a 5). Essas pontuações são obtidas por 
meio do cruzamento da escala de probabilidade de ocorrência (linhas) com a 
escala de severidade das consequências (colunas), conforme o Quadro 41. 

Quadro 41 – Probabilidade de ocorrência e de consequência de riscos. 

Consequência Ocorrência 

Nível Classificação 
Descrição das 
consequências 

Nível Classificação 
Descrição das 
consequências 

1 Insignificante Sem impacto detectável 16 Quase certo 
Frequência 

diária ou 
semanal 

2 Baixa 

Pequeno impacto sobre a 
qualidade estética ou 

organoléptica da água e/ou 
baixo risco à saúde, que 
pode ser minimizado em 

etapa seguinte do sistema 
de abastecimento. 

8 
Muito 

frequente 

Frequência 
mensal ou mais 

espaçada 

3 Moderada 

Elevado impacto estético 
e/ou com risco potencial à 

saúde, que pode ser 
minimizado em etapa 

seguinte do sistema de 
abastecimento. 

4 Frequente 
Frequência 

anual ou mais 
espaçada 

4 Grave 

Potencial impacto à saúde, 
que não pode ser 

minimizado em etapa 
seguinte do sistema de 

abastecimento. 

2 
Pouco 

frequente 
A cada 5-10 

anos 

5 Muito grave 

Elevado risco potencial à 
saúde, que não pode ser 

minimizado em etapa 
seguinte do sistema de 

abastecimento. 

1 Raro 
Apenas em 

circunstâncias 
excepcionais 

Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) apud. Brasil (2012). 

A Figura 51 e Figura 52 ilustram a Matriz qualitativa de priorização de risco e a Matriz 
semiquantitativa de priorização de risco, respectivamente.  
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Figura 51 – Matriz Qualitativa de priorização de risco. 

Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) apud. Brasil (2012). 

 
Figura 52 – Matriz Semiquantitativa de Priorização de Risco. 

 
Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) e BARTRAM et al. (2009) apud. Brasil (2012). 

Concluindo, apresenta-se a metodologia a ser utilizada definida como Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 
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Essa metodologia tem como fundamento a detecção de Pontos de Controle (PC) e/ou 
Pontos Críticos de Controle (PCC) e/ou Pontos Críticos de Atenção (PCA) e/ou Ponto 
de Atenção (PA) para o monitoramento dos mesmos e para adoção de ações de 
intervenção, quando forem detectadas alterações nos parâmetros selecionados para 
avaliação do sistema de gestão de resíduos sólidos. 

A Figura 53 traz um fluxograma básico do mecanismo de identificação dos pontos 
críticos de controle no sistema. 

 

Figura 53 – Mecanismos de Identificação de Pontos Críticos de Controle. 
Fonte: Adaptado WHO (1998) apud. Brasil (2012). 

Os Pontos Críticos de Controle (PCC) são pontos, ao longo do sistema, onde 
há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde. Podem ser monitorados 
de forma sistemática e contínua, com estabelecimento de limites críticos e 
respectivas medidas de controle, mas não existem barreiras que previnam, 
eliminem ou reduzam o perigo a um risco de nível tolerável (AS/NZS, 2004 
apud. Brasil, 2012). 

Os Pontos Críticos de Atenção (PCA) são pontos, ao longo do sistema, onde 
há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde, que não são passíveis 
de monitoramento por meio de limites críticos, mas é possível estabelecer 
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intervenções físicas e medidas de controle direcionadas a prevenir, reduzir 
ou eliminar o perigo a um nível tolerável (AS/NZS, 2004 apud. Brasil, 2012). 

Os Pontos de Atenção (PA) são pontos, ao longo do sistema, onde há um ou 
mais perigos que ofereçam risco à saúde, em que as medidas de controle 
não podem ser realizadas de imediato ou são de difícil implementação como, 
por exemplo, a ampliação do aterro sanitário, ou o controle de fontes difusas 
de contaminação (AS/NZS, 2004 apud. Brasil, 2012). 

Se na etapa anterior é determinado que existem riscos significativos para a segurança 
do sistema e não se tem medidas de controle ou estas não são eficazes, deverá ser 
realizado um plano de melhoria ou modernização. A avaliação deve ser suficiente para 
analisar, documentar e formalizar práticas que não funcionam e executar melhorias 
relevantes; em outros casos, pode ser necessário aplicar novas medidas de controle 
ou melhorar as existentes. Planos de melhorias ou programas de modernização 
podem incluir curto, médio e longo prazo. A implementação dos planos de melhorias 
ou modernização devem ser controlados para confirmar que as melhorias foram feitas, 
que são eficaz e tornaram a atualização do PSA necessário. Nota-se que a introdução 
de novas medidas de controle pode introduzir novos riscos no sistema. 
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7. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAIS 

7.1. DIAGNÓSTICO DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

7.1.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação. 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico; 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações; 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências; 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB. 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão). 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 2, contendo o diagnóstico da situação setorial 
da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Santa Helena (PR). 

 

7.1.2. Objetivos 

7.1.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas.  

Visa atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que institui o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
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aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

7.1.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. 

 

7.1.3. Aspectos Nacionais da Gestão de Resíduos Sólidos 

Apresenta-se no Anexo 11.6, a relação da legislação, normas, resoluções e portarias, 
em nível federal, relacionadas aos resíduos sólidos. 

 

7.1.4. Aspectos Estaduais e Regionais da Gestão de Resíduos 
Sólidos 

7.1.4.1. Plano para a Regionalização da Gestão Integrada de RSU e Plano 
de Gestão Integrada e Associada de RSU do Estado do Paraná 

O Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – SEMA, firmou com o Ministério de Meio Ambiente – MMA, o Convênio n.º 
012/2009 para elaboração do “Estudo de Regionalização para a Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do Estado do Paraná e Elaboração do Plano Estadual de Gestão 
Integrada e Associada de Resíduos”, tendo como objetivos principais a elaboração 
dos seguintes documentos: 

 PRGRSU – Plano para a Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos do 
Estado do Paraná, e, 

 PEGIRSU – Plano de Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos 
Urbanos do Estado do Paraná, observadas as disposições da Política Nacional 
de Saneamento Básico – Lei Federal n.º 11.445/2007 (PLANSAB), da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos – Lei Federal n.º 12.305/2010 e seu Decreto 
Regulamentador n.º 7.404/2010, dos Consórcios Públicos – Lei Federal n.º 
11.107/2005 e da Educação Ambiental – Lei Federal n.º 9.705/1999. 

As metas previstas se apresentam conforme segue:  



268 
 

 

 

 
Figura 54 – Metas Propostas. 

Fonte: SEMA/PR, 2013. 

 

 

Pelas diretrizes do PNRS (2010), deverá ser observada a seguinte ordem de 
prioridade: 

 
Figura 55 – Ordem de Prioridades da PNRS. 

Fonte: SEMA/PR, 2013. 

Os critérios de regionalização utilizados, apresentam os seguintes aspectos, conforme 
figura a seguir: 

 
Figura 56 – Critérios de Regionalização. 

Fonte: SEMA/PR, 2013. 

Santa Helena pertence à Região 08 – Toledo (Figura 57) 
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Figura 57 – Regiões para a Gestão dos Resíduos Sólidos. 

Fonte: SEMA/PR, 2013. 

Para a Região 8, foram propostos os elementos a seguir detalhados: 

Cenário Atual: 

 Sede: Toledo 
 Número de Municípios: 23 
 População: 398.619 hab. 

Tabela 116 – Cenário Atual – Região 8. 

 
Fonte: SEMA/PR, 2013. 

 
Figura 58 – Localização da Região 8. 

Fonte: SEMA/PR, 2013. 
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Cenário Proposto: 

 
Figura 59 – Tratamento de Resíduos Recicláveis Secos – Unidades de Triagem – 2031. 

Fonte: SEMA/PR, 2013. 

 
Figura 60 – Tratamento de Resíduos Orgânicos - 2031  

Fonte: SEMA/PR, 2013. 
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Tabela 117 – Resumo de Investimentos em equipamentos e instalações. 

 
Fonte: SEMA/PR, 2013. 

 
Figura 61 – Disposição Final de Rejeitos – Aterros Sanitários – 2031. 

Fonte: SEMA/PR, 2013. 

Tabela 118 – Custos Médios de Investimentos e Operação. 

 
Fonte: SEMA/PR, 2013. 
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Tabela 119 – Cronograma Físico-Financeiro da Região 8. 

 
Fonte: SEMA/PR, 2013. 
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7.1.4.2. Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

Encontra-se em execução pelo Governo Estadual, o Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos – PERS/PR. A Figura 62 representa cronologicamente os documentos já 
elaborados pelo Governo do Estado e em execução. 

 
Figura 62 – Documentos elaborados. 

Fonte: SEMA. 

A Figura 63 apresenta a tipologia de resíduos a serem abordados no PERS/PR. 

 
Figura 63 – Tipologia de Resíduos a serem abordados no PERS/PR 

Fonte: SEMA. 

Seu término está previsto para o ano de 2018. 

 

7.1.4.3. Programa “Paraná Bem Tratado” 

Com vistas à otimização do tratamento dos resíduos gerados em ETE’s e ao 
aproveitamento energético por meio da utilização do biogás e à mitigação dos gases 
de efeito estufa, a SANEPAR publicou edital de Concorrência Internacional n.º 
079/2017, com o intuito de licitar a elaboração dos projetos para implementação do 
Programa “Paraná Bem Tratado”, em 10 (dez) Estações de Tratamento de Esgoto 
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localizados no municípios de Arapongas, Araucária, Curitiba (2), Guarapuava, 
Londrina (2), Maringá, Toledo e Umuarama. 

Os produtos a serem entregues deverão consolidar a política da SANEPAR na gestão 
dos resíduos sólidos gerados nas estações de tratamento de esgoto operadas pela 
mesma. A Tabela 120, apresenta o resumo do Programa a ser implantado pela 
SANEPAR, definindo preliminarmente como destino final dos lodos gerados, o uso na 
agricultura e/ou em aterros sanitários, mediante tratamento atual do lodo conforme 
detalhado.  

Tabela 120 – Sistema de Tratamento de Lodo e Destinação Atual das ETE’s selecionadas para 
o Programa. 

Município ETE Tratamento atual do lodo Destino atual do lodo 

Arapongas Bandeirantes 7 módulos de leito de secagem com 
área total de 1.120 m² + Sistema de 

higienização através de estabilização 
alcalina prolongada 

Agricultura/aterro 

Araucária Cachoeira 7 módulos de leito de secagem com 
área total 756 m² + Sistema de 

higienização através de estabilização 
alcalina prolongada na ETE CIC Xisto 

quando destinado para agricultura 

Agricultura/aterro 

Curitiba Atuba Sul 2 centrífugas Aterro 

Curitiba Padilha Sul 1 centrífuga + Sistema de higienização 
através de estabilização alcalina 

prolongada 

Agricultura 

Guarapuava Vassoural 1 centrífuga + 6 leito de secagem com 
área total de 720 m² 

+ Sistema de higienização através de 
estabilização alcalina prolongada 

Agricultura 

Londrina Norte 26 leitos de secagem para lodo dos 
UASBs com área total 3.588 m² + 

digestor e adensador + 2 centrífugas 
para lodo dos filtros percoladores + 
Sistema de higienização através de 
estabilização alcalina prolongada 

Aterro 

Londrina Sul 27 leitos de secagem para lodo dos 
UASBs com área total 4.372 m² 

+ digestor e adensador + 2 centrífugas 
para lodo dos filtros percoladores + 
Sistema de higienização através de 
estabilização alcalina prolongada 

Aterro 

Maringá Norte Jardim 
Alvorada 

1 centrífuga + 10 leitos de secagem com 
área total 1.200 m² (em paralelo) + 
Sistema de higienização através de 
estabilização alcalina prolongada 

Agricultura 

Toledo Sul - Agricultura/aterro 

Umuarama Pinhalzinho 18 leitos de secagem com área total 
1.810 m² + Sistema de higienização 

através de estabilização alcalina 
prolongada 

Agricultura 

Fonte: SANEPAR. 
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7.1.4.4. Legislação Estadual 

Apresenta-se nos Anexo 11.6, a legislação, resoluções e portarias em nível estadual, 
relacionadas aos resíduos sólidos. 

 

7.1.5. Aspectos Locais da Gestão de Resíduos Sólidos 

7.1.5.1. Projeto de Alteração do Aterro Sanitário do Município de Santa 
Helena com Continuidade de Uso – 2007  

A seguir, resumo do Projeto de Alteração do Aterro Sanitário do Município de Santa 
Helena com Continuidade de Uso realizado em 2007. 

 

Figura 64 – Resumo do Projeto de Alteração do Aterro Sanitário do Município de Santa Helena 
com Continuidade de Uso 

Fonte: PMSH, 2007. 

 

7.1.5.2. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos – 2007 

A seguir, resumo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Santa 
Helena realizado em 2007. 
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Figura 65 – Resumo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos de Santa 

Helena, 2007. 
Fonte: PMSH, 2007. 

 

Objetivos do Plano: 

- Otimização do aterro sanitário 

- Reindustrialização dos recicláveis  

- Utilização do composto orgânico na agricultura, praças e jardins. 

- Geração de empregos 

- Manter a boa imagem do município  

- Redução da possibilidade de infecção hospitalar 

- Melhoria das coletas internas 

- Melhoria da imagem dos serviços 

- Monitoramento ambiental 

- Despoluição dos lugares degradados 

- Possibilidade de reaproveitamento de materiais 

- Extinguir a deposição de resíduos recicláveis em valas 

- Identificação e quantificação dos tipos de produtos utilizados 

- Trabalho de conscientização sobre os perigos das embalagens 

- Serviço de deposito e envio das embalagens aos fabricantes 

- Redução da poluição das águas 

- Monitoramento ambiental 

- Reciclagem, compostagem e tratamento compatível com o tipo de resíduo 
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- Agregação de valor aos resíduos  

- Aproveitamento de materiais 

- Solidariedade 

- Redução do tempo gasto com a triagem 

- Reaproveitamento de materiais 

- Redução da poluição visual 

- Proteção de barrancos 

- Reutilização e reaproveitamento de materiais 

Compostagem 

É realizada a compostagem em leiras, são utilizados restos de folhas, galhos e aparas 
de grama. O material resultante é misturado com terra, cal e “cama de aviário”, sendo 
posteriormente utilizado como adubo pela própria prefeitura na revitalização dos seus 
canteiros, e também fornecidos à agricultores de produtos orgânicos e outros. 

A prefeitura conta com dois caminhões. Um caminhão coleta o material triturado. Uma 
caminhoneta auxilia na recolha de folhas, materiais de varrição de rua e também 
alguns tipos de moveis inservíveis. 

 

7.1.5.3. Laudo Geomorfológico do Aterro Sanitário de Santa Helena – 
2009 

A seguir, resumo do Laudo Geomorfológico do Aterro Sanitário de Santa Helena 
realizado em 2009. 

 

 
Figura 66 – Resumo do Laudo Geomorfológico do Aterro Sanitário de Santa Helena, 2007. 

Fonte: PMSH, 2009. 
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7.1.5.4. Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena – 2011 

A seguir, resumo do Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena, 
realizado em 2011. 

 
Figura 67 – Resumo do Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena, 2011. 

Fonte: PMSH, 2011. 
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7.1.5.5. Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena – 2012 
– 1ª Edição. 

A seguir, resumo do PMSB de 2012, aprovado em Audiência Pública de 2012, e pela 
Lei Municipal nº 2.204/2012. 

 
Figura 68 – Resumo do PMSB, 2012. 
Fonte: PMSB de Santa Helena, 2012. 

Apresenta-se na Figura 69, o fluxograma operacional da limpeza urbana e do manejo 
de resíduos sólidos em 2012. 
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Figura 69 - Fluxograma Operacional de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 2012. 

Fonte: PMSB de Santa Helena, 2012. 

 Poda, Corte de Raízes e Supressão de Árvores  Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 

 Resíduos de Serviços de Saúde (A, B, C, D e E):  

 PGRSS – Vigilância Sanitária  

 Empresa terceirizada 

 RCC (entulhos): coleta realizada pela prefeitura, sem custos para moradores e 
não existe classificação quanto a geradores. 

 Limpeza de bocas de lobo e desobstrução de galerias 

 Varrição: Aterro Sanitário – PMSH 

 Capina e Roçagem: Aterro Sanitário – PMSH 
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7.1.5.6. Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 
– 2012 

A seguir, resumo do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 2012. 

 
Figura 70 – Resumo do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, 2012. 

Fonte: PMSH, 2012. 

Objetivos do Plano: 

- Otimização do aterro sanitário 

- Reindustrialização dos recicláveis  

- Utilização do composto orgânico na agricultura, praças e jardins. 

- Geração de empregos 

- Manter boa a imagem do município  

- Redução da possibilidade de infecção hospitalar 

- Melhoria das coletas internas 

- Melhoria da imagem dos serviços 

- Redução da poluição das águas 

- Monitoramento ambiental 

- Reciclagem, compostagem e tratamento compatível com o tipo de resíduo 

- Agregação de valor aos resíduos  

- Aproveitamento de materiais 

- Redução do tempo gasto com a triagem 

- Solidariedade 

- Reaproveitamento de materiais 

- Redução da poluição visual 



 282 

  

 

- Compostagem 

O serviço de limpeza urbana (poda, capina, limpeza de terrenos) é realizado pela 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do Município, sendo que a varrição é 
realizada em todas as ruas da cidade, em média uma vez por semana, sendo que nas 
avenidas e praças, é feita em média duas vezes por semana. 

Esses resíduos são depositados em local próprio para resíduo de limpeza urbana, em 
área localizada nas proximidades do aterro sanitário, onde passa pelo processo de 
compostagem, em que ocorre a decomposição de matéria orgânica por micro-
organismos. O material é revolvido por cerca seis a oito meses, até ser utilizado.  

O material resultante é misturado com terra, cal e “cama de aviário”, sendo 
posteriormente utilizado como adubo pela própria prefeitura na revitalização dos 
canteiros, praças, jardins, ciclovia, hortas municipais, recuperação de campos de 
futebol e também fornecidos à agricultores de produtos orgânicos e outros. 

 

7.1.5.7. Legislação Municipal  

Apresenta-se nos Anexo 11.6, a legislação municipal relacionada aos resíduos 
sólidos. 

 

7.1.6. Resíduos Sólidos Urbanos 

A título de sistematização do conteúdo apresentado no presente diagnóstico, os 
resíduos foram categorizados em grupos com base na sua origem e responsabilidade 
atribuída ao seu gerenciamento, assim distribuídos: 

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) – Responsabilidade Pública: 

 Resíduos Sólidos Domiciliares - RDO; 

 Resíduos de Limpeza Urbana - RLU; 

 Resíduos Especiais – Responsabilidade dos Geradores: 

 Resíduos de Grandes Geradores; 

 Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSS; 

 Resíduos Sólidos da Construção Civil e Volumosos - RCC; 

 Resíduos Cemiteriais;  

 Resíduos Industriais - RSI; 

 Resíduos de Serviços de Saneamento; 

 Resíduos de Serviços de Transporte; 

 Resíduos Agrossilvopastoris; 

 Resíduos de Mineração, e, 

 Resíduos Cemiteriais. 

 Resíduos Sujeitos à Logística Reversa – Responsabilidade Compartilhada: 

 Resíduos de Pilhas e Baterias; 
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 Resíduos de Pneus; 

 Resíduos de Óleos Lubrificantes; 

 Resíduos de Embalagens de óleos lubrificantes; 

 Resíduos Eletroeletrônicos e seus componentes; 

 Lâmpadas Fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio, e luz mista; 

 Resíduos de Agrotóxicos e embalagens; 

 Resíduos de Embalagens em geral; 

 Medicamentos, e, 

 Óleo Vegetal Usado. 

O conteúdo do diagnóstico dos resíduos está assim estruturado: 

 Aspectos legais e institucionais; 

 Geração de resíduos; 

 Aspectos técnico-operacionais; 

 Aspectos econômico-financeiros, e, 

 Análise Crítica. 

Especialmente para os RSU, são avaliadas as condições de atendimento e qualidade 
dos serviços prestados, com foco na cobertura e nas condições dos serviços 
prestados. 

Para os resíduos que estão sob responsabilidade dos próprios geradores e aqueles 
de responsabilidade compartilhada sujeitos a logística reversa, apresenta-se uma 
análise crítica da sua gestão.  

A discussão dos aspectos econômico-financeiros foi disposta somente nas condições 
em que são evidentes os impactos para a administração pública, de forma a 
caracterizar sua relevância na gestão e sustentabilidade dos serviços.  

São abordados em item específico, aspectos relativos as iniciativas de educação 
ambiental no Município de Santa Helena, bem como as ações relacionadas à 
comunicação e ao controle social. 

Os Impactos Socioambientais também são alvo de análise neste diagnóstico, 
contemplando a abordagem na geração de emprego e renda, na inclusão sócio 
produtiva de catadores e nos passivos ambientais, pontuais e difusos, característicos 
das atividades de gestão dos resíduos sólidos. 

Uma análise em relação ao atendimento às metas setoriais nacionais, estaduais e 
locais para desempenho e universalização dos serviços proporciona uma perspectiva 
quanto ao alinhamento das ações de gestão e gerenciamento de resíduos no 
Município. Com este propósito estão avaliados o atendimento ao Plano Nacional de 
Saneamento Básico – PLANSAB e PLANARES – Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
e do Plano Estadual para Gestão Integrada e Associada de Resíduos Sólidos urbanos 
do Paraná – PEGIRSU/PR. 
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Ao final, está disponível uma síntese do diagnóstico de forma a permitir uma análise 
global do estado atual da gestão dos resíduos sólidos no Município, através da 
listagem preliminar das ameaças e oportunidades. 

Os elementos constantes do presente diagnóstico serão disponibilizados para 
consulta pública e apresentados, discutidos e ajustados a partir de audiência pública, 
cujo produto, após consolidação, será tratado como subsídio para desenvolvimento 
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) de Santa 
Helena. 

O Fluxograma a seguir apresenta de forma sistemática e sintética a metodologia 
aplicada no diagnóstico situacional dos resíduos sólidos do Município de Santa 
Helena. 

 
Figura 71 – Fluxograma da metodologia adotada. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017.



 285 

 

                      
    

7.1.6.1. Aspectos Legais e Institucionais 

A gestão de resíduos sólidos apresenta-se como importante ação preventiva para a saúde 
pública e proteção ao meio ambiente, entretanto, seu exercício de forma sistematizada é 
bastante recente visto que a disponibilidade de legislação especifica se fez evidente a partir 
da década de 80. 

De forma mais efetiva foi a Política Nacional de Meio Ambiente estabelecida pela Lei 
Federal n.º 6.938, de 31/8/1981 e regulamentada pelo Decreto Federal n.º 99.274, de 
06/6/1990, o passo inicial para alicerçar as ações subsequentes. 

Contudo, o maior suporte legal foi auferido a partir da Constituição Federal de 1988, através 
dos Incisos VI e IX do Art. 23º, que estabelecem ser competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer das suas formas, bem como promover programas de construção de 
moradias e a melhoria do saneamento básico. 

A Carta Magna estabelece como atribuição municipal legislar sobre assuntos de interesse 
local, especialmente quanto à organização dos seus serviços públicos, como é o caso da 
limpeza urbana. 

De forma específica, a atenção de forma sistematizada para os resíduos sólidos, é bastante 
recente, haja visto que por muito tempo o regramento foi tratado de forma pontual e 
segmentado, sem caracterizar uma efetiva ação de “gestão integrada”. 

As Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, publicadas a partir de 
1991, tipificam esta condição, face o estabelecimento de regras para resíduos específicos, 
a exemplo das Resoluções 008/1991 que veda a entrada no Brasil de materiais residuais 
destinados à disposição final e incineração e 257/1999 que disciplinou o descarte e o 
gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à 
coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, caracterizando-se como o 
primeiro passo quanto à adoção operacional dos princípios da responsabilidade objetiva e 
poluidor-pagador, elementos chaves para a implementação da logística reversa. 

Por mais de 20 anos as ações se deram desta forma, pontuais e isoladas, até a aprovação 
da Lei Federal n.º 12.305 de 02 de agosto de 2010, que detalha a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto Federal 7.404 de 23 de dezembro de 2010. 

Em paralelo, a aprovação da Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabeleceu 
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, regulamentado pelo decreto 7.217 de 2 
de junho de 2010, passou a reforçar o conceito de gestão integrada e planejamento dos 
serviços públicos de saneamento básico, dentre os quais a limpeza urbana e o manejo dos 
resíduos sólidos. 

O advento deste novo ordenamento legal proporcionou a formação de elos entre o 
regramento posto, permitindo avanços significativos na gestão dos resíduos sólidos. Prova 
disto compreende a previsão expressa na Lei Federal n.º 12.305/10 no seu Art. 19º: 

§1º - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido 
no plano de saneamento básico previsto no Art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, 
respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto 
no §2º, todos deste artigo.  

Voltados ao tema, a Lei Federal n.º 12.305/10 teve como maior destaque o estabelecimento 
das normas para a elaboração dos Planos de Resíduos em diferentes esferas da 
administração e para o particular, onde no seu artigo 14º, destaca: 

javascript:void(0)
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São Planos de Resíduos Sólidos: 

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos 
de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;  

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos; e, 

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Entretanto, para balizar a elaboração dos Planos de Resíduos, o mesmo diploma legal 
estabelece no seu art. 13, a classificação dos resíduos sólidos: 

I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b";  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j";  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea "c";  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e 
do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrosilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; e, 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios;  

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 
norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a".  

Parágrafo único - Respeitado o disposto no Art. 20, os resíduos referidos na alínea 
"d" do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão 
de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares 
pelo poder público municipal. 

Quanto a obrigatoriedade de elaboração dos Planos de Resíduos a Lei Federal n.º 
12.305/10 destaca: 
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Art. 18 - A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, 
nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 
terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.  

Da mesma forma, conforme o art. 20 estão sujeitos a elaboração do plano de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos os seguintes geradores: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "k" do inciso 
I do Art. 13;  

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares 
pelo poder público municipal;  

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea "j" do 
inciso I do Art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;  

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.  

Parágrafo único - Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão 
estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano de 
gerenciamento de resíduos perigosos.  

Portanto, as normativas legais quanto à sujeição na elaboração dos planos de 
gerenciamento integrado são claras e objetivas, inclusive no que deve minimamente 
constar em seu conteúdo, a obrigatoriedade de responsável técnico para a sua elaboração 
e sua relação com o licenciamento ambiental, como pode ser observado segundo 
informações dispostas nos artigos 21 a 24. 

Neste contexto, observa-se que, mesmo o cidadão comum é parte integrante da gestão dos 
resíduos sólidos no âmbito local, haja visto que as ações têm completa relação com as 
políticas públicas, entre as quais aquela que se refere à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

De forma mais incisiva, o art. 26, define as responsabilidades do poder público na gestão 
dos resíduos sólidos, destacando-se: 

Art. 26 - O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses 
serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento. 

Assim, cabe ao titular dos serviços por natureza constitucional, a responsabilidade pela 
prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Ao gerador dos resíduos domiciliares, sua responsabilidade confere atendimento às 
disposições quanto a segregação, acondicionamento, armazenamento e disponibilidade 
para a coleta, conforme sistemática operacional estabelecida pelo poder público e nos 
casos de devolução, contribuindo para a logística reversa. Esta condição tem sua previsão 
legal definida no art. 28º, que destaca: 
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Art. 28 - O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 
responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, 
nos casos abrangidos pelo Art. 33, com a devolução.  

No que tange aos geradores de resíduos sujeitos a elaboração de plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos e sua execução, caberá única e exclusivamente aos mesmos esta 
responsabilidade. 

Ampliado o contexto das responsabilidades da gestão de resíduos sólidos, a Lei Federal 
n.º 12.305/10 define os critérios para o que classificou de “responsabilidade compartilhada”, 
que em curta análise, parece ser o tópico de maior criticidade do referido diploma legal. 

A forma proposta apresenta generalidade expressa, condição que tem dificultado os 
avanços previamente esperados para o setor, conforme segue: 

Art. 30 - É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo 
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. 

A amplitude textual tem promovido entraves na definição objetiva do dito 
“compartilhamento”, com efeitos diferenciados para tipologias distintas de resíduos. 

Os resíduos referidos estão destacados no art. 33º: 

Art. 33 - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente 
do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 
técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e, 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

§1º - Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 
previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 
plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e 
ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

No âmbito do poder público, a Lei Federal n.º 12.305/10 estabelece ainda as formas de sua 
participação, seja na composição da solução em conjunto com a iniciativa privada, onde 
deverá ser remunerada por tais serviços ou na promoção da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, atinente aos materiais presentes nos 
resíduos domiciliares, conforme destacado a seguir: 

Art. 36 - No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos:  
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I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  

 II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno 
ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na 
forma do §7º do Art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido; 
e, 

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

Assim, conforme destacado, os avanços na definição das responsabilidades da gestão dos 
resíduos sólidos apresentam-se fundamentados na Lei Federal n.º 12.305/10.  

 

 Titularidade e Prestação dos Serviços 

Entende-se por gerenciamento de resíduos sólidos, o conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a legislação específica sobre 
o manejo de resíduos sólidos urbanos. Como gestão integrada, o conjunto de ações 
voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, mediante o controle social e 
sob a premissa do desenvolvimento sustentável: 

 Gestão: conceber, planejar, definir, organizar e controlar as ações a serem 
efetivadas pelo sistema de gerenciamento; e, 

 Gerenciamento: conjunto de ações técnico-operacionais que visam implementar, 
orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os objetivos estabelecidos na gestão. 

Para o Município de Santa Helena, a gestão de resíduos sólidos cabe ao Município 
enquanto que o gerenciamento, às Secretarias Municipais, através da prestação direta dos 
serviços ou terceirizados mediante contratos de prestação desses serviços. As ações de 
regulação e fiscalização são competência estadual através da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (AGEPAR). Apresenta-se, a 
seguir, o organograma da Prefeitura Municipal de Santa Helena (Figura 72) e na sequência 
o fluxograma detalhado da coleta de resíduos sólidos do Município (Figura 73). 
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Figura 72 – Organograma da Prefeitura Municipal de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo são as que mais se estão envolvidas com as questões de 
saneamento básico do Município de Santa Helena 

O mau gerenciamento dos resíduos sólidos está diretamente relacionado com a 
proliferação de doenças como a dengue, chikungunya e zika. Segundo dados da PMSH, 
no verão de 2016, o município apresentou 326 casos de dengue dos quais 294 são 
autóctones e. ainda, foram registrados 2 casos de zika vírus. As ações em prol do combate 
dessas doenças também é de responsabilidade da Secretaria Municipal da Saúde. 
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Figura 73 – Fluxograma da Coleta de Resíduos Sólidos de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

7.1.6.2. Resíduos Sólidos Domiciliares 
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 Caracterização Gravimétrica 

O Anexo 11.4 apresenta o Relatório de Caracterização de Resíduos de Santa Helena de 
acordo com o Termo de Referência da FPTI. 

 

 Geração de Resíduos Domiciliares (Convencionais) 

O estudo de caracterização de resíduos apresenta os seguintes elementos: 

 Quantidade mensal de resíduos dispostos no Aterro Sanitário, em 2017. 

Tabela 121 – Quantidade Mensal de Resíduos Dispostos no Aterro Sanitário, em 2017. 
 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 Composição básica dos resíduos dispostos no Aterro Sanitário, em 2017. 

Tabela 122 – Composição básica dos resíduos dispostos no Aterro Sanitário, em 2017. 
 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 Cálculo do per capita 

𝑄 =  
280.660,00 𝑘𝑔/𝑚ê𝑠

14.523 ℎ𝑎𝑏 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠
 = 0,640 𝑘𝑔/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎 

Obs: População urbana estimada para 2017 (conforme Tabela 24) = 14.523 
habitantes. 

 

 Acrescentando os volumes processados pela coleta seletiva na Usina de Triagem, 
operada pela Associação de Catadores, obtém-se: 

Tabela 123 – Pesagem das Coletas Convencional e Seletiva. 
 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 Cálculo do per capita 

𝑄 =  
323.300,00 𝑘𝑔/𝑚ê𝑠

14.523 ℎ𝑎𝑏 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠
 = 𝟎, 𝟕𝟒𝟎 𝒌𝒈/𝒉𝒂𝒃. 𝒅𝒊𝒂 

 

 

 

 Aspectos Técnicos e Operacionais 

7.1.6.2.3.1. Coleta e Transporte  

Descrição Total 

Coleta Convencional 270,00 t/mês (96%) 

Rejeitos da coleta 
seletiva 

10,66 t/mês   (04%) 

Total 280,66 t/mês (100%) 

Classificação dos 
Resíduos 

Total 

Orgânicos 45,3% 

Recicláveis 24,3% 

Rejeitos 30,4% 

Coleta Total 

Convencional 270,00 t/mês 

Seletiva (com rejeitos) 53,30 t/mês 

Total 323,30 t/mês 
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Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domésticos (RDO) estão 
subdivididos em: 

 Coleta Convencional; 

 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis; 

 Coleta através de Contêineres; e,  

 Coleta Informal 

A Prefeitura local atua por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente fornecendo um cronograma e informações referentes a coleta de resíduos. 
Existem quatro modelos de cronogramas (Figura 74) indicando as datas de coletas dos 
resíduos nos diferentes setores da cidade.  
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Figura 74 - Cronogramas disponibilizados pela Prefeitura municipal 

Fonte: PSMB, 2017. 

O município realiza a entrega do cronograma de coleta de resíduos porta a porta através 
dos agentes ambientais. Também é solicitado ao munícipe que assine o termo (Figura 75) 
declarando recebimento do cronograma e a ciência das condicionantes e penalidades do 
não cumprimento.  

 
Figura 75 – Termo de recebimento do Cronograma Cidade Limpa 2017 

Fonte: PSMB, 2017. 
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Em caso de impossibilidade da entrega, o munícipe é notificado (Figura 76) para que 
compareça à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e faça a retirada 
do cronograma. 

 
Figura 76 – Aviso do Cronograma Cidade Limpa 2017 

Fonte: PSMB, 2017. 

 

7.1.6.2.3.2. Coleta Convencional 

Segundo o Código de Posturas (Lei Municipal N.º 2002/2009) do Município de Santa 
Helena: 

Art. 87. O lixo resultante de atividades residenciais, comerciais e de prestação de 
serviços será removido nos dias e horários pré-determinados pelo serviço de 
limpeza pública urbana, através do serviço de coleta, que lhe dará a destinação final 
adequada. 

§ 1º O lixo deverá ser acondicionado em recipientes próprios ou sacos plásticos, 
com capacidade máxima de 100 (cem) litros, devendo ser colocado em lugar 
apropriado, que poderá ser indicado pelo serviço de limpeza urbana, com os 
cuidados necessários para que não venha a ser espalhado nas vias e logradouros 
públicos.  

§ 2º O lixo deverá ser colocado para coleta apenas nos dias e horários pré-
determinados.  

§ 3º Os resíduos constituídos por materiais perfuro-cortantes deverão ser 
acondicionados de maneira a não por em risco a segurança dos coletores.  

Art. 88. Não serão passíveis de recolhimento pelo serviço de coleta domiciliar de 
lixo os resíduos:  

I- industriais;  

II- de oficinas;  

III- de material de construção ou entulhos provenientes de obras ou demolições;  

IV- de folhas e galhos de árvores;  

V- oriundos de estabelecimentos de saúde.  

§ 1º Os resíduos enquadrados no caput deste artigo serão removidos às expensas 
dos respectivos proprietários ou responsáveis.  

§ 2º Fica facultado, mediante análise, conveniência e autorização do proprietário, a 
obtenção de autorização especial do Município para o aterramento de terrenos 
baldios com detritos, entulhos provenientes de obras ou demolições ou similares, 
respeitada a legislação pertinente.  

Art. 89. O lixo gerado na área de eventos coletivos tais como feiras, circos, rodeios, 
shows, ou similares e no seu entorno, será de responsabilidade dos promotores, 
desde a coleta até a destinação final adequada. 

A Coleta Convencional (resíduos orgânicos e não recicláveis) no município de Santa Helena 
é realizada pela empresa contratada, Costa Oeste Serviços de Limpeza - Empresa 
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Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), pelo contrato número 332/2014, 
vencedora do processo licitatório número 121/2014 sob coordenação da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e disponibilização de veículos da 
Secretaria Municipal de Transportes. A empresa por meio deste processo também adquiriu 
a responsabilidade pelos serviços de varrição de ruas, corte de grama e de coordenação 
de uma equipe padrão para realizar os respectivos trabalhos sob responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. A seguir o cronograma de coleta dos resíduos 
orgânicos e não recicláveis no município. 

 
Figura 77 – Cronograma de coleta de resíduos orgânicos e não recicláveis de Santa Helena. 

Fonte: PMSH, 2017. 

A Tabela 124 apresenta o controle que é realizado pela empresa contratada Costa Oeste 
Serviços de Limpeza Ltda. 

Tabela 124 – Controle da Coleta Convencional de Resíduos Convencionais (2017) – Contrato 
Empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza Ltda. 

Dias 
Coleta em m³ Coleta em (ton) 

Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago 

1 
     

27.030  
 - 

     
27.030  

 -   -   -  
       

6.740  

2  -  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
 -  

       
8.100  

3 
     

27.030  
 - 

     
25.650  

 -  
     

27.030  
 -   -  

4 
     

27.030  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
 -  

       
9.980  

5 
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
     

27.030  
     

25.650  
 -  

       
1.570  

6 
     

25.650  
     

25.650  
 -  

     
25.650  

     
25.650  

 -   -  

7 
     

25.650  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
 -  

    
11.790  

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sabado

Vila Rica Vila Rica Vila Rica Vila Rica Vila Rica Vila Rica

Centro Centro Centro Centro Centro Centro

Conj. Resid. Parque Verde Conj. Resid. Parque Verde Conj. Resid. Parque Verde

Conj. Resid. Sol Nascente Conj. Resid. Sol Nascente Conj. Resid. Sol Nascente

Lot. Cidade Nova Lot. Cidade Nova Lot. Cidade Nova

Lot. Cristo Rei Lot. Cristo Rei Lot. Cristo Rei

Baixada Amarela Baixada Amarela Baixada Amarela Baixada Amarela Baixada Amarela Baixada Amarela

Centro Centro Centro Centro Centro Centro

Conj. Resid. Jard. Floresta Conj. Resid. Jard. Floresta Conj. Resid. Jard. Floresta

Conj. Resid. Natureza Conj. Resid. Natureza Conj. Resid. Natureza

Lot. Aliança Lot. Aliança Lot. Aliança

Lot. Alvorada Lot. Alvorada Lot. Alvorada

Parque Industrial IV. Parque Industrial IV. Parque Industrial IV.

São Luiz Centro São Luiz Centro São Luiz Centro São Luiz Centro São Luiz Centro São Luiz Centro

Conj. Hab. Jard. Acácia Conj. Hab. Jard. Acácia Conj. Hab. Jard. Acácia

Conj. Hab. Jard. Ipê Conj. Hab. Jard. Ipê Conj. Hab. Jard. Ipê

Conj. Hab. Padre Martinho Conj. Hab. Padre Martinho Conj. Hab. Padre Martinho

Conj. Hab. Tiradentes Conj. Hab. Tiradentes Conj. Hab. Tiradentes

Lot. César Augusto Lot. César Augusto Lot. César Augusto

Lot. Edmar Bach Lot. Edmar Bach Lot. Edmar Bach

Lot. Progresso Lot. Progresso Lot. Progresso

Lot. Tiemi Lot. Tiemi Lot. Tiemi

Cidade Alta Cidade Alta Cidade Alta Cidade Alta Cidade Alta Cidade Alta

Centro Centro Centro Centro Centro Centro

Lot. Bela Vista Lot. Bela Vista Lot. Bela Vista

Lot. Terra das Águas Lot. Terra das Águas Lot. Terra das Águas

Lot. Novo Progresso Lot. Novo Progresso Lot. Novo Progresso

Lot. Santa Cecília Lot. Santa Cecília Lot. Santa Cecília

Lot. Interlagos Lot. Interlagos Lot. Interlagos

Lot. Central Lot. Central Lot. Central

Residuos Convencionais (Orgânicos e Não Recicláveis) - Santa Helena
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Dias 
Coleta em m³ Coleta em (ton) 

Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago 

8 
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
 -   -  

       
9.790  

9  -  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
 -  

       
8.640  

10 
     

27.030  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
 -  

       
7.300  

11 
     

27.030  
 - 

     
25.650  

 -  
     

25.650  
 -  

     
10.570  

12 
     

25.650  
 - 

     
27.030  

 -  
     

25.650  
 -   -  

13 
     

25.650  
     

27.030  
 -  

     
27.030  

     
25.650  

 -   -  

14 
     

25.650  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
 -  

     
12.070  

15 
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
 -   -  

     
10.110  

16  -  
     

25.650  
     

25.650  
     

25.650  
     

27.030  
 -  

       
8.660  

17 
     

27.030  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
      

2.130  
       

8.040  

18 
     

27.030  
 - 

     
25.650  

 -  
     

25.650  
      

7.880  
       

7.060  

19 
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
     

27.030  
     

25.650  
      

7.650  
 -  

20 
     

25.650  
     

27.030  
 -  

     
27.030  

     
25.650  

      
7.530  

 -  

21 
     

25.650  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
    

10.220  
     

11.460  

22 
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
 -  

          
700  

       
9.880  

23  -  
     

25.650  
     

25.650  
     

25.650  
     

27.030  
 -  

       
9.120  

24 
     

27.030  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
    

11.040  
       

7.270  

25    27.030   -  -   -    25.650   -       9.950  

26 
     

25.650  
     

27.030  
     

27.030  
     

27.030  
 -  

      
7.510  

 -  

27 
     

25.650  
     

27.030  
 -  

     
27.030  

     
25.650  

      
8.010  

 -  

28 
     

25.650  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
    

10.070  
 -  

29 
     

27.030  
     

25.650  
     

27.030  
     

25.650  
 -   -   -  

30  -  
     

25.650  
     

25.650  
     

25.650  
     

27.030  
 -   -  

31 27.030       7.030  25.650  27.030  27.030  10.850   -  

Total  686.220    59.190     84.840    59.190     60.570    83.590   168.100  

Adotando-se uma densidade γ=250 kg/m³, tem-se que 4m³=1 ton, portanto: 

Total (t)    71.555     64.798     71.210     64.798     65.143    83.590   168.100  

Média Mensal (t) 155.599  

Fonte: PMSH, 2017. 

Na figura a seguir, resíduos orgânicos e não recicláveis aguardando coleta.   
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Figura 78 – Coleta de Resíduos Orgânicos e Não Recicláveis de Santa Helena. 

Fonte: PMSH, 2017. 

A seguir, a figura demonstra a coleta de resíduos convencionais armazenados em lixeiras 
públicas. 

  

  

Figura 79 – Modelos de Lixeiras Domiciliares. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017.  

Tem sido desenvolvido um projeto piloto em alguns pequenos loteamentos: Loteamento 
Tiradentes, Jardim Acácia, Conjunto Habitacional Padre Martinho e Loteamento Edmar 
Bach. Região oeste do município. O projeto conta com pontos de coleta através de 
contêineres estacionários, sendo 50 contêineres amarelos para os resíduos recicláveis e 
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50 unidades azuis para os convencionais. A coleta é realizada pelos veículos coletores 
tradicionais, mediante a instalação de equipamento de transbordo, contêineres/caminhões 
por basculamento. Os caminhões coletores não são higienizados antes da coleta dos 
resíduos recicláveis. O Município não conta com planta de localização dos contêineres. 

 

7.1.6.2.3.3. Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 

Lei Municipal nº 2.355 de 09 de Setembro de 2014 – Institui o Programa de Coleta Seletiva 
e dá outras providências:  

Art. 1° Fica instituído por meio desta Lei o Programa de Coleta Seletiva com Inclusão 
Social e Econômica dos Catadores de Material Reciclável, nos termos da Lei 
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e regulamentada pelo Decreto Federal 
nº 7.404, de dezembro de 2010 e em consonância com o Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Santa Helena, 
instituído pela Lei Municipal 2.215/2012.  

Art. 2° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a aderir aos Programas 
instituídos pelo Decreto Federal nº 7.405/2010 ou outros que venham a substituí-lo 
e que sejam de interesse público, contribuindo para o desenvolvimento do Programa 
instituído por esta Lei e, em apoio e fomento a organização produtiva dos catadores 
de materiais recicláveis, à medida das condições de trabalho, à ampliação das 
oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de 
resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse 
segmento, organizados em cooperativas ou associações.  

Art. 3° O Programa instituído no artigo 1º desta Lei tem como objetivos: I- 
conscientizar a população do município, por meio de ações práticas e campanhas 
de educação ambiental, da importância e da melhoria da qualidade de vida obtida 
por meio da coleta seletiva de resíduos sólidos; II- viabilizar meios práticos para a 
coleta, triagem, beneficiamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis; 
III- melhorar a qualidade de vida dos catadores de resíduos sólidos recicláveis; IV- 
dar destino adequado aos resíduos sólidos recicláveis produzidos nas áreas urbana 
e rural do município.  

Art. 4° Entende-se por resíduos sólidos recicláveis os resíduos secos provenientes 
de domicílios ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características 
dos domiciliares ou a estes equiparados, tais como papel, papelão, plástico, vidro, 
madeira e outros materiais reaproveitáveis.  

Art. 5º Para efeito desta Lei entende-se por cooperativas ou associações de 
catadores de resíduos sólidos recicláveis, aquelas formadas exclusivamente por 
pessoas físicas, de baixa renda, reconhecidas pelo Poder Público como catadores 
de materiais recicláveis, e que se fazem uso de equipamentos compatíveis com as 
normas técnicas, ambientais e de saúde pública.  

Art. 6° Fica o Município autorizado a contratar, preferencialmente com cooperativas 
e/ou associações de catadores de resíduos sólidos recicláveis, para realizar 
serviços de coleta, triagem, beneficiamento e comercialização de resíduos sólidos 
recicláveis, bem como de educação ambiental.  

Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá ceder mediante concessão ou 
permissão de uso, observada a legislação pertinente, bens imóveis municipais e 
equipamentos, para a realização de coleta, triagem, beneficiamento e 
comercialização de resíduos sólidos recicláveis às cooperativas e/ou associações 
de catadores de resíduos sólidos recicláveis. Parágrafo único. No caso da cedência 
que trata este artigo ser para cooperativas e/ou associações de catadores de 
resíduos sólidos recicláveis, fica autorizado o Município a realizar a manutenção dos 
imóveis e equipamentos cedidos, arcando com as despesas de água e luz, a título 
de incentivo de geração de renda e melhoria de qualidade de vida para os catadores 
de reciclados.  
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Art. 8° O Poder Executivo Municipal poderá contratar empresa para coletar e 
transportar resíduos sólidos recicláveis, como complementação do serviço prestado 
pelas cooperativas ou associações de catadores na área urbana, bem como na área 
rural do Município.  

§ 1º Todo material coletado na forma do caput deste artigo será entregue a 
cooperativas ou associações de catadores de resíduos sólidos recicláveis para 
triagem, beneficiamento e comercialização, contratada nos termos desta Lei.  

§ 2º As cooperativas e associações contratadas poderão usar de seus próprios 
meios para a coleta dos resíduos sólidos recicláveis, assim como para as demais 
atividades dos serviços.  

Art. 9º O Poder Público Municipal, com o intuito de divulgar a coleta seletiva, 
defender e preservar o meio ambiente, promoverá ações de conscientização e 
educação ambiental para toda a população. Parágrafo único. Para mobilização e 
sensibilização na promoção da consciência e do espírito de preservação ambiental, 
deverá a comunidade ser orientada para a separação dos materiais através de 
cartilhas, panfletos, emissoras de rádio, jornal (periódicos), sonorização de rua, 
internet, folhetos informativos e outros.  

Art. 10. A coleta seletiva do lixo domiciliar e comercial processar-se-á regularmente, 
sendo que o lixo seco deverá ser coletado com a utilização de equipamentos que 
favoreçam o seu reaproveitamento, não podendo ser coletado por caminhões 
compactadores.  

Art. 11. Todas as residências e pontos comerciais deverão disponibilizar em local 
acessível à coleta, recipientes (lixeiras) destinados ao depósito dos resíduos, em 
boas condições de uso, assim como livre do alcance de animais domésticos.  

§ 1º Os resíduos deverão ser acondicionados em sacos plásticos fechados.  

§ 2º Os resíduos secos e orgânicos serão coletados em dias alternados.  

§ 3º Não será permitida a colocação de lixo (orgânico ou seco) fora do seu dia de 
coleta, devendo ser respeitado o tempo máximo de 12 (doze) horas de 
antecedência. 

 Art. 12. Os resíduos de saúde, eletrônicos, de construção civil e industrial não 
poderão ser acondicionados nos recipientes destinados à coleta seletiva de que 
trata esta Lei.  

§ 1º Para o lixo hospitalar deverão ser observadas as normas técnicas apropriadas 
ao seu tratamento, fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Saúde.  

§ 2º O lixo industrial atenderá as normas da legislação vigente no país.  

§ 3º O Poder Público Municipal deverá participar com ações e projetos para a 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos citados no caput deste artigo.  

Art. 13. As pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e pneus não poderão ser 
destinados aos recipientes destinados à coleta seletiva 

Parágrafo único. Os resíduos citados no caput acima devem ser destinados ao 
sistema de logística reversa, que será regulamentado posteriormente.  

Art. 14. As empresas concessionárias ou contratadas para a realização do serviço 
de coleta de resíduos sólidos deverão adequar-se para o cumprimento do disposto 
nesta Lei.  

Art. 15. O descumprimento dos dispositivos da presente Lei caracterizará sem 
prejuízo das outras sanções, as seguintes penalidades: I- notificação; II- multa.  

§ 1º O infrator será previamente advertido, sendo intimado a solucionar a infração 
no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

§ 2º Nos casos em que o infrator não atender aos termos da notificação de 
advertência, serão aplicadas multas de 02 (duas) a 10 (dez) UR (Unidade de 
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Referência) ou o equivalente que venha a substituí- la, conforme a gravidade da 
infringência, a qual será definida através de Decreto.  

§ 3º Na imposição da multa e para graduá-la, considera-se: I- a maior ou menor 
gravidade de infração; II- as circunstâncias atenuantes ou agravantes e; III- os 
antecedentes do infrator, com relação às disposições desta Lei.  

§ 4º O infrator deverá recolher aos cofres do Município o valor correspondente à 
multa dentro do prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de sua 
aplicação.  

§ 5º O comprovante de recolhimento da multa deverá ser apresentado ao órgão 
expedidor nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua quitação ou no primeiro 
dia útil subsequente, sob pena de sua inscrição em dívida ativa.  

§ 6º O pagamento de multa não desobriga o infrator do uso adequado dos 
vasilhames.  

§ 7º No caso de reincidência as multas serão aplicadas em dobro.  

§ 8º É reincidente especifico aquele que violar preceito desta Lei, por cuja infração 
já tiver sido autuado e/ou punido. § 9º No caso de aplicação de multas caberá 
recurso no Setor de Fiscalização Ambiental do Município, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da notificação.  

Art. 16. Os recursos arrecadados com as multas previstas nesta Lei serão 
destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

Art. 17. Com vistas a incentivar o processo de inclusão social e econômica dos 
catadores, o Poder Público Municipal poderá integrar o Programa de Coleta Seletiva 
às políticas dirigidas à garantia dos direitos sociais de saúde, educação e moradia.  

Art. 18. As cooperativas e associações contratadas por meio do Programa de Coleta 
Seletiva, com inclusão Social e Econômica dos Catadores, poderão coletar 
materiais reaproveitáveis junto aos grandes geradores, em conformidade com os 
termos da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, e regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 7.404, de dezembro de 2010 e em consonância com o Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Santa 
Helena, instituído pela Lei Municipal 2.215/2012. 

Art. 19. As cooperativas e associações contratadas por meio do Programa de Coleta 
Seletiva, com inclusão Social e Econômica dos Catadores, em conjunto com o setor 
empresarial, poderão desenvolver ações e procedimentos na operacionalização do 
sistema de logística reversa da coleta de embalagens pós-consumo para 
reaproveitamento em seu ciclo produtivo, garantida a supervisão dos órgãos 
competentes.  

Art. 20. A triagem e o beneficiamento dos resíduos sólidos recicláveis serão 
processados pelas cooperativas ou associações, podendo seu produto ser 
comercializado pelas mesmas ou em redes de cooperativas de segundo grau.  

Art. 21. Para fazer face às despesas decorrentes do Programa Instituído por esta 
Lei, fica indicado como recursos orçamentários a dotação constante do Plano 
Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual 
- LOA, a seguinte Ação: 2085 – Manutenção do Sistema de Coleta e Reciclagem de 
Lixo. Parágrafo único. Para os exercícios subsequentes serão consignados, na ação 
acima evidenciada, dotações orçamentárias para cobertura dos gastos previstos.  

Art. 22. Esta Lei poderá ser regulamentada por meio de Decreto Municipal.  

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais 1.868/2009, 2.105/2011 
e 2.118/2011. 

A Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis iniciou no município em 2006, com a criação da 
Associação dos Agentes Ambientais de Santa Helena, também conhecidos como Amigos 
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do Meio Ambiente. A coleta é realizada pelos agentes ambientais da associação com 03 
caminhões disponibilizados pela prefeitura municipal.   

A seguir, o cronograma de coleta de resíduos recicláveis do município de Santa Helena.  

 

  
Figura 80 – Caminhão para Coleta de Resíduos Recicláveis. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Como forma de incentivar a reciclagem, a Prefeitura Municipal de Santa Helena em parceira 
com a Associação dos Agentes Ambientais, realiza a distribuição porta a porta de sacos 
plásticos (Figura 81) para coleta de resíduos recicláveis.  

 
Figura 81 – Sacola Plástica disponibilizada pela Prefeitura para Disposição de Resíduos Recicláveis 

Fonte: PMSH, 2017. 

 

7.1.6.2.3.4. Coleta através de contêineres 

A coleta é realizada através de contêineres locados em pontos estratégicos do município, 
buscando maior agilidade na recolha e maior flexibilidade para o descarte de resíduos pela 
população. O contêiner amarelo é destinado a resíduos recicláveis, e o azul para resíduos 
convencionais. Os materiais coletados são destinados para a Associação dos Agentes 
Ambientais (recicláveis) e os convencionais ao aterro sanitário. 
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Figura 82 – Contêineres para Coleta de Resíduos de Santa Helena 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

  
Figura 83 – Coleta dos Contêineres de Santa Helena 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.6.2.3.5. Coleta Informal  

Não existem informações consistentes da atuação de catadores no município de Santa 
Helena. Entretanto, em visita realizada ao município, constatou-se que esporadicamente 
alguns indivíduos como forma de obter renda, coletam materiais recicláveis pelo município 
e no aterro sanitário municipal. A cidade não conta com depósitos e aparistas (sucateiros) 
ou indústrias recicladoras. 

 

7.1.6.2.4. Tratamento e Disposição Final 

A fase complementar da coleta e transporte de resíduos sólidos realizada pela PMSH se 
dá pelo tratamento e disposição final dos mesmos. Em Santa Helena, esta atividade 
complementar se caracteriza pela compostagem (decomposição dos materiais orgânicos 
através de micro-organismos) e pela reciclagem de materiais potencialmente reutilizáveis 
por indústrias, para então os resíduos serem dispostos em aterro sanitário. 

 

7.1.6.2.4.1. Compostagem 

Os resíduos de limpeza urbana (poda, capina, limpeza de terrenos) eram depositados em 
uma área localizada nas proximidades do aterro sanitário, onde passavam pelo processo 
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de compostagem, em que ocorre a decomposição de matéria orgânica por micro-
organismos. O material era revolvido por cerca de seis a oito meses, até ser utilizado. 

Como o local não possui isolamento, todos tinham acesso ao material mesmo sem estar 
composto, portanto atualmente não há mais o depósito deste tipo de material como pode-
se visualizado na Figura 84. Por isso, resíduos de poda (trituração) são levados ao pátio do 
Centro Convivência Integral de Crianças e Adolescentes (CCICA), local onde estudantes 
de baixa renda ou vulnerabilidade social, no contra turno escolar, praticam atividades 
artísticas, artesanato, horta, produção de mudas e também zelam pela compostagem. 
Então, fica garantido o processo e também o controle na entrega do material para os 
interessados. 

Materiais da varrição e coleta de galhos vão para o aterro. Só galhos triturados são 
encaminhados para compostagem 

O material resultante é misturado com terra, cal e “cama de aviário”, sendo posteriormente 
utilizado como adubo pela própria prefeitura na revitalização dos canteiros, praças, jardins, 
ciclovia, hortas municipais, recuperação de campos de futebol e também fornecidos à 
agricultores de produtos orgânicos e outros. 

  
Figura 84 – Depósito de Caçambas em antiga Área de Compostagem. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.6.2.4.2. Reciclagem 

A reciclagem do município é realizada pela Associação dos Agentes Ambientais de Santa 
Helena em parceria com a prefeitura municipal, o convênio que estabelece este acordo é a 
Lei Municipal Nº 1.630/2006. A Associação encontra-se localizada em uma área vizinha ao 
aterro sanitário, licenciada pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) por meio da Licença 
Ambiental Simplificada número 3.475 com validade até o ano de 2021.  
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Vista externa da usina 

 
Usina – Barracão 

 
Veículo da Coleta seletiva 

 
Veículo de Coleta Seletiva – Convênio 

Instituto das Águas 

 
Esteira de triagem manual 

 
Baias de materiais recicláveis 

 
Coleta inicial de papelão 

 
Equipamento de apoio 
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Materiais Triados 

 
Prensa 

 
Fardos prensados 

 
Fardos prensados 

 
Eletroeletrônicos 

 
Baias 

 
Metais 

 
Coleta de óleo de cozinha usado 
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Lâmpadas Armazenadas 

 
Lâmpadas Armazenadas 

 
Lâmpadas Armazenadas 

 
Contêineres estacionários  

 
Contêineres estacionários  

 
Armazenamento de pneus 

Figura 85 – Anexo Fotográfico de Visita Realizada à Associação dos Agentes Ambientais de Santa 
Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.6.2.4.3. Disposição Final 

O aterro sanitário, implantado no Município de Santa Helena, em 2011, teve seu custo de 
execução orçado em R$ 663.938,36. Possui uma área total de 64.302,48 m², encontra-se 
relativamente próxima do perímetro urbano, com 1.300 m de distância. Além disso, está 
situado a 300 m do corpo hídrico mais próximo (Lago Artificial de Itaipu), como demonstrado 
na Figura 86 e Figura 87. Ressalta-se também, que o aterro sanitário possui tratamento do 
chorume sendo encaminhado para lagoa facultativa, com a vazão de 0,022 m³/s.  
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Figura 86 – Macrolocalização do Aterro Sanitário de Santa Helena. 

Fonte: Google Earth, 2017. 

 
Figura 87 – Microlocalização do Aterro Sanitário de Santa Helena. 

Fonte: Google Earth, 2017. 

Nas figuras a seguir pode-se observar os detalhes do projeto realizado para ampliação do 
aterro sanitário municipal em 2011. 
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Figura 88 – Prancha do Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena – Planialtimétrico 
Fonte: PMSH, 2011. 
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Figura 89 – Prancha do Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena – Situação Atual 

Fonte: PMSH, 2011. 
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Figura 90 – Prancha do Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena – Implantação do 

Aterro 
Fonte: PMSH, 2011. 
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Figura 91 – Prancha do Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena – Aterro em 

operação 
Fonte: PMSH, 2011. 
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Figura 92 – Prancha do Projeto de Ampliação do Aterro Sanitário de Santa Helena – Aterro Finalizado 

Fonte: PMSH, 2011.
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Foi realizada uma visita ao aterro sanitário de Santa Helena, o que possibilitou uma 
análise do Índice de Qualidade dos Aterros Sanitário (IQR), sem e com valas, proposto 
pela Companhia de Saneamento de São Paulo (CETESB)/2012. São avaliados vários 
parâmetros como a frente de trabalho, estrutura de apoio, estrutura de proteção 
ambiental e características da área. Para o índice do IQR entre os valores de 0,0 e 7,0, 
o mesmo possui condições inadequadas, enquanto que se apresentar valor acima de 
7,0 até 10,0, se enquadra em condições adequadas de uso. O resultado dos 
indicadores estão apresentados nas Tabela 125 e Tabela 126. 

Tabela 125 – Índice de Qualidade de Aterro Sanitário (IQR) 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
 
 

ÍNDICE DA QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS - IQR (CETESB 2012)

MUNICÍPIO: Santa Helena/PR

LOCAL AVALIADO: Aterro Sanitário de Santa Helena/PR

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS

Sim/Suficiente 2 Não 2

Não/ Insuficiente 0 Sim 0

Sim/Suficiente 2 Não 2

Não/ Insuficiente 0 Sim 0

Sim/Suficiente 2 Não 2

Não/ Insuficiente 0 Sim 0

Adequado 3 Não 2

Inadequado 0 Sim 0

Adequadas 5 Não 2

Inadequadas 0 Sim 0

Adequada 5

Sim (preencher item 

29)

Inadequada 0 Não (ir item 30) X

Adequado 5 Suficiente/ Adequado 10

Inadequado 0

Insuficiente/ 

Inadequado 0

Adequadas 4 10 2

Inadequadas 0 20 -

Adequada 4 >= 500m 2

Inadequada 0 < 500m 0

Adequada 3 >=200m 2

Inadequada 0 <200m 0

Não/ Raros 4 <= 2 anos

Sim/ Numerosos 0  de 2 a 5 anos

Adequado 5 > 5 anos X

Inadequado 0 Sim

Sim 5 Não/vencida X

Não 0 Sim

Sim/Adequada ( N 

preencher item 15) 10 Não X

Não/ Inadequada 

(preencher item15) 0 0

P > 3 m, k <10-6 4

1 <= P <= 3 m, k <10-6 2

Condição Inadequada 0

Sim/ Suficiente 4

Não/ Insuficiente 0

Sim/ Adequado 4

Não/ Inadequado 0

Suficientes/ 

desnecessários 3

Não/ Insuficiente 0

Suficientes/ 

desnecessários 4

Não/ Insuficiente 0

Suficientes/ 

desnecessários 4

Não/ Insuficiente 0

Adequado 4

Inadequado/ 

Insuficiente 1

Inexistente 0

Adequado/ 

Desnecessário 4

Inadequado/  

Insuficiente 1

Inexistente 0

13

1. Portaria, balança e 

vigilância

2. Isolamento físico
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descargas
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5. Dimensões da frente 

de trabalho

6. Compactação dos 

resíduos

7. Recobrimento dos 

resíduos

SUBTOTAL 1

10. Proteção vegetal

9. Cobertura de terra

8. Dimensões e 

instalações

21. Monitoramento de 

águas subterrâneas

22. Monitoramento 

geotécnico

16. Drenagem de 

chorume

15. Prof. Lençol freático 

(P) X Permeabilidade 

do solo (k)

14. Impermeabilização 

do solo 

23. Presença de 

catadores

24. Queima de Resíduos

25. Ocorrência de 

moscas e odores

26. Presença de aves e 

animais

27. Recebimento de 

resíduos não 

13. Homogeneidade da 

cobertura

12.Nivelamento da 

superfície

11. Afloramento de 

chorume

20. Drenagem de gases

19. Drenagem 

definitiva de águas 
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34. Restrições legais ao 
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32. Vida útil da área

SUBTOTAL 2.1

SUBTOTAL 2.2

SUBTOTAL 3

0

0

2
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0

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Cálculo IQR

Sem recebimento de resíduos industriais 

1,50

IQR

0,0 a 7,0

7,1 a 10,0

AVALIAÇÃO

Condições Inadequadas

Condições Adequadas
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Tabela 126 – Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por valas (trincheiras) (IQR). 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

O Departamento de Meio Ambiente do Município de Santa Helena, planeja a 
revitalização do Aterro Sanitário Municipal conforme o cronograma a seguir.  

Figura 93 – Cronograma para revitalização do aterro sanitário 

 
Fonte: PMSH, 2017. 

ÍNDICE DA QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS - IQR (CETESB 2012)

MUNICÍPIO: Santa Helena/PR

LOCAL AVALIADO: Aterro Sanitário

ITEM SUBITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS ITEM SUBITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS

Sim/Suficiente 3 >= 500m 2

Não/ Insuficiente 0 < 500m 0

Adequado 3 >=200m 2

Inadequado 0 <200m 0

Adequado 4 <= 2 anos X

Inadequado 0  de 2 a 5 anos

Adequado 10 > 5 anos

Inadequado 0 Sim X

Adequado 10 Não/vencida

Inadequado 2 Sim

Inexistente 0 Não X
Suficiente 5 0

Insuficiente 0

Adequado 10

Inadequado 0

P > 3 m, k <10-6 10

1<= P >= 3 m, k <10-6 5

Cond Inadequada 0

Sufic/ Desncessário 5

Insufic/Inexistente 0

Adequado 5

Inadequado 2

Inexistente 0

Não 6

Sim 0

Não 5

Sim 0

Não 4

Sim 0

Não 4

Sim 0

Não 6
Sim 0

0

17. Proximidades de 

corpos de água

Cálculo IQR

SUBTOTAL 2 25

Com recebimento de resíduos Subtotais (1 + 2.2 + 3)/11

4,1

0,0 a 7,0 Condições Inadequadas

7,1 a 10,0 Condições Adequadas
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Sem recebimento de resíduos O
u

tr
as

 In
fo

ra
m

çõ
es

3
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SUBTOTAL 1 65

8. Prof. Do Lençol Freático 

(P) x Permeabilidade do 

Solo

5

14. Presença de aves e 

animais
0

15. Receb. de resíduos não 

autorizados
0

11. Presença de Catadores 0

10

40

12. Queima de Resíduos

Subtotais (1 + 2.1 + 3)/10

2

18. Vida útil da área

20. Restrições legais ao 

uso do solo

C
ar
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st
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d
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ea

0

0

Com recebimento de resíduos industriais 

4,5

SUBTOTAL 3

16. Proximidade de 

núcleos habitacionais

5

13. Ocorrência de Moscas 

e Roedores
0

1. Isolamento físico 0

5. Recobrimento dos 

resíduos

10. Monitoramento de 

Águas Subterrâneas
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0

9. Drenagem de Águas 

Pluviais
0

6. Vida Útil 5
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10

4. Dimensões das valas 10

19. Licença de Operação
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ATIVIDADES ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18

Medição da Área X

Limpeza do local X

 Conversação X

Cerca X X X X

Cortina Verde X X

Terraplanagem, 

Compactação e 
X X X X

Drenos de Gás e 

Chorume
X X

Locação e Construção              

de Estradas
X X X

Implantação Cortina 

Verde
X X

Colocação Grama em 

Leivas
X X X X X

Galeria de Águas 

Pluviais
X X

Poços de Monitoramento X X

Construção de 

Alambrado na Lagoa
X X X

Sistema de Recirculação        

de Chorume
X X

Conclusão da Obra X X

CRONOGRAMA

Observação: 5 pessoas para limpeza do local; 1 Pá caregadeira; 1 Retroescavadeira hidraulica; 3 Caminhão caçamba 

(2300cargas), 1 Trator de Esteira (400 horas) e 1 Maquina Pantaneira (300horas).  Investimento de 520 mil reais.                                    
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Apresentam-se a seguir, fotos da visita ao aterro sanitário do Município de Santa 
Helena 

 
Frente de descarga sem compactação 

 
Frente de descarga 

 
Descarga de resíduos 

 
Frente de descarga 

 
Suínos sobre a área de descarte 

 
Vários cães em liberdade 
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Descarte indevido de embalagens 

 
Residencias nas proximidades do Aterro 

Sanit. (invasões) 

 
Descarte indevido de embalagens 

 
Descarte indevido de embalagens 

 
Descarte indevido de embalagens 

 
Pneus – Lançamento indevido 

 
Separação por catadores 

 
Equipamento disponivel 
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Trator de Esteiras 

 
Descarga de caçambas 

 
Descarga de poda, capina e roçagem 

 
Resíduos de contrução cívil 

 
Residências no entorno 

 
Residências no entorno 

 
Residências no entorno 

 
Descarga de poda, capina e roçada 
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Embalagens de oleo lubrificante 

 
Eletroeletrônicos – Descarte indevido 

 
Descarga de podações 

 
Descarga intermediária 

 
Entorno 

 
Entorno 

Figura 94 – Anexo Fotográfico da Visita Realizada ao Aterro Sanitário do Município de Santa 
Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.6.2.4.4. Análise e Potencialidades de valorização de resíduos no 
Município  

Apresentam-se no Anexo 11.3.2, os índices e indicadores referentes ao ano de 2013 
do Município de Santa Helena, uma vez que os mesmos se encontram incompletos 
nos anos posteriores. As informações foram obtidas por meio do Sistema Nacional de 
Informações de Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades – Secretaria Nacional 
de Saneamento – Resíduos Sólidos Urbanos, publicados em 2015. 
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7.1.6.2.5. Atendimento dos Serviços Prestados 

Pelos elementos anteriormente detalhados, é possível observar que os serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos 
obedecem às regras e normas estabelecidas na legislação vigente, apresentando 
algumas deficiências, principalmente, no aterro sanitário e na área da compostagem. 
A cobertura do sistema é de 100%, representando um elevado índice de atendimento, 
de acordo com o que estabelece a Lei Federal N.º 11.445/2007 – a universalização 
dos serviços. 

 

7.1.6.2.6. Aspectos Econômico-Financeiros 

7.1.6.2.6.1. Sustentabilidade Econômico-Financeira 

A Lei Municipal Complementar n.º 003/2006 instituiu o Código Tributário do Município, 
estabelecendo a cobrança da taxa de coleta de lixo, conforme segue: 

Art. 549. As taxas decorrentes da utilização efetiva ou potencial de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua 
disposição, compreendem: 

I – coleta de lixo; II – limpeza e conservação de vias e logradouros públicos; 
VII – limpeza de terrenos baldios. Parágrafo único. As taxas a que se referem 
os incisos deste artigo poderão ser lançadas isoladamente, ou em conjunto 
com outros tributos, todavia, dos editais de lançamento deverá constar, 
obrigatoriamente, a indicação dos elementos distintos de cada tributo e os 
respectivos valores e considera-se ocorrido o fato gerador, a situação 
existente no último dia do ano anterior. 

Art. 550. A incidência da taxa ocorre quando da coleta, transporte e 
acomodação em depósito de lixo domiciliar, residencial e detritos orgânicos.  

Art. 551. A taxa de coleta de lixo tem como fato gerador a efetiva prestação 
dos serviços de coleta de lixo urbano (domiciliar, residencial e detritos 
orgânicos), ou a sua colocação à disposição do contribuinte. 

Art. 552.  A taxa tem como base de cálculo o custo para execução e 
manutenção dos serviços de coleta de lixo, e será calculada anualmente, para 
cada unidade imobiliária, em função do uso (residencial ou não residencial), 
e por rateio e metragem quadrada de forma escalonada, entre os 
contribuintes, como segue: I – COLETA EM UR’s: 

a) de uso residencial – 01 (uma) Unidade de Referência – UR; 

b) de uso não residencial: 

1. até 60 m² - 01 (uma) Unidade de Referência – UR; 2. de 60 a 100 m² - 02 
(duas) Unidades de Referência – UR; 3. de 101 a 200 m² - 03 (três) Unidades 
de Referência – UR; 4. de 201 a 500 m² - 04 (quatro) Unidades de Referência 
– UR; 5. acima de 501m² - 05 (cinco) Unidades de Referência – UR. 

Parágrafo único – As atividades de supermercados, mercados, mercearias, 
lanchonetes, restaurantes e churrascarias terão a taxa de coleta de lixo 
acrescida em 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da tabela anterior.  

Art. 553. A taxa de coleta de lixo será lançada de ofício, no mês de janeiro de 
cada exercício financeiro, separadamente ou em conjunto com o Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, com a obrigatória 
identificação da mesma na respectiva notificação de lançamento. 

Art. 554. Esta taxa será lançada e recolhida na forma e nos prazos 
estabelecidos para o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
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Urbana – IPTU. Art. 555. A impugnação contra o lançamento terá o mesmo 
tratamento previsto nos artigos 208 a 251 desta Lei.  

Art. 556. Não haverá incidência da taxa de coleta de lixo sobre as chácaras, 
sítios e locais em que não houver acesso para coleta.  

Art. 557. Ficam, os templos de qualquer culto, isentos da taxa de coleta de 
lixo. 

Art. 558. É contribuinte da taxa de coleta de lixo o proprietário, titular do 
domínio útil, ou possuidor a qualquer título, do imóvel situado em logradouro 
ou via em que haja coleta ou remoção de lixo (domiciliar, residencial ou não 
residencial e detritos orgânicos). 

Quanto à base de cálculo da taxa, segue o disposto: 

Art. 559. A taxa de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos tem 
como fato gerador a prestação efetiva dos serviços de limpeza e conservação 
de vias e logradouros públicos.  

Art. 560. A incidência da taxa ocorre, isoladamente ou não, quando da: I – 
varrição, lavagem ou raspagem de vias públicas pavimentadas; II – 
conservação dos leitos, pavimentados ou não, de logradouros públicos; III – 
capina de logradouros públicos; IV – limpeza de galerias de águas pluviais, 
bocas-de-lobo, bueiros e irrigações; V – manutenção, conservação e limpeza 
de fundos de vales e encostas; VI – conservação de logradouros públicos; VII 
– reparação de logradouros públicos.  

§ 1º Consideram-se logradouros as ruas, avenidas, parques, jardins e 
similares, estradas, passagens e caminhos rurais localizados no Município.  
§ 2º Nas vias, caminhos e passagens que servem a zona rural, além dos 
imóveis confrontantes para estas, os imóveis que se utilizarem desses 
logradouros também ficam sujeitas às taxas. 

Art. 561. A base de cálculo da taxa é o custo para execução e manutenção 
dos serviços de limpeza pública, e será calculada com base no total de metros 
lineares em toda a extensão do imóvel, no seu limite com vias ou logradouro 
público beneficiado com o serviço. Parágrafo único. Para o imóvel com mais 
de uma frente (testada) considerar-se-á como base de cálculo o quociente da 
soma dos metros lineares, ou fração, de frente pelo número de testadas.  

Art. 562. A taxa de limpeza e conservação de logradouros públicos será 
calculada mediante a aplicação das seguintes alíquotas sobre a base de 
cálculo:  

I – 3% (três por cento) da Unidade de Referência – UR, por metro linear de 
testada ou fração, sobre imóveis urbanos localizados em logradouros 
públicos não pavimentados;  II – 4,8% (quatro vírgula oito por cento) da 
Unidade de Referência – UR, por metro linear de testada ou fração sobre o 
imóvel urbano localizado em logradouros públicos pavimentados, excetuados 
aqueles previstos na alínea I, do artigo 559 desta Lei;  III – 1% (um por cento) 
da Unidade de Referência – UR, por hectare ou fração sobre os imóveis 
rurais;  IV – 8,8% (oito vírgula oito por cento) da Unidade de Referência – UR, 
por metro linear de testada ou fração, sobre imóvel localizado em logradouro 
público que recebe os serviços de varrição, lavagem ou raspagem.  V – 270% 
(duzentos e setenta por cento) da Unidade de Referência – UR, por metro 
linear de testada quando se tratar de recomposição de pavimentação 
asfáltica;  VI – 55% (cinqüenta e cinco por cento) da Unidade de Referência 
– UR, por metro linear de testada quando se tratar de recomposição de 
pavimentação poliédrica.  

§ 1º Em terrenos urbanos com testada para mais de um logradouro, a taxa 
incidirá sobre a metragem linear média, resultante da soma das metragens 
das testadas, dividida pelo número de testadas.  
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§ 2º A taxa prevista no inciso III, do artigo será recolhida ao erário através de 
guia de recolhimento na data coincidente com o vencimento do Imposto 
Territorial Rural – ITR.  

Art. 563. Esta taxa será lançada e recolhida na forma e nos prazos 
estabelecidos para o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU.  

Art. 564. A impugnação contra o lançamento terá o mesmo tratamento 
previsto nos artigos 208 a 251 desta Lei.  

Art. 565. Ficam, os templos de qualquer culto, isentos da taxa de limpeza e 
conservação de vias e logradouros públicos. 

Art. 566. Contribuinte da taxa é o proprietário, titular do domínio útil ou o 
possuidor a qualquer título do imóvel construído ou não, situado em via ou 
logradouro beneficiado pelos serviços referidos no artigo anterior. 

A Lei Municipal n.º 2.360/2014 instituiu o Regime de Cobrança de Tarifas Públicas, 
conforme segue: 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Santa Helena o regime de 
cobrança de tarifas pela prestação de serviços públicos industriais ou não, 
preservação e manutenção ambiental e utilização de equipamentos e 
maquinários do Município, que passa a vigorar com seguinte redação:  

Art. 2º Poderá o Município cobrar pelos serviços públicos que prestar e 
produtos que fornecer para particulares, os valores correspondentes a tabela 
constante do Anexo I da presente Lei, vinculada à Unidade de Referência 
Municipal- UR.  

Art. 3º A cobrança, dependendo da espécie, poderá ser cobrada 
antecipadamente ou após a efetiva prestação, de acordo com as 
peculiaridades dos serviços, em Unidade de Referência do Município - UR, 
multiplicando-se a quantidade de URs previstas pelo seu valor na época da 
cobrança, desconsiderando os centavos quando o valor para cobrança for 
superior a R$ 1,00 (um real).  

Art. 4º A receita auferida, resultante da presente Lei integrará o Orçamento 
Geral do Município em dotação técnica correspondente e se fará sempre que 
possível via estabelecimento bancário em documento de arrecadação 
municipal.  

Parágrafo único. Nas hipóteses em que a arrecadação tenha que ocorrer no 
local da incidência poderá o Executivo Municipal instituir mecanismos para 
efetivação dos recebimentos por servidor público, devendo o produto de 
arrecadação ser depositada oportunamente em conta bancária a favor do 
Município.  

Art. 5º A eventual inadimplência dos pagamentos devidos em razão da 
presente Lei, depois de decorridos o prazo de 30 (trinta) dias da Notificação 
do Débito, poderão ser inscritos em Dívida Ativa no Município. 

 

O ANEXO I da Lei Municipal n.º 2.360/2014 encontra-se os valores em UR (Unidade 
de Referência), conforme segue: 

1 - Serviços Administrativos  

a) Certidões.....................................................................................................
...  0,70  

b) Protocolo de 
requerimento............................................................................. 0,70  

2 - Depósito e Liberação de Bens Apreendidos (guarda por dia ou fração)  
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a) Animal por cabeça 
............................................................................................ 1,40  

b) Veículos automotores 
...................................................................................... 3,50  

c) Outros veículos 
................................................................................................. 1,40  

d) Demais objetos por lote ou individual 
............................................................. 0,70  

Observação: Além do preço da guarda de animais serão cobradas as 
despesas de alimentação, vacina e transporte. 

3 – Demarcação e Alinhamento  

a) Demarcação, alinhamento por metro 
linear................................................... 0,03  

4- Desmembramento ou remembramento de terrenos (unidade)...................... 
2,50  

5 - Serviços de Fotocópia e Plotagem  

a) Cópia xerográfica, por 
unidade....................................................................... 0,015  

b) Cópia de plotagem, por 
m²............................................................................... 0,70  

6-Serviços com equipamentos – Quando não atendidos por programa 
específico  

a) Serviço com motoniveladora, por 
hora............................................................. 4,00  

b) Serviço com retroescavadeira, por 
hora........................................................... 3,00  

c) Serviço com rolo compactador, por 
hora.......................................................... 2,50  

d) Serviço com pá carregadeira, por 
hora............................................................. 3,00  

e) Serviço com escavadeira hidráulica, por 
hora.................................................. 6,00  

f) Serviço com trator de pneu pequeno, por 
hora................................................ 1,87  

g) Serviço com trator de pneu grande, por 
hora................................................... 2,66  

h) Serviço com trator de esteira, por 
hora............................................................ 4,00  

i) Serviço de recolha de entulho, por 
km.............................................................. 0,10 

7- Serviços de Limpeza – com equipamentos  

a) caçamba de entulho a cada 48 horas em dias úteis.................................... 
1,0 UR  

Observação: Nos dias não úteis não será feita a reposição nem o 
recolhimento das caçambas. 

8- Serviços de Limpeza – fora dos dias pré-definidos para a região  
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a)Limpeza de 
lote................................................................................................... 2,0 

b) Remoção de entulhos- 
calçadas.......................................................................... 2,0  

c) Fica proibido o depósito de resíduos de construção civil e entulhos nas 
calçadas (passeios) e canteiros centrais.  

Observações:  

a) A cobrança de que trata a alínea “b” vale para os munícipes que 
depositarem galhos e entulhos nas calçadas, nos dias em que a região do 
morador não estiver sendo limpa pela equipe da Secretaria.  

b) A cidade será dividida em regiões para atender a demanda de limpeza. Os 
dias em que a região for atendida serão amplamente divulgados. 

No município foram realizados investimentos materiais apresentados mensalmente, 
conforme Figura 127 e Figura 95. Os investimentos foram classificados em dois 
grupos: com veículos e com a Usina de Beneficiamento de Resíduos Sólidos da 
Associação dos Agentes Ambientais de Santa Helena. 

Tabela 127 – Investimentos com Recursos Materiais (R$) na Coleta Convencional, em 2017. 

 
Fonte: PMSH. 

Barracão Casa

Janeiro 965,71             668,54             -                    1.320,18          165,71                     99,26            358,65      1.446,54     62,99     84,58     5.172,16     

Fevereiro 1.167,81          564,30             460,35             1.038,63          -                            93,39            401,45      1.539,87     63,21     84,58     5.413,59     

Março 909,22             586,40             -                    1.055,96          -                            88,94            338,13      1.367,88     65,61     84,58     4.496,72     

Abril 3.138,23          433,53             2.681,38          412,39             -                            100,74          269,73      1.211,18     62,58     84,58     8.394,34     

Maio 1.428,38          7.911,08          1.886,49          1.129,21          -                            95,96            351,81      1.343,01     65,58     84,58     14.296,10   

Junho 2.438,02          -                    820,20             1.260,11          -                            81,05            303,27      1.218,25     66,10     84,58     6.271,58     

Julho 1.078,21          160,70             1.020,13          1.402,56          329,86                     107,13          155,77      1.673,41     70,56     84,58     6.082,91     

Agosto 1.324,12          190,02             547,63             1.336,85          13,10                        198,57          101,86      1.747,94     73,80     84,58     5.618,47     

12.449,70       10.514,57       7.416,18          8.955,89          508,67                     865,04          2.280,67   11.548,08   530,43  676,64   

Telefone Água Internet
Total

Média 

Mensal

Despesas Mensais (R$)

Meses

39.845,01                                                                                                                                     15.900,86                                                                                         
55.745,87   

6.968,23   

Total

Caminhão 1 

(AFA-8781)

Caminhão 2 

(AEP-8071)

Caminhão 3 

(AAM-9350)

Coleta de 

Recicláveis

Retroescavadeira 

(Central de 

Triagem)

Veículos Usina

Energia
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Figura 95 – Gráfico dos Investimentos Materiais Mensais da Coleta Convencional em 2017. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena ainda efetua pagamentos à Associação dos 
Agentes Ambientais, um montante de R$ 500,00/tonelada de materiais recicláveis 
separados na Usina de Beneficiamento de Resíduos Sólidos mediante comprovante 
de pesagem eletrônica. O acordo foi firmado de acordo com o Contrato 452/2016 com 
dispensa prevista na Lei Federal n.º 12.305/2010 – Art. 36º §1º. 

Tabela 128 – Valor repassado da PMSH à Associação dos Agentes Ambientais. 

Período Nota Fiscal Peso (kg) Prestação de Serviços (R$) 

01/02/2017 a 
03/03/2017 

N.º 31 - 10/03/2017 78.630,00 39.315,00 

03/04/2017 a 
28/04/2017 

N.º 33 - 03/05/2017 79.670,00 39.835,00 

04/05/2017 a 
30/05/2017 

N.º 36 - 09/06/2017 69.460,00 34.730,00 

06/06/2017 a 
30/06/2017 

N.º 37 - 04/07/2017 65.740,00 32.870,00 

Totais 05 meses 293.500,00 146.750,00 

Nota: Média das pesagens no período 01/02/2017 a 30/06/2017 (05 meses), correspondendo a 
58,70 toneladas/mês e com remuneração média mensal de R$ 29.350,00 a cargo da Prefeitura 
Municipal de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Em contrato N.º 332/2014, celebrado entre a PMSH e a empresa terceirizada Costa 
Oeste Serviços de Limpeza designa como objeto a prestação de serviços terceirizados 
de atividades comuns do Município de Santa Helena, dos quais destacam-se alguns 
itens voltados à Limpeza Urbana e a Coleta de Resíduos Orgânicos (convencionais) 
conforme detalhado na Tabela 129. 
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Tabela 129 – Custos com empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza. 

Item Especificações 
Unidade 

de Medida 
Quantidade 
Unitário/Mês 

Valor 
unitário 

mensal (R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

1 
Coleta Resíduos 
Orgânicos 

ton./mês 500,00 92,30 46.150,0000 

2 Varrição de ruas km/mês 393,69 66,78 26.290,6182 

3 Corte grama m²/mês 390.081,79 0,088 34.327,1975 

4 Equipe padrão m²/mês 1.499.515,00 0,194 290.905,9100 

Preço Estimado Mensal R$ 397.673,73 

Preço Estimado Mensal Reajustado R$ 476.189,38 

Preço Estimado para 12 meses 
R$ 

5.714.272,56 

Nota: O valor mensal R$ 397.673,73 recebeu reajuste em quatro alterações de contrato, sendo a última 
datada em 18/02/2016, somando um valor de R$ 476.189,38. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Além desses investimentos, foram adquiridos pela PMSH, em 2015: 

 Contêineres para coleta de resíduos sólidos urbanos em PEAD, injetado, 

proteção UV, espessura mínima 6 mm, com pente frontal para basculamento, 

tampa articulada, munhões laterais em aço, rodas de borracha maciça 

vulcanizada, com rodízios giratórios e freios em dois deles puxador central, 

capacidade de 1.000 litros; 

o Cor azul (50 unidades): resíduos convencionais (orgânicos e rejeitos); 

o Cor amarela (50 unidades): resíduos recicláveis; 

o Dimensões: C = 1.090mm; L = 1.360 mm; H = 1.330 mm; 

o Valor de aquisição: R$ R$ 117.500,00. 

o Dispositivo para basculamento de contêineres de 1.000 litros instalado 

no veículo existente, incluindo estribo, plataforma para garis, com 

acionamento hidráulico de 3”, alças, suportes e circuito hidráulico e 

pintura para retoque do estribo – Valor de aquisição: R$ 32.5000,00. 

o Confecção de adesivos para identificação de contêineres para a coleta 

seletiva de materiais recicláveis (50 unidades) e resíduos convencionais 

– orgânicos e rejeitos – (50 unidades), tamanho 80 x 50 cm – Valor de 

aquisição: R$ 4.490,00. 

 Aquisição de novo caminhão Mercedez Benz – Atego 1729, modelo coletor de 

lixo, acoplado com carroceira coletora/compactadora para resíduos sólidos 

urbanos convencionais, sem equipamento para transbordo de contêineres para 

reforço da frota de coleta existente (Figura 96). 

 



 327 

 

                      
    

 

5

 
 

Figura 96 – Caminhão Mercedez Benz – Atego 1729. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Segundo dados fornecidos pela PMSH, a média mensal de investimentos com 
recursos humanos (salários) é de 51.964,67, conforme apresentado com maiores 
detalhes na Tabela 130. 

Tabela 130 – Investimentos com Recursos Humanos na Associação dos Agentes Ambientais. 

Mês 2017 Salários 

(R$) 

Dias RS/dia Coletado 

(kg) 

Notas 

(R$) 

Despesas 

(R$) 

Janeiro  -   -   -   78.630,00   -   -  

Fevereiro  58.329,92   584,00   99,88   68.165,00   24.974,05   6.178,94  

Março  -   -   -   -   -   -  

Abril  48.160,50   582,00   -   -   -   -  

Maio  53.443,02   639,50   83,57   69.460,00   25.073,30   6.266,05  

Junho  47.925,25   662,50   72,34   64.591,00   78.630,00   6.401,05  

Média 51.964,67 617,00 85,26 70.211,50 42.892,45 6.282,01 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Receitas Orçamentárias: 

Tabela 131 – Receitas Orçamentárias. 

Ano Valor (R$) 

2014 116.535,51 

2015 105.159,01 

2016 112.8697,82 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Despesas: 

Tabela 132 – Despesas. 

Despesas Total 

1.Repasse aos Agentes 
Ambientais da Associação 
(2017) 

R$ 29.350,00 x 12 meses, em função dos 
volumes de resíduos recicláveis separados 

R$ 352.200,00 

2.Manutenção de veículos 
(2017) 

R$ 39.845,01/8 = R$ 4.980,63/mês x 12 meses R$ 59.767,52 

3.Despesas com a Usina de 
Reciclagem 

R$ 6.968,23 x 12 meses R$ 83.618,76 

4. Contrato N.° 332/2014, de 
29/08/2014, com a empresa 
Costa Oeste Serviços de 
Limpeza 

Limpeza Urbana – Coleta de Lixo:  
500,0 t/mês x R$ 92,30/t = R$ 46.150,00 x 
12 meses = R$ 553.800,00  Valor corrigido: 

R$ 645.952,32 

Total 
R$ 
1.141.538,60 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Saldo: 

Tabela 133 – Saldo. 

Descrição Valor 

Receita R$ 112.867,82 

Despesa R$ 1.141.538,60 

Saldo (Déficit)  (-) R$ 1.028.670,78 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.6.2.7. Análise Crítica 

Observa-se pelo anteriormente exposto, que o saldo apresenta um déficit anual 
estimado de aproximadamente R$ 1.000.000,00. Uma análise mais detalhada poderá 
ser realizada pelo setor financeiro da Prefeitura, identificando-se o aumento da taxa 
de coleta de lixo, a redução das despesas apresentadas, separadas ou em conjunto, 
tendo em vista a sustentabilidade do sistema. 

Relativamente aos serviços prestados, o atendimento encontra-se bastante razoável. 
Observa-se que o setor mais deficiente encontra-se na disposição final dos resíduos 
sólidos no atual aterro sanitário. 

 

7.1.6.3. RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 

7.1.6.3.1. Aspectos Legais e Institucionais  

A Lei Federal n.º 12.305/2010 conceitua no seu artigo 13º. “Resíduos de Limpeza 
Urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 
serviços de limpeza urbana”. 

O artigo 12º do Decreto Federal n° 7.217 de 2010, que regulamenta a Lei Federal 
nº 11.445/2007, descreve: 

Art. 12º Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as 
atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização 
ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos: 

III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais 
como: 

a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias 
e logradouros públicos; 

b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos; 

c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados 
pelas águas pluviais em logradouros públicos; 

d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e 

e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros 
eventos de acesso aberto ao público. 

 

7.1.6.3.1.1. Geração de Resíduos de Limpeza Urbana 

A prefeitura promove a coleta de galhos e inservíveis, o município é dividido em quatro 
setores para facilitar a coleta com diferentes datas. 
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A coleta nos bairros Vila Rica, Centro, Conjunto Residencial Parque Verde, Conjunto 
Residencial Sol Nascente, Loteamento Cidade Nova e Loteamento Cristo Rei, é 
realizada conforme a Figura 97 a seguir. 

 
Figura 97 – Campanha 1 de Recolha de galhos e inservíveis 

Fonte: PMSH, 2017. 

A coleta nos bairros Baixada Amarela, Centro, Conjunto Residencial Jardim Floresta, 
Conjunto Residencial Natureza, Loteamento Aliança, Loteamento Alvorada e Parque 
Industrial IV, é realizada conforme a Figura 98 a seguir. 
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Figura 98 – Campanha 2 de Recolha de galhos e inservíveis 

Fonte: PMSH, 2017. 

A coleta nos bairros São Luiz Centro, Conjunto Habitacional Jardim Acácia, Conjunto 
Habitacional Jardim Ipê, Conjunto Habitacional Padre Martinho, Conjunto Habitacional 
Tiradentes, Loteamento César Augusto, Loteamento Edmar Bach, Loteamento 
Progresso e Loteamento Tiemi, é realizada conforme a Figura 99 a seguir. 
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Figura 99 – Campanha 3 de Recolha de galhos e inservíveis 

Fonte: PMSH, 2017. 

A coleta nos bairros Cidade Alta, Centro, Loteamento Bela Vista, Loteamento Terra 
das Águas, Loteamento Novo Progresso, Loteamento Santa Cecília, Loteamento 
Interlagos e Loteamento Central, é realizada conforme a Figura 100 a seguir. 
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Figura 100 – Campanha 4 de Recolha de galhos e inservíveis 

Fonte: PMSH, 2017. 

 

7.1.6.3.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

7.1.6.3.2.1. Varrição manual de vias e logradouros públicos  

Este serviço é de responsabilidade da empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza 
devido ao processo licitatório número 121/2014 que contemplou a empresa por meio 
do contrato número 332/2014 a realizar tais atividades no município como já 
mencionado anteriormente. 
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7.1.6.3.2.2. Pintura de meio-fio 

A pintura de meio-fio, consiste em serviço realizado pelo departamento de trânsito, 
ligado à Secretaria de Planejamento, complementar aos de varrição e capina, com a 
finalidade de ressaltar a limpeza dos logradouros e ruas, bem como a pintura de guias 
para a orientação do tráfego de veículos. A frequência desse serviço depende da 
qualidade do material utilizado e a visibilidade que se deseja dar ao local. 

 

7.1.6.3.2.3. Serviços de remoção de animais mortos 

Os serviços de retirada de animais mortos das vias e logradouros e seu 
encaminhamento para destinação final é de responsabilidade da Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, sendo o recolhimento efetuado pela 
Costa Oeste com veículos do município.  

Os serviços estão disponíveis de acordo com a demanda ou necessidade existente 
de recolhimento sendo o local de destinação indicado o Aterro Sanitário Municipal. Há 
casos em que são recolhidos e enviados para análise pela Vigilância Sanitária. 

 

7.1.6.3.2.4. Remoção de entulhos 

A remoção do entulho compreende o recolhimento, manual ou mecanizado, de 
materiais descartados pela população e provenientes de obras e demolições, 
depositados irregularmente nos logradouros públicos, bem como resíduos diversos de 
atividades de limpeza (raspagem de terra em logradouros pavimentados após a 
ocorrência de chuvas, restos de podas, móveis e utensílios, entre outros). 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena realiza campanha para destinação correta de 
entulho, onde o munícipe pode solicitar pessoalmente a caçamba para deposito. 

 
Figura 101 – Campanha de Coleta de Entulho 

Fonte: PMSH, 2017. 
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7.1.6.3.2.5. Mão de Obra e Equipamentos 

Segundo dados do SNIS (2015), preenchidos pela PMSH, em 2014 a Prefeitura 
contava com três caminhões basculantes/baús e um caminhão tipo poliguindaste para 
a coleta de resíduos sólidos e um caminhão recentemente adquirido especialmente 
para a coleta der resíduos orgânicos. O número de motoristas e coletores somavam 
20 agentes públicos, enquanto que outros 10 eram responsáveis pelo serviço de 
varrição e mais 2 para a poda, capina e roçagem. 

 

7.1.6.3.2.6. Atendimento e Qualidade dos Serviços  

Os serviços de poda, capina, roçagem e varrição, bem como outros serviços são 
realizados de forma a garantir a limpeza urbana dentro de um elevado padrão. Esta 
situação traduz-se em uma cidade com visual favorável à saúde pública e à 
preservação ambiental, sendo facilmente observado pelos membros da equipe 
consultora.   

 

7.1.6.3.3. Aspectos Econômico-Financeiros  

O Setor Financeiro da PMSH repassou informações a seguir detalhadas referentes 
aos serviços de limpeza urbana. Os serviços são executados mediante contrato com 
a empresa Coleta Oeste Serviços de Limpeza (iniciado em 2014). 

Despesas orçamentárias: 

Tabela 134 – Despesas Orçamentárias. 

Despesas Total 

1.Varrição de vias públicas 
393,69 km/mês x R$ 66,78/km = R$ 26.290,62 x 
12 meses = 

R$ 315.487,42 

2.Corte de Grama 
390.081,78 m²/mês x R$ 0,088/m² = 
 R$ 34.327,20/mês x 12 meses =  

R$ 411.926,37 

3.Equipe Padrão 
1.499.515,00 m² x R$ 0,194/m² =  
R$ 290.905,91 x 12 meses = 

R$ 
3.490.870,92 

Total (2014) 
R$ 
4.218.284,70 

Total (2017) – corrigido 08% ao ano 
R$ 
4.920.207,27 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Os valores estimados, representam um custo aos cofres públicos de R$ 338,78 
(R$ 4.920.207,27 / 14.523 hab.) por habitante urbano. 

 

7.1.6.3.4. Análise Crítica 

A cidade apresenta um elevado padrão de limpeza urbana, tendo sido constatado pela 
equipe técnica da empresa quando da elaboração do presente diagnóstico. 
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7.1.6.4. RESÍDUOS ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE DOS 
GERADORES  

7.1.6.4.1. Resíduos de Grandes Geradores (Comerciais e Prestadores de 
Serviços) 

7.1.6.4.1.1. Aspectos Legais e Institucionais 

Os grandes geradores são integralmente responsáveis pelo gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares 
que gerem, e pelo ônus deles decorrentes. Normalmente, classificam-se como 
grandes geradores os responsáveis pela produção de 100 litros ou mais de resíduos 
sólidos gerados diariamente ou 600 litros por semana. Não há lei municipal específica 
que regulamente a atividade, devendo ser efetuada sua remuneração aos cofres 
públicos ou à iniciativa privada, quando for o caso.  

 

7.1.6.4.1.1.1. Geração de Resíduos 

Não existem registros oficiais sobre a produção de resíduos sólidos pelos grandes 
geradores. 

 

7.1.6.4.1.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

A coleta dos grandes geradores não é diferenciada da coleta domiciliar, sendo 
efetuada em conjunto com a mesma. 

 

7.1.6.4.1.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

A coleta diferenciada deverá ser regulamentada por lei específica. 

 

7.1.6.4.1.4. Análise Crítica 

A coleta diferenciada deverá ser providenciada com prioridade. 

 

7.1.6.4.2. Resíduos da Construção Civil e Volumosos 

7.1.6.4.2.1. Aspectos Legais e Institucionais 

De acordo com a Lei Federal n.º 12.305/2010 que dispõe sobre a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, os Resíduos da Construção Civil (RCC), em seu artigo 33 
estabelece: “Resíduos de Construção civil são os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 
preparação e escavação de terrenos para obras civis”. 

A principal normativa que rege especificamente os resíduos da construção civil é a 
Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações (CONAMA nº 348/2004; 
CONAMA nº 431/2011; e CONAMA nº 448/2012) que estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão destes resíduos. 

Na esfera federal é possível citar normas específicas para Resíduos da Construção 
Civil, além do compromisso imposto pela Lei Federal nº 12.305/2010 e seu decreto 
regulamentador, nº 7.404/2010, no que tange à responsabilidade compartilhada. 
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A resolução CONAMA nº 307/2002, classifica e estabelece os possíveis destinos finais 
dos resíduos da construção e demolição, além de atribuir responsabilidades para o 
poder público municipal e também para os geradores de resíduos no que se refere à 
sua destinação. Sua classificação é a seguinte: 

Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito 
desta Resolução, da seguinte forma: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, 
tais como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 
argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 
plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de 
tintas imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015). 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem ou recuperação; (Redação dada pela Resolução n° 431/11). 

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 
tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou 
prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais 
objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à 
saúde. (Redação dada pela Resolução n° 348/04).  

§ 1º No âmbito dessa resolução consideram-se embalagens vazias de tintas 
imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em 
seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. (Redação 
dada pela Resolução nº 469/2015). 

§ 2º As embalagens de tintas usadas na construção civil serão submetidas a 
sistema de logística reversa, conforme requisitos da Lei Federal n.º 
12.305/2010, que contemple a destinação ambientalmente adequados dos 
resíduos de tintas presentes nas embalagens. (Redação dada pela 
Resolução nº 469/2015). 

Ao disciplinar os Resíduos da Construção Civil - RCC e Volumosos, a Resolução 
CONAMA nº 307/2002 leva em consideração as definições da Lei de Crimes 
Ambientais, 9.605 de 1998, que prevê penalidades para a disposição final de resíduos 
em desacordo com a legislação. Essa resolução exige do poder público a elaboração 
de leis, decretos, e outros instrumentos legais como parte da construção da política 
pública que discipline a destinação dos resíduos da construção civil. 

Em relação ao destino final dos Resíduos da Construção Civil, a Resolução CONAMA 
nº 307/2002 determina no artigo 10, a destinação conforme a Classe, proibindo a 
disposição em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de “bota fora”, em 
encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Art.4º, § 1º). 

Deve-se atentar às Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) específicas para o manejo adequado dos RCC: 
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 NBR n° 15.112/2004 - Áreas de transbordo e triagem - diretrizes para projeto, 
implantação e operação; 

 NBR n° 15.113/2004 - Aterros - diretrizes para projeto, implantação e 
operação; 

 NBR n° 15.114/2004 - Áreas de reciclagem - diretrizes para projeto, 
implantação e operação; 

 NBR n° 15.115/2004 - Execução de camadas de pavimentação - 
procedimentos; 

 NBR n° 15.116/2004 - Utilização em pavimentação e preparo de concreto 
sem função estrutural - requisitos. 

Estas duas últimas normas são destinadas aos agregados reciclados dos resíduos da 
construção civil e a sua viabilidade de uso, o que demonstra a importância desses 
resíduos na cadeia produtiva. 

 

7.1.6.4.2.1.1. Geração de Resíduos 

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS a geração de RCC no Brasil 
é da ordem de 0,50 ton./hab.ano. Contudo o próprio plano salienta que para uma maior 
representatividade são necessários estudos de caracterização para verificação desta 
estimativa.  

 

7.1.6.4.2.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O município não possui Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de 
Construção Civil e Volumosos.  

 

7.1.6.4.2.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

A Prefeitura Municipal disponibiliza caçambas para entulho mediante solicitação. A 
Figura 102 refere-se aos valores do aluguel da caçamba de acordo com a Lei 
Municipal Nº 2.360/2014, e a responsabilidade do requerente em relação aos resíduos 
depositados.  
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Figura 102 – Informação para solicitação de caçamba de entulho 

Fonte: PMSH, 2017. 

Para formalizar o aluguel da caçamba e a responsabilidade do solicitante pelos 
resíduos, o munícipe assina um termo concordando com as condicionantes (Figura 
103).  

 
Figura 103 – Termo de recebimento da caçamba para entulho 

Fonte: PMSH, 2017. 
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7.1.6.4.2.4. Análise Crítica 

O Município de Santa Helena não conta com um programa bem estruturado para a 
gestão dos resíduos da construção civil, demolições e volumosos. A não existência 
de um programa e, por consequência, a não existência de legislação específica que 
institua o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil, Demolições e Resíduos 
Volumosos favorece o descarte ilegal desses resíduos nos chamados bota-fora, o que 
ocorre nos distritos. 

O estímulo por parte do Município e da Associação Comercial de Santa Helena para 
que a iniciativa privada se estabeleça, tendo em vista a prestação dos serviços 
requisitados deverá ser promovido. 

As Resoluções CONAMA N.º 307/2002, 348/2001, 431/2011 e 448/2012, apresentam 
os instrumentos para a gestão dos resíduos da construção civil e de demolições, 
definindo responsabilidades e deveres dos geradores desses resíduos. O Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil se constitui no elemento 
de gestão e controle desses resíduos, regulamentando as atividades de geração, 
transporte e destinação dos mesmos. Sugere-se também, medidas que minimizem a 
geração e sua reutilização ou reciclagem, ou ainda, que os mesmos sejam reservados 
de foram segregada para posterior utilização. 

As figuras a seguir, representam os elementos essenciais quando da elaboração do 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Demolições 
(Volumosos) tendo em vista os pequenos e grandes geradores e a possibilidade de 
instalação de áreas de Triagem e Transbordo (ATT’s), Pontos de Entrega Voluntária 
(PEV’s), Ecopontos, Aterros e Áreas de Reciclagem. Ver Figura 104 a seguir: 

 
Figura 104 – Fluxograma de Resíduos da Construção Civil. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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(x) – Mais de 15 m³, ou 20 toneladas, na mesma obra. 
(xx) – Plano Integrado de Gerenciamento de RCD e Volumosos (a elaborar) 
(xxx) – Programa Municipal de Gerenciamento de RCD e Volumosos (a elaborar) 
Figura 105 – Fluxograma previsto para Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos 

(minuta de decreto). 

 

7.1.6.4.3. Resíduos de Serviços de Saúde – RSS 

7.1.6.4.3.1. Aspectos Legais e Institucionais 

Resíduos de Serviços de Saúde são todos aqueles resultantes de atividades 
exercidas pelos serviços definidos no Art. 1° da Resolução CONAMA 358/2005 que, 
por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, 
exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final. 

Quanto a classificação dos RSS, o Regulamento Técnico – RT da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Apêndice I da RDC ANVISA nº 306/2004 
apresenta as especificações básicas: 

Grupo A - resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por 
suas características, podem apresentar risco de infecção. Se sub-dividem em 
A1, A2, A3, A4 e A5; 

Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

Grupo C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 
especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria 
ou não prevista; 

Grupo D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares; 

Grupo E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como lâminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 
micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 



 341 

 

                      
    

quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 
Petri) e outros similares. 

Tabela 135 – Classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – SIMBOLOGIA OFICIAL 
INTERNACIONAL 

CLASSIFICAÇ
ÃO POR 

GRUPOS – 
RDC N.º 306 

ANVISA 

EXEMPLOS DE RESÍDUOS 
DE SAÙDE 

ARMAZENAMENTO E 
IDENTIFICAÇÃO 

FORMAS DE 
TRATAMENTO 

GRUPO – A 
INFECTANTE 

A-I 

 
 

Culturas e estoques de micro-
organismos, descarte de 

vacinas, resíduos de 
laboratórios de manipulação 

genética; inoculação mistura de 
culturas 

Saco branco leitoso ou caixa de 
perfuro cortante com o símbolo 

de substância infectante 

Incineração, autoclave 
ou micro-ondas 

A – 2 

 

Carcaças, peças anatômicas, 
vísceras e outros resíduos 
provenientes de animais 

submetidos a processos de 
experimentação com inoculação 

de micro-organismos, bem 
como suas forrações etc... 

Saco branco leitoso ou caixa de 
perfuro cortante e a inscrição: 

“Peças anatômicas de animais” 
Incineração 

A – 3 

 

Peças anatômicas humanas feto  
(até 250gr ou inferior a 25 cm). 

Saco vermelho ou saco branco 
leitoso com símbolo infectante, 

com a inscrição: peças 
anatômicas. 

Incineração ou 
cremação 

A – 4 

 

Kits de linhas arteriais, 
endovenosas, filtros de ar, 

sobras de amostras de 
laboratórios (fezes, urina e 
secreções), tecido adiposo 

proveniente de lipoaspiração, 
peças anatômicas (órgãos e 

tecidos, bolsas transfusionais) 

Saco branco leitoso com 
símbolo de “substância 

infectante” 

Incineração, autoclave 
ou micro-ondas 

A – 5 

 

Órgãos. Tecido, materiais 
resultante em geral da atenção 

à saúde de indivíduos ou 
animais, com suspeita de 
contaminação com prion 

(agente etiológico de encefalite 
espongiforme), 

Saco vermelho com símbolo de 
“substância infectante” 

Incineração 

 
Grupo - B 
Químicos 

 

  

Produtos hormonais e anti-
microbiabianos, citostáticos, 

antineoplasícos, 
imunopressores, antiretrovirais, 
medicamentos controlados pela 

Portaria MS n.º 344/98 

Líquidos – recipientes rígidos, 
resistentes, estanques, com 

tampa rosqueável e simbologia 
de sustância química 

Incineração ou 
disposição em aterro 

para resíduos 
perigosos ou outra 

tecnologia de 
tratamento adequada, 

considerando as 
características do 

resíduos. 
 

Grupo - C 
Radioativos 

 

  

Rejeitos radioativos ou 
contaminados com rádio-

nucleideos, provenientes de 
laboratórios de análises, 

serviços de medicina nuclear e 
radioterapia 

Sólidos – recipientes de material 
rígido forrado internamento com 

saco plástico resistente e 
identificação com o símbolo 

internacional de reação 
ionizante. Líquidos – bombonas 
resistentes, rígidas e estanques 
com tampa rosqueável, vedante 

e acomodadas em bandejas 
profundas e simbologias oficiais. 

Decaimento de acordo 
com a norma NE – 6.05 

do CNEN. 
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – SIMBOLOGIA OFICIAL 
INTERNACIONAL 

CLASSIFICAÇ
ÃO POR 

GRUPOS – 
RDC N.º 306 

ANVISA 

EXEMPLOS DE RESÍDUOS 
DE SAÙDE 

ARMAZENAMENTO E 
IDENTIFICAÇÃO 

FORMAS DE 
TRATAMENTO 

Grupo D – 
Comuns 

Recicláveis 

 

Sobras de alimento e seu 
preparo, resto de alimentos, 

papel higiênico, fralda. 
Absorvente higiênico, resíduos 

de varrição, flores, jardins, 
resíduos diversos provenientes 

da assistência à saúde 

Sacos impermeáveis podendo 
ser na cor preta ou cinza 

 

Não há necessidade de 
tratamento prévio. 

 

Provenientes de áreas 
administrativas e demais 

resíduos passiveis de 
reciclagem. Exemplo: papeis, 

metais, vidros e plásticos. 

Sugere-se o acondicionamento 
em saco azul ou verde 

Reciclagem 

Grupo E – 
Perfurocortantes   

 

Agulhas, laminas de bisturi, de 
barbear, escalpes, ampolas de 
vidro, lancetas, utensílios de 

vidros quebrados 

Caixa de perfuro cortantes mais 
a simbologia de risco associado: 

A, B ou C. 

Micro-ondas; 
autoclave; incineração 

ou decaimento, 
dependendo do risco 

associado 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017, adaptado de RDC 306 ANVISA. 

De acordo com o Art. 2° da Resolução Conama nº 358/05, o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento integrante do processo 
de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos e na 
minimização da geração de resíduos, que aponta e descrevem as ações relativas ao 
seu manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e 
disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

7.1.6.4.3.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

Há 10 postos de saúde distribuídos pelo Município de Santa Helena: Centro de Saúde 
(pronto atendimento), Bairro São Luiz, Bairro Vila Rica, São Roque, São Clemente, 
Sub-sede, Moreninha, Vila Celeste, São Miguelzinho e Navegantes.  

O município ainda conta três hospitais – Hospital Policlínica Santa Helena, Hospital 
Dr. Ciro e Hospital Dr. Fernando Santin, além de 12 unidades de saúde privadas e 13 
farmácias. A população também tem à sua disposição 11 consultórios dentários 
particulares, 10 clínicas veterinárias, 03 de prótese e 01 estúdio de tatuagem. 

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde depende de um conjunto de 
etapas consecutivas de forma a garantir a segurança quanto ao devido tratamento e 
destinação final dos resíduos contaminantes. 

Segundo informações da PMSH, os resíduos de serviços públicos de saúde são 
coletados, transportados ao Município de Medianeira/PR, incinerados e destinados a 
um aterro industrial, sob responsabilidade da empresa Transremove Ambiental 
(CNPJ: 82.286.501/0001-40), conforme certificado apresentado na Figura 106 e 
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) (Figura 107). Nota-se que o tratamento 
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adotado, incineração, é devidamente licenciado pelo órgão ambiental do Estado do 
Paraná – Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 

 

Figura 106 – Cópia do certificado da Empresa Transremove Ambiental. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 107 – Cópia do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) da Empresa Transremove 

Ambiental. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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A coleta, transporte, tratamento por incineração licenciada pelo IAP e destinação final 
dos resíduos de serviços de saúde privados é realizada por empresas privadas das 
quais podem ser citadas: a Servioeste – Soluções Ambientais para Resíduos de 
Saúde e a KLS – Consultoria e Assessoria. A fiscalização e autorização da coleta, 
transporte e tratamento dos resíduos de serviços de saúde privados é realizada pelo 
Departamento de Meio Ambiente e Departamento de Vigilância Sanitária, com 
acompanhamento do IAP. As empresas devem apresentar cópia do contrato com 
empresas que recolhem esses resíduos para o Departamento de Meio Ambiente para 
conseguir a Licença Ambiental para Alvará Municipal. A fiscalização fica a cargo da 
Vigilância Sanitária Municipal da Secretaria Municipal da Saúde por meio de 
inspeções locais e análises dos PGRSS’s. Os públicos são fiscalizados pelos fiscais 
do contrato que o município tem com a empresa contratada para a destinação. 

Destaca-se que o treinamento para a segregação e a disponibilidade de 
equipamentos, materiais e infraestrutura local é fundamental para que os serviços de 
coleta, transporte, tratamento e destinação final, propriamente ditos sejam prestados 
com qualidade. 

Ressalta-se que a administração municipal não se responsabiliza por nenhuma 
empresa privada, portanto não realiza a coleta de RSS de clínicas veterinárias  

De acordo com a Resolução da Secretaria Estadual da Saúde (SESA) N.º0029/2011 
– que  dispõe sobre a Norma Técnica de Prevenção à Proliferação do mosquito Aedes 
aegypti, agente transmissor da Dengue e Febre Amarela, no Estado do Paraná – além 
de dar competência aos responsáveis por imóveis particulares, comerciais e 
industriais, bem como proprietários de terrenos baldios, de determinados 
estabelecimentos comerciais, da administração de cemitérios e de floriculturas, 
também os obrigam a apresentar o Plano de Gerenciamento para Prevenção e 
Controle da Dengue (PGPCD). 

O conteúdo mínimo do PGPCD que consta no Termo de Referência anexado à 
Resolução SESA N.º 0029/2011 apresenta-se a seguir: 

 Identificação do Empreendedor 

o Pessoa Jurídica: 

 Razão social; nome fantasia; endereço completo;  cnpj; alvará; e, 
responsável legal pela empresa (nome, CPF, telefone, fax e e-
mail). 

o Pessoa Física:  

 Nome; endereço completo; CPF; documento de identidade; 
telefone; e, e-mail. 

o Responsável pela Elaboração e Implementação do PGPCD:  

 Nome; endereço completo; telefone/fax / e-mail; caracterizações 
do empreendimento; localização: endereço completo e indicação 
fiscal; e, descrição sucinta das instalações físicas. 

 Apresentar um croqui da área total do imóvel especificando: 

o Identificação dos diversos ambientes existentes; metragem de área 
coberta e descoberta; identificar as áreas de recebimento, 
armazenamento; manipulação, expedição; descrição sucinta da 
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atividade desenvolvida; relação de material trabalhado; e, número total 
de trabalhadores, incluindo diaristas e terceirizados. 

 Rotinas e procedimentos: 

o Procedência dos materiais: O responsável deverá descrever o local 
(município, estado) de origem e/ou procedência dos materiais 
adquiridos.  

o Triagem de materiais: O responsável deverá descrever os 
procedimentos quanto à segregação/separação dos materiais a partir do 
recebimento dos mesmos. 

o Acondicionamento/armazenagem dos materiais: O responsável deverá 
informar os procedimentos adotados para acondicionamento dos 
materiais, citando o tempo médio de permanência no estabelecimento, 
desde o recebimento até a destinação final. 

 Prevenção e manejo dos potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti: no 
PGPCD o responsável deverá relacionar e descrever os procedimentos para a 
prevenção, tratamento e manejo dos potenciais criadouros, bem como informar 
a periodicidade de aplicação dos procedimentos adotados. OBS: É vedado o 
uso de produtos químicos para combate ao mosquito, salvo em situações de 
solicitação da autoridade sanitária local.  

 Destinação Final: No PGPCD o responsável deverá informar a destinação final 
para cada tipo de material e manter documentação comprobatória arquivada 
no estabelecimento para pronta consulta pelas autoridades sanitárias.  

 Plano   de   Capacitação:   No   PGPCD   o   responsável   deverá   descrever   
as   ações   de sensibilização e educação ambiental para os trabalhadores que 
tenham o objetivo de contribuir no processo prevenção e controle do mosquito 
Aedes aegypti.  

 Cronograma de implementação: O PGPCD deverá ser apresentado um 
cronograma de implantação e implementação do PGPCD. 

A Lei Municipal 1.666/2007 reforça a Resolução Estadual com a instituição do 
Programa Municipal de Combate à Dengue e dá outras providências. A Figura 108 
apresenta material utilizado nas campanhas de conscientização da população para o 
monitoramento e controle da dengue que se concentram, principalmente, entre os 
meses de novembro e fevereiro. 

A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a de Agricultura, Abastecimento e 
Meio ambiente, possui uma equipe para divulgação e combate à dengue, contando 
com 10 agentes de endemias, 24 agentes comunitários de saúde, 6 da vigilância 
sanitária e 2 do meio ambiente sem contabilizar 48 agentes ambientais envolvidos. 
Para uma ainda maior eficiência, o município poderia contar com fiscais do código de 
posturas do Município. 
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Figura 108 – Material de conscientização contra a dengue, chikungunya e zika. 
Fonte: PMSH, 2017. 

Além das doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, o município de Santa 
Helena promove ações no combate a outras doenças infecciosas por meio de seus 
agentes proliferadores como os ratos, caramujos e animais peçonhentos como 
cobras, aranhas e escorpiões (Figura 109). 
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Figura 109 – Material de conscientização doenças infecciosas. 

Fonte: PMSH, 2017. 

 

7.1.6.4.3.2.1. Geração de Resíduos 

Foram registrados os pesos da quantidade coletada dos empreendimentos públicos 
pela empresa Transremove Ambiental. Nos meses de março, abril e junho de 2017, 
foram coletados 677, 664 e 875 kg de resíduos de serviços de saúde, 
respectivamente. 

 

7.1.6.4.3.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena realiza o pagamento de R$ 2.541,66 mensais 
para a empresa Transremove Ambiental prestar o serviço de coletas quinzenais, 
desde 2013 até junho de 2018. 

 

7.1.6.4.3.4. Análise Crítica 

Observa-se que todos os prestadores de serviços de saúde, públicos e privados, 
apresentam seus respectivos planos de coleta, PGRSS à Vigilância Sanitária, os quais 
são aprovados e arquivados nas unidades geradoras, tendo em vista a fiscalização 
por parte da Vigilância Sanitátia e Departamento de Meio Ambiente 

 

7.1.6.5. Resíduos Industriais 

7.1.6.5.1. Aspectos Legais e Institucionais 

Os Resíduos Sólidos Industriais (RSI) podem ser classificados, segundo a NBR 
10.004/04, em resíduos Classe I (perigosos) ou Classe II-não perigosos não inertes 
(Classe II A) ou inertes (Classe II B). 
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Conforme art. 13º da Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei Federal n.º 
12.305/2010: 

Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais (BRASIL, 2010) 

A Lei Federal n.º 12.305/2010 define (art. 13, seção II) quanto à periculosidade:  

Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 
lei, regulamento ou norma técnica. 

Os resíduos industriais são decorrentes de atividades as quais estão sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA 
237/97. 

Ainda em relação específica aos resíduos sólidos, respeitadas as tipologias das 
atividades, as organizações deverão atender a Resolução CONAMA 313/02 que 
dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

O controle pelo órgão ambiental é exercido pelo Manifesto de Transporte de Resíduos 
(MTR). 

 

7.1.6.5.1.1. Geração de Resíduos 

Conforme a Resolução, as indústrias das tipologias selecionadas deveriam, no prazo 
máximo de um ano após a publicação da Resolução, ou de acordo com o estabelecido 
pelo órgão estadual de meio ambiente, apresentar a este, informações sobre geração, 
características, armazenamento, transporte e destinação de seus resíduos sólidos. 

Ainda conforme a Resolução, os órgãos estaduais de meio ambiente deveriam, no 
prazo máximo de dois anos, contados a partir da data de publicação da Resolução, 
apresentar ao IBAMA os dados do Inventário. O IBAMA, então, deveria ter elaborado 
até 2005 os Programas Estaduais de Gerenciamento de Resíduos Industriais e, até 
2006, o Plano Nacional para Gerenciamento de Resíduos Industriais.  

Entretanto, uma parte significativa das exigências da Resolução CONAMA 
N.° 313/2002 não foi cumprida. Os dados relativos à geração, ao tratamento e à 
destinação são escassos e em vários estados brasileiros os inventários não são 
recentes ou até mesmo inexistentes, o mesmo acontecendo no município de Santa 
Helena  

De acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) (2012 p.26), 
somente quinze órgãos ambientais estaduais do país apresentaram propostas ao 
edital do Ministério do Meio Ambiente/Fundo Nacional de Meio Ambiente 
(MMA/FNMA). Destes, apenas quatorze órgãos tiveram seus projetos aprovados. 

 

7.1.6.5.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

A responsabilidade de atendimento ao disposto na Resolução CONAMA N.° 313/2002 
é do gerador de resíduos industriais, cabendo ao Estado e ao Município, apenas a 
fiscalização e o acompanhamento da sua gestão. A Prefeitura apenas recolhe aqueles 
resíduos sólidos caracterizados como recicláveis, e de forma indevida. 
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7.1.6.5.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existe controle econômico-financeiro da gestão dos resíduos industriais por parte 
do Município. 

 

7.1.6.5.4. Análise Crítica 

O Município deve buscar junto ao IAP, o cadastro dos MTR’s (Manifestos de 
Transporte de Resíduos), tendo em vista o conhecimento da tipologia de resíduos, por 
indústria, implantadas no Município. 

 

7.1.6.6. Resíduos de Saneamento 

7.1.6.6.1. Aspectos Legais e Institucionais 

São considerados resíduos dos serviços de saneamento aqueles provenientes de 
processos de tratamento de água, tratamento de esgoto e aqueles provenientes da 
desobstrução, limpeza e manutenção da rede de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas. Os resíduos de saneamento básico são decorrentes de atividades 
sujeitas ao Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determinam as 
Resoluções CONAMA 237/97, 375/06 e Resolução SEMA 021/2009. Complementam 
esses elementos, os Decretos 4.954/2004 e 8.384/2014 do MAPA e  Portaria do IAP 
202/2016. A Resolução SEMA 021/2009 define especificamente a gestão das 
Unidades de Gerenciamento de Lodo (UGL’s), conforme Figura 110. 

 
Figura 110 – Fluxo de operação. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Quanto à possibilidade de uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados a Resolução CONAMA nº 
375/2006 define critérios e procedimentos. 
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7.1.6.6.2. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Incluem-se lodos de ETA’s (Estações de Tratamento de Água) e ETE’s (Estações de 
Tratamento de Esgoto), resíduos gerados em equipamentos e instalações de controle 
da poluição, e líquidos que não possam ser lançados na rede pública de esgotos, em 
função de suas particularidades. O Município de Santa Helena não produz lodo de 
ETA, uma vez que a sede e os distritos são abastecidos por poços subterrâneos. 
Quanto ao tratamento de esgoto, a ETE existente, operada pela SANEPAR, utilizada 
lagoas de estabilização, permanecendo os lodos armazenados por longo tempo. 
Quando do esgotamento do lodo das lagoas, a Concessionária dos serviços deverá 
dispor adequadamente os mesmos, de acordo com a legislação em vigor. 

Apresentam-se a seguir, fotos da visita à Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário 
do Município de Santa Helena, modelo lagoas de estabilização. 

 
ETE Sanepar 

 
Lagoa anaerióbia 

 
Lagoa Facultativa 

 
Lagoa Facultativa - lodo sobrenadante 

 
Descarga de efluente tratado 

 
Descarga de efluente tratado 
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Lagoas de Estabilização 

 
Coletor de lodo sobrenadante 

 
Lagoas de Estabelização 

 
Lagoas de Estabelização 

 
Erosão na coleta de águas pluviais 

 
Erosão na coleta de águas pluviais 

Figura 111 – Anexo Fotográfico de Visita Realizada à Estação de Tratamento de Esgoto 
operada pela SANEPAR. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Quanto aos poços de abastecimento de comunidades de Santa Helena, dois destes, 
localizados no perímetro urbano, são operados pela SANEPAR sendo tratados por 
desinfecção, o que não gera nenhum tipo de resíduo. Os demais, presentes em 
comunidades rurais e distritos são operados pela PMSH e não são tratados ou mesmo 
é realizada a desinfecção, portanto também não geram resíduos sólidos. 

 

7.1.6.6.2.1. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

A limpeza das bocas de lobo e desobstrução das tubulações e das galerias é de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sendo destinados 
ao aterro sanitário. Com relação aos resíduos gerados, a referida Secretaria não 
possui estimativa de dados quantitativos até o momento.  
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7.1.6.6.3. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O difícil acesso ao sistema de drenagem, através das bocas de lobo “chumbadas” e 
poços de visita recobertos pela pavimentação asfáltica, impedem a efetiva 
manutenção do sistema. 

 

7.1.6.6.4. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros específicos sobre as despesas financeiras para operação dos 
sistemas por parte da SANEPAR e da PMSH. 

 

7.1.6.6.5. Análise Crítica 

Para a Concessionária dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário nada a acrescentar. Quanto ao sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, cabe à PMSH a revisão e implantação de procedimentos tendo em 
vista a melhoria de sua gestão. 

 

7.1.6.7. Resíduos de Transportes 

7.1.6.7.1. Aspectos Legais e Institucionais 

De acordo com a Lei Federal n°12.305/2010, os resíduos de serviços de transportes, 
incluem os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 
ferroviários e passagens de fronteira. 

Os resíduos de transporte são decorrentes de atividades as quais estão sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA 
237/97. 

 

7.1.6.7.1.1. Geração de Resíduos 

Não há detalhamento da quantidade de resíduos gerados pela atividade de 
transportes públicos. 

 

7.1.6.7.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

Detalham-se a seguir os principais aspectos Técnicos Operacionais do Porto 
Internacional Brasil/Paraguai. 

 

7.1.6.7.2.1. Porto Internacional de Santa Helena 

O Porto Internacional de Santa Helena, é um dos meios de ligação entre o Brasil e o 
Paraguai. A Figura 112 apresenta a localização do empreendimento. 
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Figura 112 – Imagem de satélite do Porto Internacional de Santa Helena. 

Fonte: Habitat Ecológico Ltda. 

A administração do porto não conta com Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS). 

Junto à administração do Porto, encontram-se instaladas unidades de Polícias e 
Receitas (federais e estaduais), Ministério da Agricultura e Secretaria Estadual de 
Agricultura.  

Encontra-se instalada balança rodoviária e um ponto de borracharia. A administração 
conta com 14 funcionários fixos. 

A Figura 113 demonstra o histórico de importação e exportação realizados no ano de 
2016, que utilizaram o porto como passagem segundo informações disponibilizadas 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF). 
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Figura 113 – Importação e Exportações do Porto Internacional de Santa Helena  
Fonte: SRF, 2017. 

Os resíduos gerados no Porto Internacional de Santa Helena são depositados em 
lixeiras envolvidas com sacos plásticos, que posteriormente são vedados para serem 
armazenados temporariamente em uma caçamba e um Bag, aguardando a coleta 
convencional para destinação final.  

 



 356 

 

                      
    

  
Administração - Porto Internacional Brasil - 

Paraguai 
Balsas: embarque e desembarque de caminhões 

  
Coleta em Caçambas Bag’s para a coleta de resíduos 

  

  
Coleta de Resíduos Borracharia no Porto Internacional 
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Lixeiras distribuídas pelo Porto Internacional 

  
Ponto de coleta de resíduos Adminsitração do Porto: material picotado 

Figura 114 – Anexo Fotográfico do Porto Internacional. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.6.7.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existe controle econômico-financeiro da gestão dos resíduos sólidos gerados no 
Porto de Santa Helena. 

 

7.1.6.7.4. Análise Crítica 

O transporte é apenas de carga, sendo vedado o transporte de pessoas. 

 

7.1.6.8. Resíduos Agrossilvopastoris  

7.1.6.8.1. Aspectos Legais e Institucionais 

A Lei Federal n.º 12.305/10 em seu artigo 13 item I, subitem i, define resíduos 
agrossilvopastoris como: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, 
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

Estes resíduos podem ser classificados em “orgânicos”, aqueles gerados em 
atividades agrícolas e criações pecuárias e “inorgânicos”, os quais abrangem as 
embalagens de agrotóxicos, fertilizantes e os produtos farmacêuticos e as suas 
diversas formas de embalagens. Incluem-se nos resíduos agrossilvopastoris os 
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provenientes da atividade médica-veterinária para atendimento dos plantéis mantidos 
na zona rural. 

 

7.1.6.8.1.1. Geração de Resíduos 

7.1.6.8.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O recebimento das embalagens vazias de agrotóxicos, após a tríplice lavagem 
realizada nas propriedades rurais, é efetuado pela Associação dos Comerciantes de 
Agroquímicos da Costa Oeste (ACCO), que é uma Unidade Regional de 
Recebimentos de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, fundada em parceria com o 
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazia (inpEV) e a Prefeitura 
Municipal de Santa Terezinha de Itaipu (PMSTI), atendendo a região do seu entorno, 
incluindo o Município de Santa Helena. É realizada a classificação, compactação, 
enfardamento e transporte para indústrias recicladoras e incineradoras, de acordo 
com a caracterização das mesmas (Tabela 136). O atendimento é realizado de 
segunda a sexta-feira nos horários comerciais das 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00. 

Tabela 136 – Relação de Indústrias Recicladoras e Incineradores 

Razão Social – Recicladoras Endereço Cidade 
Estad

o 

CAMPO LIMPO Tampas e 
Resinas Plásticas Ltda 

Avenida José Geraldo de Mattos, 
765 

Taubaté SP 

CAMPO LIMPO Reciclagem e 
Transformação de Plástico S.A. 

Avenida José Geraldo de Mattos, 
765 

Taubaté SP 

CIMFLEX Ind. e Comércio de 
Plásticos Ltda 

Rua Marcelo Messias Busiquia, 
279 

Maringá PR 

COLETTI Produtos Siderúgicos 
Ltda 

Rodovia Cornélio Pires SP 127 
Km 3,1 S/N 

Piracicaba SP 

DINOPLAST Indústria e Comércio 
de Plásticos Ltda 

Estrada das Abelhas, 503 - Caixa 
Postal 103 

Louveira SP 

ECO PAPER Produtos em Papel 
Ltda 

Avenida Júlio de Paula Claro,  
980 

Pindamonhanga
ba 

SP 

GARBONI Indústria de Plásticos 
e Moldes Ltda 

Estrada Beira Rio, S/N  - 
Condomínio Fiat 

Duque de 
Caxias 

RJ 

PASA - Papelão Apucaraninha 
Ltda. 

Fazenda Apucaraninha, S/N Tamarana PR 

PLASTIBRÁS Indústria e 
Comércio Ltda. 

Av. X - Quadra IND, 3 - Lote 45 Cuiabá MT 

NOVOFLEX Indústria e Comércio 
de Produtos Plásticos Ltda. 

AV. Duque de Caxias ,2375 Várzea Paulista SP 

BRUNO BIAGIONI Papéis e 
Papelões  Especiais Ltda 

ROD.SP127 Estrada Tietê 
Cerquilho km 85 

Tietê SP 

Clariant S.A. Av. Jorge Bei Maluf, 2.163 Suzano SP 

ESSENCIS Soluções Ambientais 
S.A. 

Av. Ibirama, 518 - prédio 482 Taboão da Serra SP 

HAZTEC Tecnologia e 
Planejamento Ambiental S.A. 

Estrada da Boa Esperança, 650 Rio de Janeiro RJ 

ECOVITAL Central de 
Gerenciamento Ambiental S.A. 

Av. Comendador Francisco Alves 
Quintas, 60 

Sarzedo MG 

Fonte: PMSTI. 

As empresas que comercializam agrotóxicos são responsáveis por receberem de volta 
as embalagens dos produtores e depois são encaminhadas para a ACCO. 
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Figura 115 - Associação dos Comerciantes de Agroquímicos da Costa Oeste (ACCO). 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

A ACCO conta com o apoio do inpEV para a educação sobre o funcionamento da 
logística reversa das embalagens vazias de defensivos agrícolas (Figura 116). 
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Figura 116 – Educação Ambiental das Embalagens de Agrotóxicos. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

         
Figura 117 – Folheto sobre Gerenciamento de Embalagens Vazias. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Granja Haacke 

Mediante apoio do Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás (CIBiogás), 
os proprietários da Granja Haacke implantaram o tratamento de dejetos provenientes 
da avicultura e bovinocultura gerados na propriedade, com produção de biogás. 

A estação de tratamento conta com unidade de captação e mistura de dejetos, 
bombeamento, biodigestor, captação do biogás produzido e descarga de lodo 
digerido. A unidade de beneficiamento do biogás conta com filtros de carvão ativado 
para retirada do H2S, secador de gás (desumidificador) e filtragem do CO2 obtendo o 
gás metano (CH4) com 98% de pureza. Em seguida, o gás metano é pressurizado a 
250 bar em cilindros com capacidade de 187 m³ de metano, sendo os mesmos 
transportados para Foz do Iguaçu para utilização como Gás Natural e Veicular (GNV) 
em automóveis adaptados da ITAIPU Binacional, representando 25% da economia 
em relação ao etanol. O gás também supre ponto de alimentação de veículos na 
granja Haacke, bem como unidade geradora de energia elétrica para consumo interno 
do estabelecimento. 

  
Biodigestor Início do Processo 

  
Aviário alimentando o início da biodigestão Alimentação do biodigestor 
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Homogeneização da biomassa Biomassa para o biodigestor 

  
Tanque de Mistura Unidade de beneficiamento do Biogás 

  
Vista interna Vista interna 

  
Compressores para metano Cilindros com metano comprimido 
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Bico alimentador de metano Instalação veicular 

  
Ponto de abastecimento Sucção de efluente líquido do biodigestor para 

fertirrigação 
Figura 118 – Anexo Fotográfico Granja Haacke. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.6.8.3. Pontos de Pesca 

Os moradores situados próximos aos pontos de pesca pagam à Cooperativa de 
Pescadores um valor que varia de R$ 5,00 a R$ 10,00 por unidade habitacional para 
permanecerem nas áreas denominadas Pontos de Pesca. A Prefeitura realiza a coleta 
de resíduos sólidos recicláveis e rejeitos.  

Os resíduos recicláveis, são armazenados em caçambas que são coletadas a cada 
15 dias pela Prefeitura enquanto que os rejeitos são armazenados em um contêiner 
próximo à Ponte e Curva do Ogregon para serem dispostos no Aterro Sanitário, 
posteriormente. Entretanto, os resíduos orgânicos gerados nos pontos de pesca, 
como restos de peixes e vísceras, são dispostos no lago ou então enterrados nos seus 
arredores. 
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Figura 119 –Armazenamento de Resíduos Recicláveis no Ponto de Pesca. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

A Figura 120 ilustra a planta do sistema de esgotamento sanitário previsto para os 
módulos de limpeza da pesca. 

 
Figura 120 - Sistema de Esgotamento dos Módulos para Limpeza da Pesca e Sanitários. 

Fonte: ITAIPU, 2015. 
 
 

7.1.6.8.4. Balneário de Santa Helena 

A itemização proposta para a tipologia de resíduos sólidos detalhada na Lei N.º 
12.305/2010 não especifica um setor especial para os resíduos gerados em áreas de 
balneários quando afastada das áreas urbanas, como é o caso do Balneário de Santa 
Helena. Isto posto, salvo melhor juízo, considerou-se sua inclusão no presente item  

O Balneário de Santa Helena recebe até 70.000 turistas anualmente, concentrando-
se principalmente entre os meses de novembro e abril, contando com 440 
churrasqueiras, 93 quiosques, 6 conjuntos para banhos (84 m²) e colaboração de 25 
funcionários, o que demanda um planejamento estruturado do mesmo, tendo em vista 
o Desenvolvimento Econômico e Associativismo. A Figura 121 apresenta imagem 
aérea do Balneário. 
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Figura 121 – Imagem de Satélite do Balneário de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Os resíduos gerados no Balneário de Santa Helena são armazenados em lixeiras de 
madeira localizados aos arredores das estruturas existentes. A coleta é realizada por 
um caminhão gaiola de propriedade do Balneário, o qual deposita os resíduos no 
aterro sanitário municipal não havendo, portanto, coleta seletiva diferenciada. 

Para a limpeza da faixa de areia da praia artificial, a prefeitura possui um Limpador de 
Praias da marca Gamma Cobra, com o qual realiza a limpeza rotineiramente conforme 
modelo apresentado na Figura 122. Ainda, a administração do Balneário conta com 
uma equipe de poda que atende o local.  
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Figura 122 – Modelo do Limpador de praia. 

Fonte: PMSH, 2017. 

Destaca-se a preocupação com a manutenção de um ambiente limpo e de higiene 
pública de um modo geral e especificamente quanto à geração de resíduos sólidos 
conforme normas do Balneário de Santa Helena (Figura 123) 
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Figura 123 – Normas para o Balneário de Santa Helena. 

Fonte: PMSH, 2017. 

 
Portal do Balneário de Santa Helena 

   
Prainha do Balneário de Santa Helena 
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Lixeira  Poço de Visita de Esgotamento Sanitário - 

Sanepar 

  
Conexão de trailers na rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

  
Galhos triturados 

Figura 124 – Anexo Fotográfico. 
Fonte: PMSH, 2017. 

 

 

 

 

 

 



 369 

 

                      
    

7.1.6.8.5. Refúgio Biológico 

O Refúgio Biológico de Santa Helena está localizado à aproximadamente 2 km da 
malha urbana, conforme Figura 125. 

 
Figura 125 – Imagem de Satélite da entrada do Refúgio Biológico e Viveiro Municipal. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Os resíduos gerados no Refúgio Biológico são armazenados em contêineres 
fornecidos pela PMSH, com coletas semanais. A Figura 126 apresenta a visita no local 
realizada em setembro de 2017. 

  
Portal do Refúgio Biológico Viveiro Municipal 
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Mandala com plantas medicinais 

  
Compostagem 

  
Sala para Educação Ambiental  Força Verde 

  
Força Verde Contêineres para coleta de resíduos 
Figura 126 – Visita ao Refúgio Biológico de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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 Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros específicos sobre as despesas operacionais da gestão dos 
resíduos agrossilvopastoris. 

 

7.1.6.8.2. Análise Crítica 

Todas as unidades anteriormente referenciadas apresentam boas condições de 
gerenciamento dos resíduos sólidos. Destaca-se a falta dos Planos de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos (PGRS). 

 

7.1.6.9. Resíduos de Mineração  

7.1.6.9.1. Aspectos Legais e Institucionais 

De acordo com a Lei Federal n.º 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), são classificados como resíduos de mineração aqueles 
gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios.  

Conforme o Código de Minas Decreto-Lei Federal nº 227/1967, a atividade de 
mineração é regulada pelo sistema de concessão mineral brasileiro. Seu controle é 
realizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do Ministério de 
Minas e Energia (MME), em consonância com o licenciamento ambiental executado 
pelos órgãos estaduais, distrital e federal de meio ambiente. 

Os resíduos de mineração são decorrentes de atividades as quais são sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA 
237/97. As normas específicas para o licenciamento ambiental de extração mineral 
são a Resolução CONAMA N.º 9, de 6 de dezembro de 1990. 

 

7.1.6.9.2. Geração de Resíduos 

Segundo informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, não existem 
atividades de mineração na região, resultando na inexistência de resíduos.  

 

7.1.6.10.  Resíduos Cemiteriais 

7.1.6.10.1. Aspectos Legais e Institucionais 

A resolução CONAMA número 358/2005, dispõe sobre o tratamento e a disposição 
final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Ainda, estabelece 
que para os efeitos desta Resolução e em função de suas características, os resíduos 
de serviço de saúde são classificados de acordo com o anexo I desta Resolução. 

O Anexo I classifica os resíduos em: 

I - GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos  que, 
por suas características de maior virulência ou concentração, podem 
apresentar risco de infecção. 

a) A1 1. culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de 
produtos biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de 
microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais 
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utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de 
laboratórios de manipulação genética; 

2. resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com 
suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, 
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou 
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; 

3. bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas 
por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, 
e aquelas oriundas de coleta incompleta; 

4. sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 
recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, 
contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

b) A2 1. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes 
de animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de 
microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais 
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não 
a estudo anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. c) A3 1. peças 
anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais 
vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 cm ou 
idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 
legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

d) A4 1. kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando 
descartados; 

2. filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de 
equipamento médicohospitalar e de pesquisa, entre outros similares; 

3. sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina 
e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam 
suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância 
epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de 
doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo 
mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 
contaminação com príons; 

4. resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou 
outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 

5. recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que 
não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre; 

6. peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de 
confirmação diagnóstica; 

7. carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de 
animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 
microorganismos, bem como suas forrações; e 

8. bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

e) A5 1. órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 
escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de 
indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons. 

II - GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem 
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.  

a) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-
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retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias 
e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 
farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas 
atualizações; 

b) resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo 
metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes 
contaminados por estes; 

c) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fi xadores); 

d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 
e 

e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR-
10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

III - GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 
contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 
eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

a) enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios 
de pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e 
serviços de medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos 
em quantidade superior aos limites de eliminação. 

IV - GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. 

a) papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis 
de vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e 
hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados 
como A1; 

b) sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 

c) resto alimentar de refeitório; 

d) resíduos provenientes das áreas administrativas; 

e) resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e 

f) resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

V - GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: 
lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 
capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios 
de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e 
placas de Petri) e outros similares. 

A resolução SEMA número 002/2009, dispõe sobre o licenciamento ambiental de 
cemitérios, estabelece condições e critérios e dá outras providências. No artigo 6º, 
estabelece que os resíduos sólidos, não humanos, resultantes da exumação dos 
corpos deverão ter destinação ambiental e sanitária adequada, devem ser 
enquadrados como resíduos sólidos do Grupo A do anexo I, Resolução CONAMA n° 
358/05. 

A gestão é realizada pela Secretaria Municipal de Administração. O cemitério 
municipal não possui ossários (depósitos de materiais de exumação), portanto, os 
materiais são ensacados e novamente sepultados no fundo, laterais ou gavetas dos 
túmulos. 
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Há mais de 20 cemitérios distribuídos pelo Município. Não é cobrada taxa de 
manutenção, apenas de sepultamento para o empresário (coveiro) autorizado pela 
PMSH. Os resíduos como restos de construção, flores e coroas são armazenados em 
caçambas abertas para remoção semanal com destino ao aterro sanitário 

 

7.1.6.10.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O cemitério municipal de Santa Helena localiza-se ao final da Rua Vereador José 
Biesdorf, em frente ao terminal rodoviário. A figura a seguir apresenta visita realizada 
no Cemitério Municipal. 

 
Cemitério Municipal (Sede) – Portal 

 
Cemitério Municipal (Sede) – Interior 

 
Cemitério Municipal (Sede) - Interior 

 
Caçamba estacionária para coleta de resíduos 

pela PMSH 

 
Lixeira externa à área do cemitério  

 
Cemitério Moreninha 

Figura 127 – Cemitério Municipal, caçamba com resíduos e Cemitério de Moreninha. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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7.1.6.10.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existe controle econômico-financeiro da gestão dos resíduos cemiteriais por parte 
do Município. 

 

7.1.6.10.4. Análise Crítica 

Observa-se a falta de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do 
Cemitério Municipal, bem como dos demais cemitérios. Acrescenta-se a necessidade 
de regularização do licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução SEMA N.º 
002/2009, uma vez que o mesmo opera sem a devida licença, devendo portanto, 
providenciá-la. 
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7.1.7. Resíduos Especiais – Responsabilidade Compartilhada 

De acordo com a Lei Federal n.º 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), a logística reversa é um instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por uma série de ações, 
procedimentos e meios destinados de modo que viabilizem a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para que os mesmos sejam reaproveitados em 
novos ciclos produtivos, que podem ser os mesmos de sua origem e outros, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada. 

No Brasil, até a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevalecia a 
logística convencional o que dificultava as iniciativas para a redução da quantidade de 
material descartado em aterros e, consequentemente, os avanços na reciclagem de 
produtos. 

 
Figura 128 – Sistema de Logística Reversa. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014). 

Conforme a Lei Federal n.º 12.305/2010 (Art. 30), faz-se valer a apresentação dos 
objetivos da responsabilidade compartilhada para o ciclo de vida dos produtos a qual 
compreende: 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os 
processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão 
ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a 
sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a 
poluição e os danos ambientais;  

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio 
ambiente e de maior sustentabilidade;  
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V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de 
produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;  

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e 
sustentabilidade, e, 

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

Conforme Art. 33º da Lei Federal n.º 12.305/2010: 

São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as 
regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS 
e do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Além dos produtos pós-consumo citados, a logística reversa, prevista na Lei, se 
estende aos produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 
vidro e aos demais produtos e embalagens, considerados, prioritariamente, o grau e 
a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

Os medicamentos vencidos também foram objeto deste diagnóstico, visto que, esse 
produto tem previsão de realizar acordo setorial com sistema de logística reversa em 
nível nacional. Seu descarte inadequado traz sérios riscos à saúde pública e meio 
ambiente. 

Como afirma o Decreto Federal nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei Federal nº 
12.305/2010 (PNRS), a implementação e operacionalização da logística reversa será 
definida através de acordos setoriais, regulamentos, expedidos pelo Poder Público ou 
em termos de compromisso. Trata-se de ferramentas que têm por objetivo distribuir 
as responsabilidades entre cada uma das partes do setor produtivo. 

Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o poder público 
e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à implantação 
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Os acordos setoriais 
podem ter abrangência nacional, regional, estadual, distrital ou municipal. Ressalta-
se que os acordos firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados 
em outras instâncias. 
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7.1.7.1. Embalagem de Agrotóxicos 

7.1.7.1.1. Aspectos Legais e Institucionais 

A logística reversa de embalagens de agrotóxicos no Brasil encontra-se bem 
estruturada e funcionando sob os preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Com as Leis Federais nº 7.802/1989 e nº 9.974/2000 e o Decreto Federal nº 
4.074/2002, por meio da criação de competências e responsabilidades compartilhadas 
entre fabricantes e revendedores de agrotóxicos, agricultores e poder público, 
desenvolveram-se mecanismos institucionais e ações que levaram à destinação 
ambientalmente correta de embalagens de agrotóxicos. 

A partir dessa regulamentação, foi criado em 2002 o Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), entidade que reúne 100% dos 
fabricantes de agrotóxicos do país.  

Campo Limpo é a denominação do programa gerenciado pelo inpEV para realizar a 
logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil. O programa 
foi criado em 2008 e contempla a participação dos agricultores, canais de distribuição 
e indústria fabricantes e ainda conta com o apoio do Poder Público.   

De acordo com o programa estabelecido pelo inpEV, as unidades de recebimento de 
embalagens de agrotóxicos são classificadas como postos ou centrais, conforme o 
porte e o tipo de serviço efetuado. 

 

7.1.7.1.1.1. Geração de Resíduos 

Segundo o inpEV, em 2015, 45.537 toneladas de embalagens de agrotóxicos foram 
destinadas adequadamente no país, o que representou 94% do total de embalagens 
primárias, isto é, aquelas que entram em contato direto com o produto. 

 

7.1.7.1.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O sistema implantado no Estado do Paraná se apresenta como modelo de referência 
para o País. 

 

7.1.7.1.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros econômico-financeiros disponíveis. 

 

7.1.7.1.4. Análise Crítica 

Nada a acrescentar. 
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7.1.7.2. Pilhas e Baterias 

7.1.7.2.1. Aspectos Legais e Institucionais 

Para as pilhas e baterias não existe um acordo setorial firmado que determine as 
partes envolvidas e responsáveis, nem mesmo termos de compromisso a serem 
cumpridos. 

A base legal do tema compreende a Resolução CONAMA n° 401/2008 que 
“estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 
comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências”. 

No seu Art. 2o, conceitua os tipos de pilhas e baterias sujeitos a 
esta resolução: 

Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:  

I - bateria: acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados 
em série ou em paralelo;  

II - pilha ou acumulador: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante 
conversão de energia química, podendo ser do tipo primária (não 
recarregável) ou secundária (recarregável);  

III - pilha ou acumulador portátil: pilha, bateria ou acumulador que seja selado, 
que não seja pilha ou acumulador industrial ou automotivo e que tenham 
como sistema eletroquímico os que se aplicam a esta Resolução.  

IV - bateria ou acumulador chumbo-ácido: dispositivo no qual o material ativo 
das placas positivas é constituído por compostos de chumbo e o das placas 
negativas essencialmente por chumbo, sendo o eletrólito uma solução de 
ácido sulfúrico;  

V - pilha-botão: pilha que possui diâmetro maior que a altura;  

VI - bateria de pilha botão: bateria em que cada elemento possui diâmetro 
maior que a altura, e, 

VII - pilha miniatura: pilha com diâmetro ou altura menor que a do tipo AAA - 
LR03/ R03, definida pelas normas técnicas vigentes. 

Conforme o Art. 3o, os fabricantes nacionais e importadores de pilhas e baterias e 
produtos que as contenham devem informar anualmente ao IBAMA os dados sobre 
suas atividades, bem como seus planos de gerenciamento, e laudo físico-químico da 
pilha/bateria. 

O Art. 6o estabelece as metas de destinação ambientalmente adequada: 

As pilhas e baterias mencionadas no Art. 1o, nacionais e importadas, usadas 
ou inservíveis, recebidas pelos estabelecimentos comerciais ou em rede de 
assistência técnica autorizada, deverão ser, em sua totalidade, 
encaminhadas para destinação ambientalmente adequada, de 
responsabilidade do fabricante ou importador. 

Esta regulamentação determinou a obrigatoriedade que os fabricantes e importadores 
de pilhas e baterias devem implementar sistemas de coleta, transporte, 
armazenamento, reutilização, reciclagem e disposição final de seus produtos. 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) iniciou um 
programa “Recebe Pilhas” em 2010. O Programa ABINEE Recebe Pilhas é uma 
iniciativa conjunta de fabricantes e importadores de pilhas e baterias portáteis, que 
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uniram esforços visando atender à Resolução CONAMA 401/2008, 
responsabilizando-se pelo pós-consumo do produto. 

No cronograma municipal de coleta seletiva de resíduos distribuídos pela Prefeitura, 
é divulgado ao munícipe que pneus, lâmpadas, baterias e pilhas serão coletados pelos 
programas de logística reversa não existindo pontos fixos de entrega. 

 
Figura 129 – Campanha de Logística Reversa realizada pela Prefeitura 

Fonte: PMSH, 2017. 

7.1.7.2.1.1. Geração de Resíduos 

São inexistentes os dados sobre a quantidade gerada dos resíduos, pois os dados 
concentram-se nas quantidades consumidas no país e, igualmente, não existem 
dados específicos para o Município de Santa Helena. 

Segundo dados da ABINEE, no Brasil são consumidas por ano, 400 milhões de 
unidades de baterias e 1,2 bilhões de pilhas, o que equivale a um consumo per capita 
de 2 baterias/hab.ano e 6 pilhas/hab.ano. 

 

7.1.7.2.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O Município de Santa Helena deverá adequar-se ao disposto nos acordos setoriais 
firmados entre os fabricante, distribuidores e consumidores e o Governo Federal. 

 

7.1.7.2.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros disponibilizados para consulta. 

 

7.1.7.2.4. Análise Crítica 

Nada a acrescentar. 

 

7.1.7.3. Pneus 

7.1.7.3.1. Aspectos Legais e Institucionais 

Conforme a Lei Federal n.º 12.305/10, os pneus usados e inservíveis são resíduos 
sujeitos a logística reversa, pelo fato de que, quando descartados inadequadamente, 
geram impactos ambientais e risco à saúde pública, por proporcionar condições 
apropriadas à disseminação de doenças.  

Por esta razão, os fabricantes e importadores são obrigados a recolher e dar 
destinação adequada aos pneus inservíveis, por meio de Resolução do CONAMA nº 
258/1999, atualizada em 2002 e, em 2009 (CONAMA N.º 416/2009). 

A Resolução define uma meta para a destinação adequada dos pneus inservíveis: 
“Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu novo 
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comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou 
importadoras deverão dar destinação adequada a um pneu inservível”. 

A meta de cada fabricante ou importador é dimensionada pelo peso dos pneus 
comercializados para reposição, descontados 30% do peso devido ao fator de 
desgaste. 

 

7.1.7.3.1.1. Geração de Resíduos 

Não existem registros oficiais sobre o número de pneus inservíveis descartados no 
Município de Santa Helena. 

 

7.1.7.3.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

Os pneus são transportados pelas borracharias em um barracão coberto na Usina de 
Triagem, onde são armazenados temporariamente e posteriormente encaminhados, 
pela empresa Xibiu – comércio e reciclagem de pneus Ltda., para Foz do Iguaçu para 
seu tratamento e disposição final. Normalmente a empresa recolhedora tritura os 
pneus, transformando-os em matéria prima para composição de asfalto. 

 
Figura 130 – Pneus armazenados na Associação dos Agentes Ambientais 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Ressalta-se que alguns agricultores utilizam pneus para drenagem de estradas rurais 
e contenção de encostas e aterros. Eles solicitam uma quantidade de pneus, o 
município faz uma declaração que o munícipe vai usar para dreno e aí ele assina e se 
responsabiliza pela quantia de pneus que retirou. 

 

7.1.7.3.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem elementos econômico-financeiros disponíveis para o gerenciamento de 
pneus. 

 

7.1.7.3.4. Análise Crítica 

O Município de Santa Helena deverá adequar-se ao disposto no acordo setorial 
firmados entre os fabricantes, distribuidores e consumidores, e o Governo Federal. 
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7.1.7.4. Óleos Lubrificantes 

7.1.7.4.1. Aspectos Legais e Institucionais 

O Óleo Lubrificante Usado ou Contaminado (OLUC) compreende o óleo que, em 
decorrência do seu uso normal ou por motivo de contaminação, tenha se tornado 
inadequado à sua finalidade original.  

Este produto representa um risco de contaminação ambiental, deste modo, são 
classificados como resíduo perigoso, segundo a norma brasileira NBR 10.004/2004.  

A Resolução CONAMA 362/05 dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final 
de óleo lubrificante usado ou contaminado e compreende o diploma legal que baliza 
a logística reversa de óleos lubrificantes usados ou contaminados. 

Para garantir a implementação da Resolução CONAMA 362/05, criou-se, na esfera 
federal, o Grupo de Monitoramento Permanente (GMP) com objetivo de acompanhar 
a aplicação e implementação da mesma. 

Recentemente publicada, a Portaria Interministerial MME/MMA nº 100 de 08/04/2016 
- dispõe que todo o óleo lubrificante usado ou contaminado disponível deverá ser 
coletado, ou alternativamente, garantida sua coleta pelos produtores ou importadores 
de óleo lubrificante acabado, mesmo que superado o percentual mínimo fixado por 
esta Portaria, bem como sua destinação final de forma adequada. 

Com o propósito de atender a Lei Federal n.º 12.305/2010 e estabelecer diretrizes 
para o recolhimento, coleta e destinação de óleo lubrificante usado ou contaminado, 
foram definidas as quantidades mínimas a serem atendidas, conforme Art. 2º Portaria 
Interministerial MME/MMA nº 100 de 08/04/2016.  

Tabela 137 - Metas para a coleta de óleos lubrificantes. 

ANO NORDESTE NORTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL BRASIL 

2016 33% 32% 36% 42% 38% 38,90% 

2017 34% 33% 36% 42% 38% 39,20% 

2018 35% 35% 37% 42% 39% 39,70% 

2019 36% 36% 38% 42% 40% 40,10% 

Fonte: MME/MMA, 2016 

 

7.1.7.4.1.1. Geração de Resíduos 

Não existem registros oficiais sobre a geração de resíduos de óleos combustíveis no 
Município de Santa Helena. 

 

7.1.7.4.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O atendimento da coleta de óleos lubrificantes deverá atender a Portaria 
Interministerial MME/MMA, N.º 100, de 08/04/2016. 

Empresas que comercializam ou que na execução de suas atividades acabam 
gerando esse tipo de resíduo precisam entregar, ao Departamento de Meio Ambiente, 
o comprovante do envio do óleo para reciclagem e comprovante da destinação de 
embalagens de lubrificantes, para obterem a licença ambiental para alvará municipal. 
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7.1.7.4.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros disponibilizados sobre os aspectos econômico-financeiros 
sobre a coleta de óleos lubrificantes. 

 

7.1.7.4.4. Análise Crítica 

O Município de Santa Helena, através da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente deve acompanhar o processo logístico da coleta de 
óleos lubrificantes junto aos postos de serviços licenciados e em operação de Santa 
Helena. 

 

7.1.7.5. Embalagem de Óleos Lubrificantes 

7.1.7.5.1. Aspectos Legais e Institucionais 

A logística reserva das embalagens de óleo lubrificante compreende as embalagens 
plásticas de diversos volumes, além do Polietileno de Alta Densidade (PEAD). No 
corpo da embalagem, agrega-se sua tampa, que é formada pelo Polímero Sintético 
Polipropileno (PP). As embalagens contaminadas de Polietileno Tereftalato (PET) 
também são objeto da logística reversa, porém, a quantidade recolhida desse material 
ainda é irrisória.  

O consumidor é responsável em devolver a embalagem usada nos pontos de 
comercialização, preferencialmente onde foi adquirida. Os comerciantes recebem e 
armazenam de forma adequada as embalagens, em conjunto com aquelas geradas 
em seu próprio estabelecimento. 

 

7.1.7.5.1.1. Geração de Resíduos 

A seguir, embalagens de Óleos Lubrificantes encontradas e descartadas 
incorretamente no aterro sanitário de Santa Helena.  

 

  
Figura 131 – Embalagens de Óleos Lubrificantes no Aterro Sanitário. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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7.1.7.5.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

Não existem registros sobre os aspectos técnicos e operacionais dos postos de 
serviços, indústrias e demais consumidores de óleos lubrificantes. 

Como dito anteriormente, empresas que geram este tipo de resíduo precisam 
entregar, ao Departamento de Meio Ambiente, o comprovante do envio do óleo para 
reciclagem e comprovante da destinação de embalagens de lubrificantes 

O fato de haver embalagens sendo destinadas para o aterro sanitário ocorre por falta 
de informação dos consumidores que encaminham inadequadamente ao invés de 
devolver onde comprou. 

 

7.1.7.5.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros econômico-financeiros sobre a gestão dos óleos lubrificantes 

 

7.1.7.5.4. Análise Crítica 

O Município de Santa Helena, através da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, deve acompahar o processo logístico de coleta, 
transporte, tratamento e disposição final dos óleos lubrificantes junto aos postos de 
serviços, indústrias e demais consumidores. Ainda, deverá investir, em conjunto com 
os comerciantes de óleos lubrificantes, em educação ambiental aos consumidores 
destes produtos de modo que o processo logístico das embalagens de óleos 
lubrificantes seja realmente eficiente. 

 

7.1.7.6. Lâmpadas 

7.1.7.6.1. Aspectos Legais e Institucionais 

Existem diversos tipos de lâmpadas, com aplicações e finalidades de usos 
específicos, além de eficiência energética e vida útil variável. Os principais tipos são 
apresentados na Tabela 138. 

Tabela 138 – Tipos e características de lâmpadas. 

Tipos de 
Lâmpadas 

Característica  

Incandescentes  
São lâmpadas de baixa eficiência (apenas 5% da energia elétrica consumida é 
transformado em luz, os outros 95% são transformados em calor). 

Halógenas 
São também consideradas lâmpadas incandescentes, mas contém substâncias halógenas 
na composição. Podem apresentar baixa eficiência e alta eficiência. 

Fluorescentes 
Apresentam alta eficiência e baixo consumo de energia. São comercializadas em 3 
modelos: tubular, compacta eletrônica e compacta não integrada. 

Lâmpadas de 
Descargas 

Uma descarga (de alta pressão) elétrica entre os eletrodos leva os componentes internos 
(gases sódio, xênon, mercúrio – cada modelo lâmpada de descarga apresenta um tipo de 
gás) do tubo de descarga a produzirem luz. Este tipo de lâmpada leva de 2 a 15 minutos 
para que se acenda por completo e necessitam de reatores eletrônicos para sua ignição 
(acionamento) e operação (manter-se ligada). São comercializadas em 5 modelos: 
multivapores metálicos, vapor de sódio, vapor de mercúrio e lâmpadas mistas 

LED’s 
Consideradas as lâmpadas mais modernas, convertem energia elétrica diretamente em 
energia luminosa, através de chips pequenos. 
Seu consumo de energia é muito baixo e apresenta uma vida útil longa. 

Fonte: APLIQUIM, 2016. 
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O Acordo Setorial para implantação do sistema de logística reversa de lâmpadas de 
descarga em baixa ou alta pressão que contenham mercúrio, tais como, fluorescentes 
compactas e tubulares, de luz mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio e vapor 
metálico foi assinado no dia 27/11/2014 e teve seu extrato publicado no D.O.U de 
12/03/2015.  

Seu objetivo é garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita 
de forma ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei Federal n.º 
12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A recente publicação da Resolução CONMETRO nº 1, de 5 de julho de 2016 (Art. 1º) 
que dispõe sobre a anuência nas importações de lâmpadas fluorescentes, de vapor 
de sódio e mercúrio e de luz mista e seus componentes, resolve: 

Cientificar que a participação de fabricantes e importadores de lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus 
componentes, em um sistema de logística reversa é obrigatória, de acordo 
com a Lei nº 12.305, de 2010, e com o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 
2010, que a regulamentou. 

 

7.1.7.6.1.1. Geração de Resíduos 

Não existem registros específicos sobre a geração de lâmpadas usadas no Município 
de Santa Helena. 

 

7.1.7.6.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

Apesar da Prefeitura informar à população que a responsabilidade das lâmpadas 
queimadas é dos consumidores, comerciantes e fabricantes, muitas delas ainda são 
encaminhadas à Associação dos Agentes Ambientais, por meio da coleta seletiva que, 
por sua vez, são triadas pelos agentes e armazenadas em um galpão na Usina de 
Triagem, onde aguardam destinação final. 

 

  
Figura 132 – Lâmpadas armazenadas na Usina de Triagem. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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7.1.7.6.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros sobre os aspectos econômico-financeiros do gerenciamento de 
lâmpadas no Município. As empresas que operam no setor de coleta e destruição de 
lâmpadas cobram em média R$ 1,00 a R$ 1,50 por unidade descartada.  

 

7.1.7.6.4. Análise Crítica 

O armazenamento de lâmpadas no galpão, junto à Usina de Triagem, apresenta-se 
de forma incorreta, devendo ser tomadas as providências necessárias. Ainda, ações 
de educação ambiental devem ser aprimoradas e de fiscalização implantadas de 
modo a não agravar ainda mais a situação do armazenamento temporário. 

 

7.1.7.7. Eletroeletrônicos  

7.1.7.7.1. Aspectos Legais e Institucionais 

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) os 
equipamentos eletroeletrônicos podem ser divididos em quatro grandes categorias, 
sendo elas: 

 

Para a gestão destes produtos, o setor privado está organizado em duas entidades 
específicas, sendo definida a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 
Eletrônicos (ELETROS) para representação das linhas branca, marrom e azul e a 
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) para representação 
da linha verde. 

A base legal para a logística reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus 
componentes, compreende a própria Lei Federal n.º 12.305/2010. 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos, SNIR/MMA (2016), dez propostas de acordo setorial foram recebidas até 
junho de 2013, sendo 4 (quatro) consideradas válidas para negociação. Em janeiro de 
2014 foi recebida uma proposta unificada que se encontra em estágio de negociação. 

 

 

 

 

Linha Marrom 

Linha Branca 

Linha Azul 

Linha Verde 

Refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, 
secadoras, condicionadores de ar. 

Monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de 
DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras. 

Batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores 
de cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras. 

Computadores desktop e laptops, acessórios de informática, tablets 
e telefones celulares. 
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7.1.7.7.1.1. Geração de Resíduos 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2014, p. 19), no Brasil são 
descartados cerca de 2,6 kg por ano de resíduos eletroeletrônicos por habitante. Não 
foram encontrados dados referentes a estes resíduos específicos do município.  

 

7.1.7.7.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

A coleta de resíduos eletroeletrônicos é realizada durante todo o ano em cinco pontos 
fixos, dos quais três localizam-se em escolas, um na UTFPR e outro na sede da 
própria Prefeitura. É uma parceria com a UTFPR que visa reutilizar e também 
descartar corretamente esses materiais. Todo material recolhido vai para a UTFPR, 
onde os alunos de Ciências da Computação transformam vários materiais em robôs, 
arrumam computadores que depois de arrumados vão para a sala de informática do 
CCICA que antes tinha 3 máquinas e graças a parceria agora conta com 9 
computadores. Os materiais que não são reutilizados são desmontados, aí o que é 
reciclável vai para coleta seletiva e a parte eletrônica a Universidade contrata uma 
empresa que dá a destinação final adequada. No último ano foi a empresa Krefta de 
Foz do Iguaçu. 

Ainda, a campanha de coleta de resíduos eletroeletrônicos é realizada de maneira 
intensiva pelo Município duas vezes ao ano no perímetro urbano, durante a noite de 
quarta-feira que é dia de feira do produtor rural na praça central. O objetivo é recolher 
equipamentos de informática e eletrodomésticos sem uso e destiná-los corretamente 
(Figura 133), 

 
Figura 133 – Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico. 

Fonte: PMSH, 2017. 

A seguir, campanha para coleta de resíduos eletrônicos realizada pela Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente com parceira com a 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 

 
Figura 134 – Campanha de Coleta de Lixo Eletrônico realizada em parceria com a UTFPR.  

Fonte: PMSH, 2017. 
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7.1.7.7.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem registros específicos sobre os aspectos econômico-financeiros da 
logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos em Santa Helena. 

 

7.1.7.7.4. Análise Crítica 

Sugere-se maior divulgação sobre as semanas de “Campanha do Lixo Eletrônico” e 
os pontos de descarte (entrega). 

 

7.1.7.8. Embalagens em Geral 

7.1.7.8.1. Aspectos Legais e Institucionais 

O acordo setorial para implantação do sistema de logística reversa de embalagens 
em geral foi assinado no dia 25/11/2015, com o objetivo de garantir a destinação final 
ambientalmente adequada das embalagens. As embalagens objeto do acordo setorial 
são compostas de papel e papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, ou ainda pela 
combinação destes materiais, como as embalagens cartonadas longa vida, por 
exemplo. 

As empresas decidiram unir esforços, formando um acordo de cooperação para a 
implementação de ações para sistemas de logística reversa de resíduos de 
embalagens não perigosas que compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos 
ou equiparáveis. O acordo (coalizão) é estruturado conforme a Figura 135. 

 
Figura 135 - Estrutura da Coalizão. 

Fonte: Acordo setorial - ANEXO II, 2015. 

A função da coalizão de empresas é implementar um sistema de monitoramento das 
quantidades de embalagens colocadas no mercado interno e das embalagens 
recuperadas pelo sistema de logística reversa do acordo setorial. 

O modelo de governança estabelecido no Acordo Setorial engloba a presença do 
poder público, catadores e os integrantes da Coalizão, conforme esquema 
apresentado na Figura 136. 
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Figura 136 - Modelo de Governança. 

Fonte: Acordo setorial - ANEXO IV, 2015. 

 

7.1.7.8.1.1. Geração de Resíduos 

As embalagens colocadas no mercado interno (MI), as recuperadas pelo sistema de 
logística reversa (LR) e as provenientes de programas de coleta seletiva (CS) são 
representadas na equação a seguir detalhada: 

MI = LR – CS, cujos volumes ainda não estão quantificados. 

 

7.1.7.8.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

Não existem ainda referenciais técnicos e operacionais sobre as embalagens em 
geral, no Município de Santa Helena. 

 

7.1.7.8.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Da mesma forma, não existem elementos que permitam referenciar os aspectos 
econômico-financeiros. 

 

7.1.7.8.4. Análise Crítica 

Sugere-se o planilhamento dos valores de comercialização dos diversos materiais 
potencialmente recicláveis. 

 

7.1.7.9. Medicamentos 

7.1.7.9.1. Aspectos Legais e Institucionais 

Os medicamentos vencidos apresentam um risco potencial à saúde pública e ao meio 
ambiente, já que seus resíduos possuem alguns componentes químicos resistentes, 
que podem contaminar o solo e a água. Além disso, há o risco direto à saúde de 
pessoas que possam reutilizá-los por acidente ou mesmo intencionalmente. 

Não existe um Acordo Setorial para tratar da responsabilidade compartilhada da 
logística reversa dos medicamentos vencidos ou em desuso. 
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No âmbito federal, a Resolução RDC n.º 17/2010 da ANVISA estabelece as Boas 
Práticas de Fabricação de Medicamentos. 

 

7.1.7.9.1.1. Geração de Resíduos 

Dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial referente à publicação 
“Logística Reversa de Medicamentos”, apontam que a geração per capita de 
medicamentos na região Sul do país era de, aproximadamente, 0,050 kg/hab.ano, 
considerando-se ainda que infelizmente uma parte considerável dos resíduos de 
medicamentos ainda estão sendo destinados para locais totalmente inapropriados, 
gerando impactos ambientais e sanitários bastante negativos. Além disso, é preciso 
considerar que parte dos medicamentos vencidos ou seus resíduos pós-consumo são, 
com grande probabilidade, lançados diretamente na pia ou no vaso sanitário, podendo 
assim gerar sérios impactos ambientais e à saúde humana. 

 

7.1.7.9.2. Aspectos Técnicos e Operacionais 

Todas as farmácias para obter os alvarás Ambiental e da Vigilância precisam entregar 
o contrato com a empresa que recolhe os resíduos de saúde, e junto desse material 
são descartados também os medicamentos vencidos. 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena, por meio da Transremove (empresa 
terceirizada), disponibiliza caixas (Figura 137) para a coleta de medicamentos 
vencidos em estabelecimentos públicos de saúde e bombonas para a coleta de 
resíduos perfurocortantes, sendo adequadamente tratados e destinados. 

 
Figura 137 – Armazenamento de medicamentos vencidos. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.7.9.3. Aspectos Econômico-Financeiros 

Não existem elementos disponíveis para a caracterização dos aspectos econômico-
financeiros relacionados à gestão dos medicamentos vencidos. 

 

7.1.7.9.4. Análise Crítica 

A Vigilância Sanitária local, desenvolve suas atividades de coordenação e gestão 
sobre o descarte dos medicamentos vencidos de forma adequada.  
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7.1.7.10. Óleo Vegetal Usado 

7.1.7.10.1. Aspectos Técnicos e Operacionais 

O óleo vegetal usado é colocado em garrafas PETs, e, então, recolhido pela 
Associação dos Agentes Ambientais juntamente com a coleta seletiva, os quais 
armazenam na Usina de Triagem até que uma empresa venha recolher. 

Muitas vezes em ações conjuntas da Itaipu são realizadas oficinas de fabricação de 
sabão. 

   

Figura 138 – Modelo para coleta de Óleo Vegetal usado – Reciclóleo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.7.10.2. Aspectos Econômico-Financeiros 

O óleo é armazenado na usina de reciclagem e vendido para empresa ITA Resíduos, 
de Campo Mourão. Presidente da Associação comercializa a R$0,50 por litro. 

 
Figura 139 – Caminhão de Coleta de Óleo Vegetal. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.7.10.3. Análise Crítica 

Sugere-se dar maior divulgação ao programa e eventualmente o fornecimento de 
apoio para a garrafa pet e o respectivo funil conforme modelo da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza/CE. 
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7.1.8. Educação Ambiental, Comunicação e Controle Social 

7.1.8.1. Programas e Iniciativas para a Educação Ambiental 

A Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, promove oficinas anualmente, em parceria com o 
programa Encontro e Caminhos da Itaipu binacional para os alunos nas escolas 
municipais (escolas estaduais também são envolvidas na maioria das vezes), com o 
objetivo de orientar a reutilização de materiais recicláveis, não recicláveis e orgânicos. 

A exemplo, recentemente foram propostas atividades programadas e desenvolvidas 
para o mês de junho de 2017, relacionadas ao Dia do Meio Ambiente. Seguindo com 
as atividades em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente foram programadas 
três oficinas: faça sua história, desenho comparando dois ambientes, um poluído / não 
poluído e oficina da separação de resíduos. 

As oficinas foram direcionadas aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da 
educação pública, privada e especial com a reutilização de materiais recicláveis, 
criação e contagem de história, dinâmica da separação de materiais: recicláveis, não 
recicláveis e orgânicos. 

Através destas atividades foi possível verificar se os educandos destinam os materiais 
para reciclagem de maneira correta. Os alunos que participaram das oficinas 
classificaram os materiais, descartando-os corretamente nas lixeiras identificadas. 

O Município de Santa Helena conta com um Centro de Educação Ambiental localizado 
nos limites do Refúgio Biológico de Santa Helena, reforma concebida em 2014, com 
um valor de investimento de R$ 52.972,63. 

 

7.1.8.2. Comunicação e Atendimento Público 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena demonstra interesse em promover a educação 
ambiental no que se refere à conscientização da separação de resíduos recicláveis 
dos orgânicos e rejeitos por meio das redes sociais, como por exemplo na aba de 
notícias do próprio site da prefeitura onde lê-se “Colabore com o lixo” (Figura 140) 
chamando atenção dos munícipes ao combate à dengue que está vinculado à questão 
da má gestão dos resíduos sólidos. 
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Figura 140 – Educação Ambiental no site da Prefeitura Municipal de Santa Helena. 

Fonte: PMSH, 2017. 

 

7.1.8.3. Controle e Participação Social 

O Município de Santa Helena instituiu o Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), 
através da Lei Municipal N. 2.145, de 08 de novembro de 2011, com o objetivo de 
implementar ações destinadas à adequada gestão dos recursos naturais, incluindo a 
manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um 
desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade de vida da 
população local. 

Lei Municipal N.2.389, de 27 de maio de 2015, a qual institui o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (CMMA), regulamenta a participação social da população. 

O Conselho constitui-se em fórum de apresentação e debate de propostas da 
população e das instituições públicas e privadas, tendo em vista a preservação 
ambiental do território municipal, promovendo o bem estar e a saúde da população 
residente. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, através de seus membros, 
estabelece os instrumentos legais para o controle social e a participação da população 
nas questões que afetam diretamente o meio ambiente local, tanto na zona urbana 
quanto na zona rural. 

 

7.1.9. Aspectos Socioambientais  

Destacam-se a seguir, considerações sobre os aspectos socioambientais: passivos 
ambientais e inclusão sócio-produtiva de catadores com geração de emprego e renda. 
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7.1.9.1. Passivos Ambientais 

A área ocupada pelo atual aterro sanitário do Município de Santa Helena encontra-se 
bastante degradada, constituindo-se em um passivo ambiental que merece cuidados 
imediatos e futuramente quando de seu fechamento (desativação). A área necessita 
de várias intervenções. Destaca-se a necessidade futura de elaboração de Plano de 
Recuperação de Área Degradada (PRAD), de acordo com o que recomenda as 
Resoluções do IBAMA. Não existem outras áreas a serem consideradas como 
passivos ambientais provenientes do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos urbanos, nem registro no Programa Vigi-solo da Secretaria Municipal da 
Saúde, devendo ser ativada a relação entre as Secretarias Municipais de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, e da Saúde. 

 

7.1.9.2. Inclusão Sócio-Produtiva de Catadores com Geração de Emprego 
e Renda 

O Município de Santa Helena vem demonstrando nos últimos anos especial atenção 
no trato da inclusão sócio produtiva de catadores, antigos carrinheiros autônomos, 
consolidados em forma de Associação. Assim sendo, a forma cooperativa de 
agregação dessas pessoas, consolida a geração de emprego e renda dos mesmos, 
através da separação e comercialização dos resíduos recicláveis promovidos pela 
coleta seletiva e instituída pelo Poder Público Municipal, mediante forte apoio 
administrativo e financeiro.  

 

7.1.10. Metas Propostas 

Apresentam-se, a seguir, as metas propostas para o setor limpeza pública e manejo 
de resíduos sólidos pelo PLANSAB, 2013; PLANARES, 2013; e, PMSB de Santa 
Helena, 2012. 

 

7.1.10.1. Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB  

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), de 2013, fixou as metas para 
o saneamento básico nas macrorregiões do País e propõe para os setores de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos 
sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na Região Sul, conforme os 
indicadores a seguir. 



 395 

 

                      
    

Tabela 139 – Metas para Abastecimento de Água Potável na Macrorregião Sul e no País. 
Indicadores Ano Brasil Sul 

A1 % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por rede de 

distribuição e por poço ou nascente com canalização interna 

2010 90 98 

2018 93 99 

2023 95 99 

2033 99 100 

A2 % de domicílios urbanos abastecidos por rede de distribuição e 

por poço ou nascente com canalização interna 

2010 95 98 

2018 99 100 

2023 100 100 

2033 100 100 

A3 % de domicílios rurais abastecidos por rede de distribuição e por 

poço ou nascente com canalização interna 

2010 61 94 

2018 67 96 

2023 71 98 

2033 80 100 

A4 % de análises de coliformes totais na água distribuída em 

desacordo com o padrão de potabilidade (Portaria nº 2.914/11) 

2018 

(1) 2023 

2033 

A5 % de economias ativas atingidas por paralisações e 

interrupções sistemáticas no abastecimento de água  

2010 31 9 

2018 29 8 

2023 27 8 

2033 25 7 

A6 % do índice de perdas na distribuição de água 

2010 39 35 

2018 36 33 

2023 34 32 

2033 31 29 

A7 % de serviços de abastecimento de água que cobram tarifa 

2010 94 99 

2018 96 100 

2023 98 100 

2033 100 100 

(1) Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores de 2010 em desconformidade com a Portaria 
nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, em 15%, 25% e 60% nos anos 2018, 2023 e 2033, 
respectivamente. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

Tabela 140 – Metas para esgotamento sanitário na macrorregião Sul e no País. 
Indicadores Ano Brasil Sul 

E1 % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou 

fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários  

2010 67 72 

2018 76 81 

2023 81 87 

2033 92 99 

E2 % de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou fossa 

séptica para os excretas ou esgotos sanitários 

2010 75 78 

2018 82 84 

2023 85 88 

2033 93 96 

E3 % de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa 

séptica para os excretas ou esgotos sanitários  

2010 17 31 

2018 35 46 

2023 46 55 

2033 69 75 

E4 % de tratamento de esgoto coletado 

2008 53 59 

2018 69 73 

2023 77 80 

2033 93 94 

E5 % de domicílios urbanos e rurais com renda até três salários 

mínimos mensais que possuem unidades hidrossanitárias 

2010 89 97 

2018 93 98 

2023 96 99 

2033 100 100 

E6 % de serviços de esgotamento sanitário que cobram tarifa 

2008 49 51 

2018 65 69 

2023 73 77 

2033 90 95 

Fonte: PLANSAB, 2013. 
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Tabela 141 – Metas para Limpeza urbana e Manejo de Resíduos Sólidos na Macrorregião Sul e 
no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

R1 % de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de resíduos 

sólidos (2) 

2010 90 96 

2018 94 99 

2023 97 100 

2033 100 100 

R2 % de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de 

resíduos sólidos 

2010 27 46 

2018 42 62 

2023 51 71 

2033 70 91 

R3 % de municípios com presença de lixão/vazadouro de resíduos 

sólidos 

2008 51 16 

2018 0 0 

2023 0 0 

2033 0 0 

R4 % de municípios com coleta seletiva de resíduos domiciliares 

2008 18 38 

2018 28 48 

2023 33 53 

2033 43 63 

R5 % de municípios que cobram taxa de lixo 

2008 11 12 

2018 39 34 

2023 52 45 

2033 80 67 

(2) Para as metas, assume-se a coleta na área urbana (R1) com frequência mínima de três vezes por 
semana. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

Tabela 142 – Metas para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas na Macrorregião Sul e 
no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

D1 % de municípios com inundações e/ou alagamentos ocorridos 

na área urbana, nos últimos 5 anos. (3) 

2008 41 43 

2018 - - 

2023 - - 

2033 11 17 

 (3) O indicador D1 adotado é o único em que se dispõe de série histórica capaz de orientar a projeção 
de metas. Na avaliação, monitoramento e revisões do Plano, deverão ser progressivamente 
incorporados elementos do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

Tabela 143 – Metas para Serviços e Saneamento Básico na Macrorregião Sul e no País. 
Indicadores Ano Brasil Sul 

G1 % de municípios com órgão de planejamento para as ações e 

serviços de saneamento básico 

2011 30 37 

2018 43 50 

2023 52 60 

2033 70 80 

G2 % de municípios com Plano Municipal de Saneamento Básico 

(abrange serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas) 

2011 5 8 

2018 32 37 

2023 51 58 

2033 90 100 

G3 % de municípios com serviços públicos de saneamento básico 

fiscalizados e regulados 

2018 30 40 

2023 50 60 

2033 70 80 

G4 % de municípios com instância de controle social das ações e 

serviços de saneamento básico (Conselho de Saneamento ou outro) 

2011 11 11 

2018 36 39 

2023 54 59 

2033 90 100 

Nota: As metas para os indicadores de gestão referenciam-se no Decreto Presidencial N.º 7.217, de 21 
de junho de 2010, que regulamenta a Lei Federal n.º 11.445/2007. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 
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7.1.10.2. Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, PLANARES, de 2013, fixa as metas para a 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o País e Região Sul, conforme 
segue. 

Tabela 144 – Metas Resíduos Sólidos Urbanos 

Metas Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Eliminação total dos lixões até 
2014 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Áreas de Lixões reabilitadas 
(queima pontal, captação de 
gases para geração de 
energia mediante estudo de 
viabilidade técnica e 
econômica, coleta do 
chorume, drenagem pluvial, 
compactação da massa, 
cobertura com solo e 
cobertura vegetal 

Brasil 5 20 45 65 90 

Sul 10 20 50 75 100 

M3 

Redução dos resíduos 
recicláveis secos dispostos em 
aterro, com base na 
caracterização nacional em 
2012 

Brasil 22 26 29 32 36 

Sul 43 50 53 58 60 

M4 

Redução do percentual de 
resíduos úmidos dispostos m 
aterros, com base na 
caracterização nacional 

Brasil 19 28 38 46 53 

Sul 30 40 50 55 60 

M5 
Recuperação de gases de 
aterro sanitário – Potencial de 
300 MW/h 

Brasil 50 100 150 200 250 

Sul - - - - - 

M6 
Inclusão e fortalecimento da 
organização de 600.000 
catadores 

Brasil 280.000 390.000 440.000 500.000 600.000 

Sul 68.602 95.550 107.800 122.500 147.000 

Fonte: PLANARES, 2013. 

Tabela 145 – Metas Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos. 

Metas Qualificação da Gestão dos 
Resíduos Sólidos 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 

Planos estaduais elaborados até 
2012, municípios com planos 
intermunicipais, microrregiões ou 
municipais elaborados até 2013 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

M2 
Estudos de Regionalização em 
100% dos Estados até 2012 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

M3 
Municípios com cobrança por 
serviços de RSU, sem vinculação 
com o IPTU 

Brasil 35 48 55 68 75 

Sul 48 65 75 85 95 

Fonte: PLANARES, 2013. 
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Tabela 146 – Metas Resíduos de Saúde. 

Metas Resíduos de Saúde Região 

Plano de Metas 

2015 
(1) 

2019 
(2) 

2023 
(3) 

2027 
(4) 

2031 
(5) 

M1 

Tratamento implementado, para 
resíduos de serviço de saúde, 
conforme indicado pelas RDC 
ANVISA e CONAMA pertinentes 
ou quando definido por norma 
Distrital, Estadual e Municipal 
vigente. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 
Disposição Final ambientalmente 
adequada de RSS. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M3 

Lançamento dos efluentes 
provenientes de serviços de saúde 
em atendimento aos padrões 
estabelecidos nas Resoluções 
CONAMA pertinentes. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M4 

Inserção de informações sobre 
quantidade média mensal de RSS 
gerada por grupo de RSS (massa 
ou volume) e quantidade de RSS 
tratada no Cadastro Técnico 
Federal (CTF). 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Nota: (1) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS inseridos em capitais e municípios que 
integram RMs, RIDE e aglomerações urbanas, com mais de 500 mil habitantes (2) Aplicam-se a todos 
os serviços geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e abaixo de 500 mil 
habitantes. (3) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 50 mil 
habitantes e abaixo de 100 mil habitantes. (4) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em 
municípios acima de 20 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. (5) Aplicam-se a todos os serviços 
geradores de RSS em todos os municípios. Fonte: PLANARES, 2013. 

 
Tabela 147 – Metas Resíduos de Portos, Aeroportos e Fronteiras. 

Metas Resíduos de Portos, 
Aeroportos e Fronteiras 

Região 

Plano de Metas 

2015 
(1) 

2019 
(2) 

2023 
(3) 

2027 
(4) 

2031 
(5) 

M1 

Adequação do Tratamento de 
resíduos gerados nos portos, 
aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e 
ferroviários e passagens de 
fronteira. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Coleta seletiva implementada 
nos pontos de entrada de 
resíduos e aplicação do sistema 
de logística reversa, conforme 
legislação vigente. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M3 

Inserção das informações de 
quantitativo de resíduos (dados 
do PGRS) no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Nota:  

M1: (1) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS inseridos em capitais e municípios que 
integram RMs, RIDE e aglomerações urbanas, com mais de 500 mil habitantes (2) Aplicam-se a todos 
os serviços geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e abaixo de 500 mil 
habitantes. (3) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 50 mil 
habitantes e abaixo de 100 mil habitantes. (4) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em 
municípios acima de 20 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. (5) Aplicam-se a todos os serviços 
geradores de RSS em todos os municípios. 
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M2: (1) Até 2014: Aplicam-se a todos os portos e aeroportos das 12 cidades sede da Copa, no aeroporto 
de Campinas/SP, e nos portos de Vitória/ES, São Francisco do Sul/SC e Belém/PA; (2) Em 50% dos 
portos e aeroportos brasileiros (3) Em 100% dos portos e aeroportos brasileiros. 

M3: (1) Até 2014: Aplicam-se a todos os portos e aeroportos das 12 cidades sede da Copa, no aeroporto 
de Campinas/SP, e nos portos de Vitória/ES, São Francisco do Sul/SC e Belém/PA (2) Aplicam-se a 
todos os portos e aeroportos. 

Fonte: PLANARES, 2013. 
 

Tabela 148 – Metas Resíduos Industriais. 

Metas Resíduos Industriais Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos industriais. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Redução da geração dos rejeitos 
da indústria, com base no 
Inventário Nacional de Resíduos 
Sólidos Industriais de 2014. 

Brasil 10 20 40 60 70 

Sul 10 20 40 60 70 

Fonte: PLANARES, 2013. 

 

Tabela 149 – Metas Resíduos Agrossilvopastoris. 

Metas Resíduos Agrossilvopastoris Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Inventário de Resíduos 
Agrosilvopastoris 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Fonte: PLANARES, 2013. 

 

Tabela 150 – Metas Resíduos da Mineração. 

Metas Resíduos da Mineração Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Levantamento de dados dos 
resíduos gerados pela atividade 
mineral no território nacional 

Brasil 80 90 100 - - 

Sul 80 90 100 - - 

M2 
Destinação Ambientalmente 
Adequada de Resíduos de 
Mineração 

Brasil 80 85 90 95 100 

Sul 80 85 90 95 100 

M3 
Implantação de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de 
Mineração – PGRM’s (1) 

Brasil 90 95 100 - - 

Sul 90 95 100 - - 

(1) Até 2014, os empreendimentos minerários deverão ter seu Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
na Mineração, cujos prazos serão definidos entre o órgão licenciador e a empresa responsável. 

Fonte: PLANARES, 2013. 
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Tabela 151 – Metas Resíduos da Construção Civil. 

Metas Resíduos da Construção 
Civil 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 Situação 

M1 
Eliminação de 100% de áreas 
de disposição irregular até 
2014 (Bota Foras) 

Brasil 100 - - - - - 

Sul 100 - - - - - 

M2 

Implantação de Aterros Classe 
A (reservação de material para 
usos futuros) em 100% dos 
municípios atendidos por 
aterros de RCC até 2014 

Brasil 100 - - - - 1948 

Sul 100 - - - - 184 

M3 
Implantação de PEVs, Áreas 
de Triagem e Transbordo em 
100% dos municípios  

Brasil 100 - - - - - 

Sul 100 - - - - - 

M4 

Reutilização e Reciclagem de 
RCC em 100% dos municípios, 
encaminhando os RCC para 
instalações de recuperação 

Brasil - - - - - 5.172 

Sul 60 80 100 - - 1.134 

M5 

Elaboração de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos 
da Construção, pelos grandes 
geradores, e implantação de 
sistema declaratório dos 
geradores, transportadores e 
áreas de destinação 

Brasil 100 - - - - - 

Sul - - - - - - 

M6 

Elaboração de diagnóstico 
quantitativo e qualitativo da 
geração, coleta e destinação 
dos resíduos. 

Brasil 100 - - - - - 

Sul - - - - - - 

Fonte: PLANARES, 2013. 

 

7.1.10.3. Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (2009 – 
2012) 

O PMSB de Santa Helena definiu os seguintes objetivos para cada setor do 
saneamento básico no Município: 

 Universalização do acesso da população ao sistema de abastecimento de água 
público, de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 

 Coleta e tratamento de 95% de esgoto doméstico gerado da sede urbana do 
Município; 

 Implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

 Desenvolver sistemas de manejo de águas pluviais com a finalidade de evitar 
ou atenuar os impactos da urbanização sobre o escoamento das águas 
pluviais, tanto no aspecto quantitativo ou qualitativo e propor indicadores de 
desenvolvimento urbano e de infraestrutura de saneamento. 

Para a vertente de abastecimento de água, foram estabelecidas a meta geral de 
manter o atendimento de 100% da população urbana do município com água tratada 
e as específicas como: 

 Qualidade: manter o atendimento à Portaria N.º 2914/2011 do Ministério da 
Saúde; 

 Continuidade: manter o fornecimento de água de maneira contínua à 
população, restringindo os casos de intermitência no abastecimento apenas às 
situações de necessária manutenção corretiva ou preventiva do sistema. O 
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fornecimento da tubulação será de responsabilidade da concessionária em sua 
área de atendimento e os demais serviços serão de responsabilidade da 
prefeitura municipal, sem ônus às partes, em caso de necessidade de 
expansão da rede de abastecimento. Ainda, na aprovação de novos 
loteamentos, deverá ser exigida a execução de rede de água, atendendo a toda 
a testada dos lotes, conforme legislação. 

 Uso racional da água: implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa 
de Educação Socioambiental visando incentivar o uso racional da água. 

 Conservação dos Mananciais: Implantar e manter de forma permanente e 
integrada com os Comitês de Bacia Hidrográfica, órgãos governamentais 
municipais e estaduais e sociedade civil, Programa de Conservação dos 
Mananciais de Abastecimento atuais e futuros. 

Quanto ao setor de esgotamento sanitário as metas apresentam-se, a seguir: 

 Atingir em 94% o Índice de Atendimento dom Rede Coletora de Esgoto – 
IARCE na sede urbana, até o ano 2019; 

 Manter em 94% o Índice de Atendimento dom Rede Coletora de Esgoto – 
IARCE na sede urbana, até o ano 2042; 

As metas para a drenagem urbana e manejo de águas pluviais são: 

 Analisar o sistema de drenagem, macrodrenagem e microdrenagem, 
apontando também seus problemas, existentes e potenciais; e, 

 Desenvolver pesquisa de meios legais e institucionais para que se possa 
elaborar uma política factível de drenagem urbana; política de ocupação das 
várzeas de inundação, recursos financeiros e meios técnicos que tomem viável 
a aplicação desta política, empresas que dominem eficientemente as 
tecnologias necessárias e que possam encarregar-se de implantação das 
obras; organismos que possam estabelecer critérios e aplicar leis e normas 
com relação ao setor. 

Quanto às metas dos resíduos sólidos, apresentam-se a seguir: 

 Execução 80% do PGRS até 2015; 

 Execução 90% do PGRS até 2018; e, 

 Execução 100% do PGRS até 2020 

Os programas, projetos e ações das vertentes de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas apresentam-se compilados na Tabela 152. 
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Tabela 152 – Relação dos programas, projetos e ações propostos no PMSB de Santa Helena 
(2009-2012). 

Vertentes Programas, projetos e ações 

Abasteci-
mento de 

água 

Universalização 
Acesso da População 

Urbana  
(Período 2012 – 2042) 

A manutenção da meta de atendimento de 100% da 
população urbana com disponibilidade de água tratada 
será garantida por meio de investimentos no Programa de 
Ampliação de Rede, da prestadora de serviços. 

 
 

Qualidade do Produto: 
(Período 2012 - 2042 

 
 

A aferição da qualidade da água distribuída será realizada 
por meio de análise da amostra de água coletada em 
pontos da rede de distribuição existente, conforme 
determinam a Portaria N° 2914/2011 e a Resolução 
CONAMA 430/2011, sendo que os resultados são 
divulgados cumprindo decreto federal N° 5440/2005. 

Continuidade do 
Abastecimento  

(Período 2012 – 2042) 

A garantia da continuidade de abastecimento se dará por 
meio de programa de manutenção preventiva e corretiva, 
que serão informadas à população pela mídia local. 

Uso Racional da Água 
(Período 2012 – 2042) 

Visando incentivar o uso racional da água, serão 
implementadas ações de Programa de Educação 
Socioambiental com base na metodologia adotada pela 
prestadora de serviços de abastecimento de água e de 
esgoto, em parceria com a Prefeitura local e a sociedade 
civil. 

Conservação de 
Mananciais 

(Período 2012 – 2042) 

A partir da realização do estudo dos aspectos e 
necessidades qualitativas e quantitativas das bacias de 
mananciais atuais e de potencial futuro, será 
implementado Programa de Conservação de Mananciais, 
visando a garantia da qualidade e disponibilidade de água 
para a população atual e futura de Santa Helena. O 
referido programa será concebido, implementado e 
gerenciado de forma integrada com os Comitês de Bacia, 
organismos municipais e estaduais e sociedade civil. 

Esgota-
mento 

Sanitário 

Programa de 
Educação 

Socioambiental 
(Período 2012 – 2015) 

Implantar concomitante com a execução das obras e, 
posteriormente, manter como programa permanente o 
Programa Se Ligue na Rede, com o objetivo de orientar a 
população quanto à necessidade do uso correto da rede 
coletora de esgotos. 

Universalização do 
Acesso por Metas 

Progressivas: Período 
2012 - 2015 

Elaborar os projetos executivos e orçar em caráter 
definitivo os investimentos necessários para o atingimento 
da meta para o ano de 2019. 

Universalização do 
Acesso por Metas 

Progressivas: Período 
2015 - 2016 

Inserir a programação de obras do sistema de 
esgotamento sanitário e buscar fonte de recursos para a 
execução das obras 

Universalização do 
Acesso por Metas 

Progressivas: Período 
2016 - 2019 

Executar as obras previstas na programação de 
investimentos. 

Limpeza 
Urbana e 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos 

Programa de Coleta Seletiva. 

Programa de Saneamento. 

Plano Arborização. 

Drenagem e 
Manejo de 

Águas 
Pluviais  

Manutenção do sistema de drenagem 

Fonte: PMSB de Santa Helena, 2012. 
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7.1.11. Mobilização Social 

A etapa de mobilização social realizada durante a elaboração do diagnóstico, foi 
programada no período 14/08/2017 a 18/08/2017, apresentando as seguintes 
contribuições. 

Tabela 153 – Mobilização Social no Distrito São Clemente. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Tabela 154 – Mobilização Social na Vila de Esquina Céu Azul. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito São Clemente  Clube 

Gralha Azul

1

2

3

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 14/08/2017 - 14:00H

Tem coleta seletiva, só falta concientização da 

população.

Conscientização

Existem coleta de lixo adequada mas tem 

pessoas que preferem jogar no rio o lixo do que 

colocar para ser recolhido.

Conscientização

Coleta de lixo está satisfatoria. O que precisa é a 

concientização pela população, quanto a 

separação de lixo orgânico e reciclável. Coleta de 

galhos e entulhos, e avisar com antecedência 

para que a população se separar.

Conscientização

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Vila de Esquina Céu Azul     

Clube 1° de Maio

1

2

Coleta adequada

Falta Divulgação da coleta de óleo. Não existe a 

coleta de lâmpadas (Estão armazenando na 

associação). Os postos de combustíveis 

recebem as embalagens (falta divulgação). Atrás 

da escola há lixo amontado: sofá, entre outros.

Frequência de coleta. Resíduos 

Eletroeletrônicos 

Coleta 1 x por semana e na área rural 1 x por 

mês. Não há destino para resíduos eletrônicos. As 

pessoas jogamo lixo na beirada da estrada e em 

outros lugares inapropriados. Falta pontos de 

entrega/coleta. Risco de mosquito da dengue.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 14/08/2017 - 19:30H
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Tabela 155 – Mobilização Social na Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Associação Comercial e 

Empresarial de Santa Helena              

Auditório da ACISA

1

2

3

4

5

6

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 15/08/2017 - 08:00H

Melhorar a periodicidade da coleta do lixo 

tóxico/industrial.

Criar uma taxa/multa para quem colocar o lixo no 

dia e/ou local errado.

Conscientização

Produção de um vídeo informativo/educativo na 

região para ser passado nas escolas, reuniões, 

empresas...Um vídeo mostrando todo o processo 

da sepração, coleta e destinação. 

Estrutura

Precisa mais recurso, mais estrutura, mais um 

caminhão para coleta de lixo. É necessário dar 

melhor condições de trabalho, 

orientação/capacitação.

Manutenção 

Necessita de um planejamento para a sepração e 

coleta do lixo orgânico que poderia ser ligado a 

um plano de jardinamento. Precisa trabalhar nas 

escolas, com as crianças, como separar o lixo 

orgânico do reciclável. Campanhas periódicas 

para concientização são fundamentais.

Planejamento

O que fazer com o vidro? Precisa ser esclarecido.Questionamento

Fiscalização
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Tabela 156 – Mobilização Social no Distrito Moreninha. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Tabela 157 – Mobilização Social nos Bairros Baixada Amarela, São Luiz, Vila Rica e Cidade 

Alta. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito Moreninha - Associação 

Comunitária de Moreninha

1

2

Comentário
Não funciona bem a coleta de lixo no interior, mas 

na Sede da Vila funciona

Conscientização

População tem dúvida de como separar o lixo 

reciclável do orgânico. Muitos moradores queimam 

o lixo. E existe um local onde queimam pneus 

próximo a borracharia.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 15/08/2017 - 14:00H

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Bairros Baixada Amarela, São 

Luiz, Vila Rica e Cidade Alta              

Centro Social do Idoso

1

2

3

Em sub sede tem coletores misturando material 

orgânico com reciclável. Porque os "conteiners" 

não se estendeu a todo o município? 

Manutenção

Vila Rica a coleta não está sendo feita 

regularmente. Funcionários que recolhem o lixo 

amontoam o lixo nas esquinas e os cachorros 

reviram tudo. Coletores estão misturando o lixo 

orgânico com o reciclável.

Organização

Os caléndarios de coleta de lixo precisam ser 

melhor distribuídos. Moradores reclamam por não 

terem recebido os caléndarios em casa.

Manutenção

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA:
15/08/2017 e 16/08/2017 - 

19:00H
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Tabela 158 – Mobilização Social no Distrito Vila Celeste. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Tabela 159 – Mobilização Social no Distrito da Sub-Sede São Francisco. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito Vila Celeste                

Centro Comunitário de Vila 

Celeste

1

2

3

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 16/08/2017 - 14:00H

Tem um lixão na vila onde as pessoas deixam TV, sofá, 

objetos que juntam água parada que pode causar 

dengue.

Manutenção

Linha São Luiz:a coleta não tem acontecido. Falta 

informação sobre os dias de coleta. Quarta feira: Coleta 

de orgânicos e recicláveis no mesmo dia. Nas áreas 

rurais não acontece a coleta de forma satisfatória. Falta 

mais motoristas para a coleta. Na vila a coleta acontece 

como estabelecido, no interior não. Algumas pessoas 

colocam o lixo nos pontos de ônibus.

Conscientização

O padre falou que é pecado misturar o lixo. A escola tem 

locais para cada tipo de lixo. A escola quer trabalhar a 

seperação do lixo com as familías. Precisa de uma 

parceira entre a Secretaria de Meio Ambiente e Escolas. 

Falta orientação sobre como separar o lixo reciclável. 

Precisa orientar que o lixo deve estar limpo/lavado, 

preocupando-se também como o bem estar das 

pessoas que fazem a separação deste material nas 

associações.

Residuos volumosos - Descarte 

inadequado 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de Sub-Sede São 

Francisco                           

Centro Comunitário de Sub-

Sede São Francisco

1

2

Manutenção

Na sub sede duas vezes por semana tem a coleta 

de lixo (Terça e Sexta). No Interior passa uma vez

por mês e em alguns locais não passa como na

Linha Santa Antônio, por exemplo. Os coletores

amontoam lixo nas esquinas mas como o

caminhão demora passar, cachorros espalham o

lixo. Na unidade de Saúde receber material

cortante (seringa, etc) para o descarte pela equipe 

que busca o resíduo da Unidade de Saúde.

Produtos Veterinários as empresas que vendem,

recolhem o material. 

Resíduos Volumosos - Residuos 

Perigosos - Descarte 

Há um lixão onde acumulam TV, móveis, pneus

localizado perto da rodoviária sentido chácara.

Tem uma loja de material de construção que

recebe lâmpadas usadas. Agência do Sicredi

recebe pilhas e baterias. 

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 17/08/2017 - 14:00H
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Tabela 160 – Mobilização Social no Distrito São Roque. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

7.1.12. Ameaças e Oportunidades   

O presente diagnóstico, após as consultas realizadas em documentos, estudos e 
projetos, levantamentos realizados em campo, entrevistas com técnicos locais e 
realização de 08 (oito) oficinas de mobilização social, apresenta os principais pontos 
negativos (ameaças) e positivos (oportunidades) identificadas preliminarmente. Com 
o prosseguimento dos trabalhos poderão ser agregadas novas contribuições ou ainda 
suprimidas algumas. 

As ameaças e oportunidades ora elencadas sustentarão a elaboração/construção dos 
cenários que constituem a base das fases seguintes: 

 Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, condicionantes, 
diretrizes, objetivos e metas; 

 Etapa 4 - Programas, projetos e ações; 

 Etapa 5 - Ações para emergências e contingências; e, 

 Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 
eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB (revisão) de Santa 
Helena. 

 

Ameaças: relação preliminar de todos os elementos que podem ou poderão se 
constituir em empecilho/dificuldade para que o Município atinja a universalização do 
sistema: 

 Existência de alguns pontos de lixo distribuídos pela cidade de forma irregular; 

 Inexistência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos, Lei e Decreto Regulamentador; 

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

 Falta de definição para ampliação do atual aterro sanitário; 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de São Roque                          

Associação Comunitária de São 

Roque 

1 Manutenção

A empresa que faz a coleta do lixo hospitalar na 

cidade. A Coleta normalizou mas a de lixo 

reciclável não funciona muito bem. Tem um 

coletor autônomo de lixo reciclável. No interior só 

passa a coleta seletiva e têm muitas crianças e 

alguns idosos que usam fraldas, até separam o 

lixo em sacos separados porém, o caminhão da 

coleta seletiva leva tudo junto.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

TEMA 4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

DATA: 18/08/2017 - 14:00H
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 Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos 
industriais a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os 
respectivos PGRIND’s. 

 Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com ações voltadas aos resíduos 
recicláveis; 

 Necessidade de ampliar as ações voltadas à educação ambiental da população 
com relação à coleta seletiva convencional e de logística reversa; 

 Catadores autônomos realizam coleta clandestina de materiais recicláveis; 

 Falta de um programa voltado ao incentivo para instalação, no Município, de 
indústrias recicladoras; 

 Falta de um programa bem definido para a coleta de orgânicos, tendo em vista 
a compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para produção de composto 
orgânico domiciliar, comunitário e municipal; 

 Falta de ação de Agência Reguladora dos serviços prestados; 

 Falta de pesagem dos resíduos sólidos coletados ou instalação de balança 
rodoviária; 

 Falta de regulamentação específica sobre os grandes geradores; 

 Falta de regulamentação sobre o descarte de lodo de fossas sépticas públicas 
e privadas;  

 Cobrança da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU, com elevada inadimplência; 

 Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos apresentando déficit considerável. 

 Identificação da disposição adequada de grande quantidade de lâmpadas 
estocadas junto à Usina de Triagem; 

 Necessidade de renovação da Licença de Operação dos cemitérios municipais, 
de acordo com a Resolução IAP Nº 002/2009; 

 Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos para o Viveiro Municipal, Praia 
Artificial e Porto Internacional. 

 

Oportunidades – relação de todos os elementos que se constituem ou poderão vir a 
se constituir em fator positivo para que o Município atinja a universalização do sistema: 

 Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e seu Decreto Regulamentador N.º 7.404/2010; 

 Lei Federal N.º 11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento 
Básico e seu Decreto Regulamentador N.º7.217/2010; 

 Plano Estadual para a Regionalização da Gestão Integrada e Associada de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná, 2013; 

 Presença da Associação dos Municípios do Oeste Paranaense, AMOP; 

 Presença da Associação dos Agentes Ambientais; 

 Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e criação do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente; 
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 Realização recente de estudo de caracterização dos resíduos sólidos urbanos 
convencionais e recicláveis pelo PMSB; 

 Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde em estabelecer pontos de entrega 
voluntária para remédios vencidos; 

 Elevado interesse do município para implantação de indústrias relacionadas a 
reciclagem de materiais;  

 Presença da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI); e,  

 Frota de veículos da coleta convencional e seletiva em boas condições de 
operacionalidade, com aquisição de mais um veículo. 
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7.2. PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO, 
CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

7.2.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 3, contendo o Prognóstico e alternativas para 
a universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas da situação setorial da 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Santa Helena (PR). 

Envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas 
definidas para o PMSB, que é a universalização dos serviços de saneamento básico 
de qualidade à população, admitidas soluções graduais e progressivas, devendo-se 
prever tecnologias apropriadas à realidade local. 

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 drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas levantadas anteriormente na etapa de diagnóstico. Essas carências 
devem ser projetadas a partir da análise de cenários alternativos de evolução das 
medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de projeto, 
20 anos. 

 

7.2.2. Objetivos 

7.2.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza 
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Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

7.2.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Sistematizar as ameaças e oportunidades identificadas na fase anterior, de 
diagnóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos; 

 Formular o prognóstico da situação local, por meio de cenários previsíveis e 
normativos, com base nas ameaças e oportunidades apresentadas na fase 
anterior de diagnóstico; e, 

 Elaborar programas estratégicos com base nos cenários apresentados de 
forma a atender às diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico e a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme determinação da Lei Federal 
n.º 11.445/2007 e Lei Federal n.º 12.305/2010, respectivamente. 

 

7.2.1. Mecanismos de Articulação e Integração de Políticas, 
Programas e Projetos de Saneamento Básico com Outros Setores 
Correlacionados 

7.2.1.1. Saúde 

Conforme apresentado no Produto 2 – Diagnóstico da Situação dos Serviços de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, o município de Santa Helena não 
possui uma rede de informações que permita relacionar os indicadores de saúde com 
os de saneamento básico, embora seja de conhecimento de todos que a falta de 
acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
esteja diretamente relacionada com a proliferação de doenças. 

No tocante ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o principal 
desafio relacionado à saúde humana nos municípios em geral é a minimização dos 
chamados “pontos de desova” ou “pontos irregulares de lixo” como apontado pelos 
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moradores da Vila Celeste a presença de um “lixão". Nesses locais, a população 
despeja seus resíduos, transformando-os em locais de geração e proliferação de 
vetores e doenças.  O descarte ao meio ambiente pode causar danos, em especial à 
saúde pública, uma vez que poderá se constituir em criadouro de mosquitos tipo 
Aedes aegypti, transmissor do vírus da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus, 
quando contaminado. 

Apesar de Santa Helena não ter altos índices de pontos de lançamento irregular de 
resíduos sólidos, constam alguns pontos devendo ser reforçado o enfoque que já é 
dado em relação à saúde pública e ambiental. 

 

7.2.1.2. Habitação 

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

Para o setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, foram levantadas no 
Diagnóstico, áreas onde existem problemas de disposição inadequada de resíduos, 
com pontos de lixo e passivos ambientais. Para esses locais, não é recomendável o 
incentivo à ocupação urbana, devido à possível contaminação das águas 
subterrâneas e superficiais, e do solo, podendo causar problemas sérios para as 
populações do entorno. 

A área ocupada pelo atual aterro sanitário do Município de Santa Helena encontra-se 
bastante degradada, constituindo-se em um passivo ambiental que merece cuidados 
imediatos e futuramente quando de seu fechamento (desativação). A área necessita 
de várias intervenções. Destaca-se a necessidade futura de elaboração de Plano de 
Recuperação de Área Degradada (PRAD), de acordo com o que recomendam as 
Resoluções do IBAMA. Não existem outras áreas a serem consideradas como 
passivos ambientais provenientes do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos urbanos, nem registro no Programa Vigi-solo da Secretaria Municipal da 
Saúde. 

Segundo informações obtidas junto à Vigilância Sanitária Municipal, não há outras 
áreas consideradas como passivos ambientais. 

 

7.2.1.3. Meio Ambiente 

Assim como os setores de saúde e habitação, o sistema de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos está diretamente ligado às características ambientais do 
município. 

A existência de pontos de lixo, passivos ambientais, locais inadequados de disposição 
de resíduos, entre outros, causam sérios impactos na qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas, e do solo. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo é o órgão responsável pela 
execução de serviços de limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos convencionais 
e atividades relacionadas ao aterro sanitário de Santa Helena, enquanto que a 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente atua em 
atividades referentes ao resíduos sólidos recicláveis como a coleta seletiva e ações 
voltadas à logística reversa de resíduos sólidos especiais, bem como de educação 
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ambiental, comunicação e participação social. A presença da Secretaria Municipal de 
Saúde na fiscalização de resíduos, principalmente de serviços de saúde, por meio da 
Vigilância Sanitária, constitui-se em elemento bastante favorável à preservação do 
meio ambiente local. Já a taxa de lixo, cobrada junto ao IPTU, fica a cargo da 
Secretaria Municipal de Finanças, constitui-se em elemento favorável à inadimplência. 

 

7.2.1.4. Recursos Hídricos 

O mau gerenciamento de resíduos sólidos pode acarretar em poluição dos cursos de 
água, lagos e lagoas, além de configurar ato lesivo à limpeza urbana, é um grande 
problema ambiental a ser enfrentado pelo município. Os materiais, quando dispostos 
de forma inadequada em corpos de água ou levados pela água da chuva, causam a 
contaminação da água superficial e subterrânea, obstrução do leito dos rios, canais e 
galerias, o que compromete a qualidade de vida e ambiental da região. 

No Diagnóstico, embora a Prefeitura Municipal esteja engajada e tenha investido no 
gerenciamento dos resíduos sólidos e na educação ambiental voltada a este tema, 
ainda assim foram constados alguns pontos de resíduos sólidos irregulares 
localizados dentro dos limites do Município de Santa Helena, o que pode vir a 
apresentar um problema de contaminação do solo e dos recursos hídricos na região, 
além de entupimentos (obstruções) de bocas de lobo, poços de visita, tubulações e 
galerias do sistema de drenagem de águas pluviais urbanas. 

 

7.2.1.5. Educação 

Enfatiza-se a necessidade de manter programas de educação ambiental já 
implementados pela Prefeitura Municipal de Santa Helena voltados à limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos. Entre os programas de educação ambiental, destaca-
se o projeto intitulado “Sistema Campo Limpo”, realizado pela ACCO com o apoio do 
inpEV, o qual é voltado para a educação com a temática de resíduos sólidos que, 
apesar de ser uma atividade compartilhada com o Município de Santa Terezinha de 
Itaipu, também atua em Santa Helena. Anualmente são distribuídos kits educativos 
para aplicação em turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Em 2017, teve como 
tema a responsabilidade compartilhada dos resíduos sólidos. Ainda, apresentam 
ações sobre o funcionamento da logística reversa das embalagens vazias de 
defensivos agrícolas. 

A Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, promoveu oficinas para os alunos nas escolas 
municipais com o objetivo de orientar a reutilização de materiais recicláveis, não 
recicláveis e orgânicos. 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena demonstra interesse em promover a educação 
ambiental no que se refere à conscientização da separação de resíduos recicláveis 
dos orgânicos e rejeitos por meio das redes sociais, como por exemplo na aba de 
notícias do próprio site da Prefeitura onde apresenta-se um fluxograma de forma a 
separar corretamente o resíduo reciclável do orgânico, intitulado “Colabore com o 
lixo”. 
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O Município de Santa Helena ainda conta com um Centro de Educação Ambiental 
localizado nos limites do Refúgio Biológico de Santa Helena, reforma concebida em 
2014. 

As proposições para educação ambiental devem considerar as ações e práticas já 
desenvolvidas principalmente nas escolas municipais, mas devendo ampliar a 
abrangência destas campanhas para a sociedade como um todo, como tem sido feito 
no Município de Santa Helena. 

 

7.2.2. Cenários 

A construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento e 
a tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento de 
prognósticos. É importan Depósito de Caçambas em Área de te ressaltar que a 
construção de cenários permite a integração das ações que atendam às questões 
financeiras, ambientais, sociais e tecnológicas, estabelecendo a percepção da 
evolução do presente para o futuro. 

A geração dos cenários para os setores do saneamento básico (abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas) permite antever um futuro incerto e 
como este futuro pode ser influenciado pelas decisões propostas no presente. Por 
isso, os cenários não são previsões, mas sim tendências alternativas do futuro que 
foram subsidiadas por um diagnóstico, conhecimento técnico, e demandas da 
comunidade expressas no processo construtivo do planejamento. 

A técnica de planejamento baseada na construção de cenários é pouco conhecida no 
Brasil. Dos diversos planos municipais de Saneamento Básico, poucos deles 
abordam, mesmo que superficialmente, o tema. 

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

De acordo com a metodologia, estes cenários foram interpretados da seguinte 
maneira: 

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

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

A técnica 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 recomendável estabelecer uma metodologia rígida, com tabelas, gráficos e 
fórmulas que limitem a intuição e a divagação por mais absurda que possa parecer. 
Não existe uma única forma de delinear cenários devido às peculiaridades de cada 
atividade ou região. 
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Entretanto, é necessário que se estabeleça um roteiro (não obrigatório) que evite a 
dispersão de ideias e conduza ao objetivo pretendido. A figura a seguir apresenta, de 
forma sucinta, a metodologia adotada. 

 
Figura 141 – Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Neste contexto pode-se resumir os seguintes cenários:  

(i) Desejado – o Município alcançará, no futuro (indefinido e utópico), a 
universalização dos serviços de saneamento básico;  

(ii) Previsível – alcançará a universalização dos serviços de forma moderada e 
isolada através da intervenção do Poder Público local; e,  

(iii) Normativo – alcançará a universalização dos serviços mediante intervenção 
forte e planejada do Poder Público local, mediante a definição de 
prioridades, objetivos, programas, projetos e ações. 

Propõe-se o seguinte roteiro, num processo de aproximações sucessivas:  

a. elaboração do primeiro esboço do cenário desejado (ideias, desejos, e utopias 
apontadas no diagnóstico);  

b. listagem exaustiva e aleatória das ameaças, oportunidades e incertezas;  

c. análise da consistência, aglutinando semelhantes, identificando as mais 
críticas;  

d. formulação de esboço do cenário previsível (tendência) resultado das ameaças 
e incertezas;  

e. aponte de prioridades e objetivos que conduziram ao cenário normativo 
(possível e planejado);  

f. seleção de objetivos e ações prioritárias; e, 

g. reinício do processo quantas vezes forem necessárias. 

A técnica de cenários é uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico em 
diversas áreas bem como na gestão de todos os setores do saneamento básico. 
Vários autores utilizam a técnica de cenários para projetar esta geração e sua 
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influência no futuro. Essa técnica de cenários consiste em um modo disciplinado para 
se identificarem possíveis futuros como parte do processo de planejamento 
estratégico. 

Para a construção dos cenários, parte-se de um modelo mental (teórico) que interpreta 
as variáveis centrais e as interações entre elas, reduzindo-se a complexidade da 
realidade. 

Constrói-se o cenário atual a partir do diagnóstico do sistema de gestão existente 
projetando-se para o futuro (20 anos), os cenários alternativos. Constroem-se assim, 
os cenários alternativos futuros, em função de visões prospectivas elaboradas. 

A formulação de cenários consiste no exercício do livre pensamento, portanto, é 
necessário que não se perca o foco do principal objetivo contratual, que é a elaboração 
do PMSB. O excesso de preciosismo ou a abertura de um leque imenso de 
alternativas e participações poderá conduzir a um estudo ficcional, sem aplicação 
prática, que consumirá um tempo de formulação, discussão, e aprovação muito maior 
do que o requerido para elaborar o PMSB, que é o objeto do presente contrato.  

A construção de cenários dentro do PMSB de Santa Helena deverá ser a mais objetiva 
possível, limitada a sua capacidade de intervenção, de forma a se tornar um 
instrumento eficaz de prevenção e remoção de obstáculos e, principalmente, no 
estabelecimento de prioridades.  

Em tese, o futuro é uma construção social onde a população de uma cidade ou região 
define o futuro desejado (ideal ou almejado). Porém, se os debates não forem 
direcionados para as questões realmente relevantes, a construção de cenários se 
dispersará em pequenos detalhes sem importância coletiva.  

O processo inicia (em cada etapa) com uma relação aleatória de ideias, desejos, 
ameaças, oportunidades e incertezas, as quais vão sendo gradativamente 
organizadas, aglutinadas, excluídas e priorizadas – processo indutivo. Também 
poderá seguir o caminho inverso, partindo da síntese do futuro desejado, o qual vai 
sendo gradativamente detalhado – processo dedutivo. 

Do documento elaborado por Sérgio C. Buarque para o IPEA, outro trecho explica 
com muita clareza a questão: 

“[...] as metodologias de construção de cenários podem ser diferenciadas em 
dois grandes conjuntos distintos segundo o tratamento analítico: (a) Indutivo 
- os cenários emergem do particular para o geral e, se estruturam pelo 
agrupamento das hipóteses, formando blocos consistentes que expressam 
determinados futuros..., surgindo por si mesmos como resultado da 
organização dos eventos, sem uma definição apriorística do desenho do 
futuro; (b) Dedutivo -... saindo do geral e indo para o particular, por meio de 
uma descrição do estado futuro que traduza a natureza básica da realidade.” 
(BUARQUE, 2003). 

As figuras a seguir, ilustram as metodologias de construção destes dois tipos de 
cenários. 
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Figura 142 – Cenário Indutivo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 

Figura 143 – Cenário Dedutivo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Após o esboço do cenário desejado tem início a etapa mais importante, que consiste 
na identificação das ameaças e incertezas que poderão dificultar ou até impedir o 
alcance deste futuro desejado. “A essência do trabalho de construção de cenários 
concentra-se, portanto, em dois grandes momentos fundamentais: a identificação das 
incertezas críticas e a formulação das hipóteses” (BUARQUE, 2003).  
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Não basta elaborar uma lista detalhada de ameaças, é preciso compará-la com a lista 
de oportunidades (regulação existente, ações e projetos em andamento, recursos 
disponíveis ou contratados, alternativas já aprovadas pela população, etc.). Deste 
confronto surgirá uma lista depurada de ameaças ou incertezas aglutinando as 
semelhantes, eliminando as sem plausibilidade ou sem relevância. O passo seguinte 
define as mais críticas e relevantes, o que é feito através de matrizes ou tabelas, e a 
adoção de graus de avaliação. Sugerem-se três graus de relevância: A – alta, M – 
média e, B – baixa. A partir deste ponto será possível projetar os demais cenários, 
definir objetivos e prioridades. 

Isto posto, conforme já mencionado, o momento mais importante na definição de 
cenários é a identificação das ameaças críticas de maior relevância e de maior 
incerteza. Para tanto, é apresentado a seguir o roteiro a ser utilizado na definição dos 
cenários. 

a) Lista Aleatória e Exaustiva de Ameaças 

Através do exercício chamado de “tempestade cerebral” ou “brainstorm”, os membros 
da equipe de consultoria foram estimulados a citar qualquer ameaça ao sucesso do 
PMSB, sem preocupação com ordem ou relevância. As sugestões foram anotadas. 
Ao analisarem-se as peculiaridades e as características geográficas, ambientais e de 
uso e ocupação do solo do Município, constatou-se ser mais racional focalizar os 
problemas (ameaças). 

b) Análise de Consistência e Aglutinação 

Algumas ameaças discriminadas anteriormente poderão ser inconsistentes com o 
objeto do contrato – elaboração do PMSB. Havendo consenso elas serão eliminadas. 
Portanto, efetua-se uma revisão metódica da lista proposta para a eliminação de 
inconsistências conforme acima mencionado, por não serem pertinentes ao tema. Por 
outro lado, pode-se ter uma aglutinação de sugestões semelhantes. 

c) Identificação de Oportunidades 

A identificação de oportunidades é importante para que na próxima etapa seja 
possível quantificar e qualificar as ameaças. Assim, é correlacionar-se para cada 
ameaça, as oportunidades correspondentes. Definem-se as ameaças críticas mais 
relevantes e mais incertas e consequentemente as ações prioritárias.  

d) Ponderação das Ameaças Críticas – Modelo Matemático Adotado 

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

Em vista do exposto, qual o caminho ou tipo de cenário a adotar? Indutivo ou dedutivo 
é uma decisão da equipe técnica de especialistas da Consultora, já que isto irá se 
configurar somente após a realização das consultas públicas programadas ao longo 
da construção do PMSB.   

A teoria de montagem de cenários tem demonstrado que o caminho adotado não se 
identifica a priori sem as consultas públicas. Quando um caminho não traz os 
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resultados desejados, tenta-se outro. É preciso entender que Cenários são um 
exercício livre de pensamento a ser ajustado a cada passo. É importante salientar que 
a Consultora propõe uma tecnologia de construção de cenários para alcançar os 
resultados desejados, e cabe a ela, portanto, total responsabilidade no caminho 
adotado. A função da Contratante será o de analisar e debater os resultados 
alcançados com os participantes das consultas públicas. 

Desta forma, a identificação do caminho adotado somente se dará quando da 
conclusão dos trabalhos relativos a Construção dos Cenários para o PMSB de Santa 
Helena, os quais serão submetidos à análise por parte dos grupos técnicos 
responsáveis pelo contrato. 

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

A classificação dos elementos segundo a Sistemática CDP atribui aos mesmos uma 
função dentro do processo de desenvolvimento da cidade. Isto significa que as 
tendências desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade.  

De acordo com esta classificação é possível estruturar a situação do Município com 
referência a gestão de resíduos sólidos da seguinte maneira: 

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

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

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

As deficiências e as potencialidades podem ter as seguintes características: técnicas, 
naturais, culturais, legais, financeiras, sociais, administrativas e econômicas. 

A utilização da sistemática CDP possibilita classificar todos os aspectos levantados 
nas leituras técnicas e comunitárias (diagnóstico dos resíduos sólidos) nestas três 
categorias, visando a montagem dos cenários, identificando as ações prioritárias e as 
tomadas de decisões. 

A aplicação do CDP abre o caminho para aplicação da metodologia proposta para 
construção dos Cenários Futuros para Santa Helena. A sequência do trabalho 
obedece a metodologia descrita e proposta para a construção dos cenários futuros, 
de acordo com os parâmetros a seguir identificados: 
 
I - Ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão: 
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Primeiro são elencadas todas as ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão 
de resíduos no município. 
II - A identificação das ameaças críticas através de matriz numérica: 
A segunda etapa consiste em identificar as prioridades, através do produto das 
Relevâncias e Incertezas de cada Ameaça, anteriormente elencadas. Sendo os 
índices de relevância e incerteza os seguintes: 
 
 
 
III - A convergência das ameaças críticas. 
IV - A hierarquização dos principais temas. 

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

Na sequência, a metodologia exposta, será aplicada para o respectivos setores 
constituintes do saneamento básico. 

Como forma de nortear as propostas para a prestação dos serviços de Abastecimento 
de Água Potável e Esgotamento Sanitário, será utilizada como base a Lei Federal n.º 
11.445 de 5 de janeiro de 2007, que cita algumas definições e princípios fundamentais, 
tais como: 

 Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso em conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados; 

 Prestação dos serviços realizados de formas adequadas à saúde pública e à 
proteção do meio ambiente; 

 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante; 

 Eficiência e sustentabilidade econômica; 

 Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

 Segurança, qualidade e regularidade; 

 Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos. 

 Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados;  

 Controle social; e, 

 Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 
ocupados ao saneamento básico. 

Através destes princípios fundamentais citados, percebe-se a necessidade legal dos 
sistemas atingirem a totalidade da população, ciente que, para isso, deve-se prever 

PRIORIDADE = RELEVÂNCIA X INCERTEZA 
Alta = 05 
Média = 03 
Baixa = 01 
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um espaço de tempo (metas graduais) e que nem todos receberão os serviços da 
mesma forma, mas todos devem ser atendidos adequadamente. 

 

7.2.3. Construção dos Cenários para o Sistema de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos 

A partir da metodologia anteriormente apresentada, apresentam-se, a seguir, as 
ameaças e oportunidades aplicadas no modelo de Condicionantes, Deficiências e 
Potencializadas. 

Tabela 161 – Condicionantes (C), Deficiências (D) e Potencialidades (P). 
C D P Fator 

   Inexistência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e Volumosos, 

Lei e Decreto Regulamentador; 

   Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos da construção 

civil a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os respectivos PGRCC’s e 

de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e volumosos; 

   Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos industriais a 

cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os respectivos PGRIND’s; 

   Falta de sistema de rastreamento online, com registro de quilometragem percorrida em 

tempo real, comunicação via rádio e central de gerenciamento da coleta convencional; 

   Falta de definição para ampliação do atual aterro sanitário; 

   Existência de alguns pontos de lixo distribuídos pela cidade de forma irregular; 

   Falta de um programa de ouvidoria ao cidadão para controle de pontos irregulares de 

resíduos sólidos; 

   Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com ações voltadas aos resíduos recicláveis; 

   Necessidade de ampliar as ações voltadas à educação ambiental da população com 

relação à logística reversa; 

   Catadores autônomos realizam coleta clandestina de materiais recicláveis; 

   Falta de um programa voltado ao incentivo para instalação, no Município, de indústrias 

recicladoras; 

   Falta de um programa bem definido para a coleta de orgânicos, tendo em vista a 

compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para produção de composto orgânico 

domiciliar, comunitário e municipal; 

   Falta de ação de Agência Reguladora dos serviços prestados; 

   Falta de pesagem dos resíduos sólidos coletados ou instalação de balança rodoviária; 

   Falta de regulamentação específica sobre os grandes geradores; 

   Cobrança da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU, com elevada inadimplência; 

   Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos apresentando déficit considerável; 

   Identificação da disposição inadequada de grande quantidade de lâmpadas estocadas 

junto à Usina de Triagem; 

   Necessidade de providenciar a Licença de Operação dos cemitérios municipais, de acordo 

com a Resolução IAP Nº 002/2009 e de elaboração dos PGRS’s; 

   Falta de continuidade das ações voltadas à educação ambiental da população com relação 

à coleta seletiva; 

   Falta de ampliação de ações voltadas ao recebimento de resíduos especiais da logística 

reversa; 

   Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por valas/trincheiras (IQR), desenvolvido pela 

CETESB apresenta para SH um valor de 4,5, de um total de 10,0, encontrando-se em 

condições inadequadas; 

   Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos para o Viveiro Municipal, Praia Artificial e 

Porto Internacional; 
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C D P Fator 

   Resíduos da poda, capina e roçagem são destinados ao aterro sanitário; 

   Resíduos da varrição são destinados ao aterro sanitário; 

   Não há lei de regularização da operação e sepultamento dos cemitérios; 

   Não há um departamento responsável pela gestão dos cemitérios; 

   Risco de haver contaminação dos recursos hídricos por causa dos cemitérios; 

   Não há fiscal ambiental para fiscalização de pontos irregulares de resíduos sólidos; 

   Taxa de Lixo ainda vinculada ao IPTU; 

   Falta de comunicação da empresa responsável pela coleta de resíduos convencionais com 

à Prefeitura; 

   Relatório do SNIS desatualizado; 

   Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu 

Decreto Regulamentador N.º 7.404/2010; 

   Lei Federal N.º 11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento Básico e seu 

Decreto Regulamentador N.º7.217/2010; 

   Plano Estadual para a Regionalização da Gestão Integrada e Associada de Resíduos 

Sólidos Urbanos do Estado do Paraná, 2013; 

   Presença da Associação dos Municípios do Oeste Paranaense, AMOP; 

   Presença da Associação dos Agentes Ambientais; 

   Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e criação do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente; 

   Realização recente de estudo de caracterização dos resíduos sólidos urbanos 

convencionais e recicláveis pelo PMSB; 

   Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde em estabelecer pontos de entrega voluntária 

para remédios vencidos; 

   Elevado interesse do município para implantação de indústrias relacionadas a reciclagem 

de materiais;  

   Município engajado com ações voltadas à educação ambiental; 

   Resolução SEMA N.º 002/2009 e Resolução CONAMA N.º 358/2005; 

   Presença da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI); 

   Frota de veículos da coleta convencional e seletiva em boas condições de 

operacionalidade, com aquisição de mais um veículo; e, 

   Revisão do Código Tributário do Município. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 423 

 

                      
    

Tabela 162 - Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão. 
Item Ameaças Oportunidades 

I 
Inexistência de Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos de Construção Civil e Volumosos, Lei e 
Decreto Regulamentador; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

II 

Falta de dados referentes à coleta, transporte e 
disposição final de resíduos da construção civil a 
cargo dos geradores bem como falta de controle 
sobre os respectivos PGRCC’s e de um Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos de Construção 
Civil e volumosos; 

Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente; Presença 
da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). 

III 

Falta de dados referentes à coleta, transporte e 
disposição final de resíduos industriais a cargo dos 
geradores bem como falta de controle sobre os 
respectivos PGRIND’s; 

Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente; Presença 
da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). 

IV 

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

Frota de veículos da coleta convencional e seletiva em 
boas condições de operacionalidade, com aquisição de 
mais um veículo. 

V 
Falta de definição para ampliação do atual aterro 
sanitário; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

VI 
Existência de alguns pontos de lixo distribuídos 
pela cidade de forma irregular; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

VII 
Falta de um programa de ouvidoria ao cidadão  
para controle de pontos irregulares de resíduos 
sólidos; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

VIII 
Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com 
ações voltadas aos resíduos recicláveis; 

Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

IX 
Necessidade de ampliar as ações voltadas à 
educação ambiental da população com relação à 
logística reversa; 

Município engajado com ações voltadas à educação 
ambiental; 

X 
Catadores autônomos realizam coleta clandestina 
de materiais recicláveis; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 
Presença da Associação dos Agentes Ambientais; 

XI 
Falta de um programa voltado ao incentivo para 
instalação, no Município, de indústrias recicladoras; 

Elevado interesse do município para implantação de 
indústrias relacionadas a reciclagem de materiais; 

XII 

Falta de um programa bem definido para a coleta 
de orgânicos, tendo em vista a 
compostagem/vermicompostagem dos mesmos, 
para produção de composto orgânico domiciliar, 
comunitário e municipal; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

XIII 
Falta de ação de Agência Reguladora dos serviços 
prestados; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

XIV 
Falta de pesagem dos resíduos sólidos coletados 
ou instalação de balança rodoviária; 

Realização recente de estudo de caracterização dos 
resíduos sólidos urbanos convencionais e recicláveis 
pelo PMSB; 

XV 
Falta de regulamentação específica sobre os 
grandes geradores; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

XVI 
Cobrança da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU, 
com elevada inadimplência; 

Presença da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu 
(FPTI). 

XVII 
Situação econômico-financeira dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
apresentando déficit considerável; 

Presença da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu 
(FPTI). 

XVIII 
Identificação da disposição inadequada de grande 
quantidade de lâmpadas estocadas junto à Usina 
de Triagem; 

Presença da Associação dos Agentes Ambientais; 

XIX 

Necessidade de providenciar a Licença de 
Operação dos cemitérios municipais, de acordo 
com a Resolução IAP Nº 002/2009 e de elaboração 
dos PGRS’s; 

Resolução SEMA N.º 002/2009 e 
Resolução CONAMA N.º 358/2005 
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Item Ameaças Oportunidades 

XX 
Falta de continuidade das ações voltadas à 
educação ambiental da população com relação à 
coleta seletiva; 

Município engajado com ações voltadas à educação 
ambiental; 

XXI 
Falta de ampliação de ações voltadas ao 
recebimento de resíduos especiais da logística 
reversa; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; 

XXII 

Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por 
valas/trincheiras (IQR), desenvolvido pela CETESB 
apresenta para SH um valor de 4,5, de um total de 
10,0, encontrando-se em condições inadequadas; 

Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente; Presença 
da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). 

XXIII 
Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos 
para o Viveiro Municipal, Praia Artificial e Porto 
Internacional; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; Presença da Fundação 
Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). 

XXIV 
Resíduos da poda, capina e roçagem são 
destinados ao aterro sanitário; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; Presença da Fundação 
Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). 

XXV 
Resíduos da varrição são destinados ao aterro 
sanitário; 

Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.404/2010; Presença da Fundação 
Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI). 

XXVI 
Não há lei de regularização da operação e 
sepultamento dos cemitérios; 

- 

XXVII 
Não há um departamento responsável pela gestão 
dos cemitérios; 

- 

XXVIII 
Risco de haver contaminação dos recursos hídricos 
por causa dos cemitérios; 

Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

Presença da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu 
(FPTI). 

XXIX 
Não há fiscal ambiental para fiscalização de pontos 
irregulares de resíduos sólidos; 

- 

XXX Taxa de Lixo ainda vinculada ao IPTU; Revisão do Código Tributário do Município 

XXXI 
Falta de comunicação da empresa responsável 
pela coleta de resíduos convencionais com à 
Prefeitura; 

- 

XXXII Relatório do SNIS desatualizado; - 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 

Tabela 163 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças. 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

I 
Inexistência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil e Volumosos, Lei e Decreto 
Regulamentador; 

5 5 25 

II 

Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição 
final de resíduos da construção civil a cargo dos geradores 
bem como falta de controle sobre os respectivos PGRCC’s e 
de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil e volumosos; 

5 5 25 

III 
Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição 
final de resíduos industriais a cargo dos geradores bem 
como falta de controle sobre os respectivos PGRIND’s; 

5 5 25 

VIII 
Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com ações 
voltadas aos resíduos recicláveis; 

5 5 25 

XII 

Falta de um programa bem definido para a coleta de 
orgânicos, tendo em vista a 
compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para 
produção de composto orgânico domiciliar, comunitário e 
municipal; 

5 5 25 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

XIII 
Falta de ação de Agência Reguladora dos serviços 
prestados; 

5 5 25 

XV 
Falta de regulamentação específica sobre os grandes 
geradores; 

5 5 25 

XVI 
Cobrança da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU, com 
elevada inadimplência; 

5 5 25 

XVII 
Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos apresentando déficit 
considerável; 

5 5 25 

XIX 
Necessidade de providenciar a Licença de Operação dos 
cemitérios municipais, de acordo com a Resolução IAP Nº 
002/2009 e de elaboração dos PGRS’s; 

5 5 25 

XXII 

Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por valas/trincheiras 
(IQR), desenvolvido pela CETESB apresenta para SH um 
valor de 4,5, de um total de 10,0, encontrando-se em 
condições inadequadas; 

5 5 25 

XXIII 
Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos para o 
Viveiro Municipal, Praia Artificial e Porto Internacional; 

5 5 25 

XXVIII 
Risco de haver contaminação dos recursos hídricos por 
causa dos cemitérios; 

5 5 25 

XXX Taxa de Lixo ainda vinculada ao IPTU; 5 5 25 

XI 
Falta de um programa voltado ao incentivo para instalação, 
no Município, de indústrias recicladoras; 

5 3 15 

XXI 
Falta de ampliação de ações voltadas ao recebimento de 
resíduos especiais da logística reversa; 

5 3 15 

XXIV 
Resíduos da poda, capina e roçagem são destinados ao 
aterro sanitário; 

5 3 15 

XXVII 
Não há um departamento responsável pela gestão dos 
cemitérios; 

3 5 15 

XXIX 
Não há fiscal ambiental para fiscalização de pontos 
irregulares de resíduos sólidos; 

5 3 15 

XXXII Relatório do SNIS desatualizado; 3 5 15 

IV 

Falta de sistema de rastreamento online, com registro de 

quilometragem percorrida em tempo real, comunicação via 
rádio e central de gerenciamento da coleta convencional; 

3 3 9 

VI 
Existência de alguns pontos de lixo distribuídos pela cidade 
de forma irregular; 

3 3 9 

VII 
Falta de um programa de ouvidoria ao cidadão para controle 
de pontos irregulares de resíduos sólidos; 

3 3 9 

X 
Catadores autônomos realizam coleta clandestina de 
materiais recicláveis; 

3 3 9 

XXVI 
Não há lei de regularização da operação e sepultamento dos 
cemitérios; 

3 3 9 

XXXI 
Falta de comunicação da empresa responsável pela coleta 
de resíduos convencionais com à Prefeitura; 

3 3 9 

XX 
Falta de continuidade das ações voltadas à educação 
ambiental da população com relação à coleta seletiva; 

5 1 5 

XIV 
Falta de pesagem dos resíduos sólidos coletados ou 
instalação de balança rodoviária; 

3 1 3 

XVIII 
Identificação da disposição inadequada de grande 
quantidade de lâmpadas estocadas junto à Usina de 
Triagem; 

3 1 3 

XXV Resíduos da varrição são destinados ao aterro sanitário; 3 1 3 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Convergência das Ameaças Críticas 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em quatro 
itens: Gestão Integrada, Produção/Redução de Resíduos, Disposição Final e 
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Educação Ambiental. A seguir estão apresentadas as ameaças agrupadas e 
ordenadas de acordo com as que receberam maior pontuação, consideradas de maior 
prioridade para a busca de ações: 

Tabela 164 - Produção/Redução de Resíduos. 

Item Ameaças Prioridades 

I 
Inexistência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e Volumosos, Lei 
e Decreto Regulamentador; 

25 

II 
Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos da construção civil 
a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os respectivos PGRCC’s e de um 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e volumosos; 

25 

III 
Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos industriais a cargo 
dos geradores bem como falta de controle sobre os respectivos PGRIND’s; 

25 

VIII Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com ações voltadas aos resíduos recicláveis; 25 

XII 
Falta de um programa bem definido para a coleta de orgânicos, tendo em vista a 
compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para produção de composto orgânico 
domiciliar, comunitário e municipal; 

25 

XIX 
Necessidade de providenciar a Licença de Operação dos cemitérios municipais, de acordo com 
a Resolução IAP Nº 002/2009 e de elaboração dos PGRS’s; 

25 

XXIII 
Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos para o Viveiro Municipal, Praia Artificial e Porto 
Internacional; 

25 

XXVIII Risco de haver contaminação dos recursos hídricos por causa dos cemitérios; 25 

XXIV Resíduos da poda, capina e roçagem são destinados ao aterro sanitário; 15 

XXVII Não há um departamento responsável pela gestão dos cemitérios; 15 

XXVI Não há lei de regularização da operação e sepultamento dos cemitérios; 9 

XXV Resíduos da varrição são destinados ao aterro sanitário; 3 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 242 

 
Tabela 165 - Gestão Integrada. 

Item Ameaças Prioridades 

XIII Falta de ação de Agência Reguladora dos serviços prestados; 25 

XV Falta de regulamentação específica sobre os grandes geradores; 25 

XVI Cobrança da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU, com elevada inadimplência; 25 

XVII 
Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
apresentando déficit considerável; 

25 

XXX Taxa de Lixo ainda vinculada ao IPTU; 25 

XI 
Falta de um programa voltado ao incentivo para instalação, no Município, de indústrias 
recicladoras; 

15 

XXI 
Falta de ampliação de ações voltadas ao recebimento de resíduos especiais da logística 
reversa; 

15 

IV 
Falta de sistema de rastreamento online, com registro de quilometragem percorrida em tempo 

real, comunicação via rádio e central de gerenciamento da coleta convencional; 
9 

VII 
Falta de um programa de ouvidoria ao cidadão para controle de pontos irregulares de resíduos 
sólidos; 

9 

X Catadores autônomos realizam coleta clandestina de materiais recicláveis; 9 

XXXI 
Falta de comunicação da empresa responsável pela coleta de resíduos convencionais com à 
Prefeitura; 

9 

XXIX Não há fiscal ambiental para fiscalização de pontos irregulares de resíduos sólidos; 5 

XVIII 
Identificação da disposição inadequada de grande quantidade de lâmpadas estocadas junto à 
Usina de Triagem; 

3 

XXXII Relatório do SNIS desatualizado; 3 

 202 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Tabela 166 - Disposição Final. 

Item Ameaças Prioridades 

XXII 

Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por valas/trincheiras (IQR), desenvolvido pela CETESB 

apresenta para SH um valor de 4,5, de um total de 10,0, encontrando-se em condições 

inadequadas; 

25 

V Falta de definição para ampliação do atual aterro sanitário; 15 

XIV Falta de pesagem dos resíduos sólidos coletados ou instalação de balança rodoviária; 3 

 43 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Tabela 167 - Educação Ambiental. 

Item Ameaças Prioridades 

IX 
Necessidade de ampliar as ações voltadas à educação ambiental da população com relação à 

logística reversa; 
15 

VI Existência de alguns pontos de lixo distribuídos pela cidade de forma irregular; 9 

XX 
Falta de continuidade das ações voltadas à educação ambiental da população com relação à 

coleta seletiva; 
5 

 29 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a produção/redução de 
resíduos apresenta o maior número de pontos, seguida da gestão integrada, 
disposição final e educação ambiental. O modelo aplicado poderia conduzir a 
situações diferenciadas, como por exemplo, disposição final ou gestão integrada com 
a maior pontuação e não a produção/redução de resíduos. Combinando-se entre si as 
convergências pontuadas nos quatro setores selecionados é possível estabelecer as 
seguintes estruturas básicas alternativas para a hierarquização dos cenários futuros: 

Tabela 168 - Integração das Alternativas. 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Gestão Integrada 202 
231 

Educação Ambiental 29 

Produção/redução de resíduos 242 
294 

Disposição Final 43 

 Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018.  

Pela integração das alternativas desenhadas anteriormente obtém-se a figura a 
seguir: 
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Figura 144 - Integração das Alternativas. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Por esta imagem, é possível verificar que a pontuação da Produção/Redução de 
Resíduos e Disposição Final alcançou 285 pontos enquanto que a Gestão Integrada 
e a Educação Ambiental alcançou 231 pontos. Esses números sugerem a montagem 
dos cenários a partir da Produção/Redução de Resíduos (242), Gestão Integrada 
(202), Disposição Final (43) e Educação Ambiental (29). A partir desta pontuação, é 
possível criar os cenários futuros para o sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, para posteriormente definir os programas, objetivos e metas para a 
melhoria contínua dos serviços para os próximos 20 anos. 
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7.2.3.1.  Produção/Redução de Resíduos 

Para a determinação da projeção da geração de resíduos, foram adotados os dados 
presentes no Diagnóstico – Produto 2. Foram estimados três cenários para a projeção 
da geração de resíduos nos próximos 20 anos, apresentados a seguir. 

 

CENÁRIO DESEJADO 

O Cenário desejado é aquele que utopicamente se define como “desperdício zero” ou 
ainda “produção zero de resíduos”. Cenário este que não pode ser atingido, pois 
sempre existirão resíduos a serem descartados, como os resíduos dos serviços de 
saúde, da podação, da construção civil, etc. 

Admite-se que a redução deverá ocorrer caso sejam adotadas medidas articuladas de 
ação, porém o esforço normativo, operacional, financeiro e de planejamento exercido 
sobre todos os aspectos que ligam o gerador à disposição final poderão não ser 
suficientes, restando no final, resíduos sólidos, diferentemente do que se deseja – 
produção zero. Pela Lei Nº 12.305/2.010 e Decreto Nº 7.404/2.010, a logística reversa, 
a reciclagem e a coleta seletiva com inclusão social dos catadores deverão estar 
presentes na definição desse cenário (BRASIL, 2010). 

Da mesma forma, admite-se que sempre existirão áreas disponíveis que poderão ser 
licenciadas para receber os resíduos para serem dispostos utilizando-se de 
tecnologias ambientalmente satisfatórias. Também se admite que os recursos 
financeiros necessários sempre sejam disponibilizados. 

 

CENÁRIO PREVISÍVEL 

O Cenário Previsível considera as tendências de aumento na geração per capita de 
resíduos, sem estabelecer metas para a diminuição dessas quantidades. Segundo 
dados do Produto 2 – Diagnóstico, a geração per capita de resíduos sólidos urbanos 
é equivalente a 0,74 kg/hab.dia. Sendo assim, através dos dados atuais da geração 
de resíduos e caracterização dos mesmos (Tabela 169) é possível prever como será 
o crescimento da geração dos resíduos sólidos no Município de Santa Helena. 

Tabela 169 - Composição dos resíduos de Santa Helena em 2017. 

Produção 
de resíduos 

(t/ano) 

Geração per 
capita 

(kg/hab.dia) 

Orgânicos Recicláveis Rejeitos 

(%) (t/ano) (%) (t/ano) (%) (t/ano) 

3.923 0,74 45,3 1.777 24,3 953 30,4 1.192 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Para o Cenário Previsível, foi estimada uma taxa de crescimento da geração per capita 
de resíduos, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 
2011) que demonstra um crescimento médio de 1,3% na geração de resíduos por ano. 
Portanto, para os próximos 20 anos foi adotada uma taxa de 25% de crescimento. 

A partir destes valores, e com a projeção populacional para os próximos 20 anos, foi 
possível estabelecer o cenário previsível para a geração de resíduos domiciliares e 
comerciais para o Município de Santa Helena. 
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Tabela 170 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana - Cenário Previsível. 

ANO 

População 

Residente 

Urbana 

(habitantes) 

Geração de resíduos 

per capita 

(kg/hab.dia) 

Cenário Previsível 

Projeção de 

resíduos 

(t/ano) 

Composição (t/ano) 

Orgânico Reciclável Rejeito 

45,3% 24,3% 30,4% 

2017       14.523  0,740 3.923 1.777 953 1.192 

2018       14.800  0,749 4.047 1.833 984 1.230 

2019       15.077  0,759 4.174 1.891 1.014 1.269 

2020       15.354  0,768 4.303 1.949 1.046 1.308 

2021       15.630  0,777 4.433 2.008 1.077 1.348 

2022       15.907  0,786 4.565 2.068 1.109 1.388 

2023       16.184  0,796 4.699 2.129 1.142 1.429 

2024       16.461  0,805 4.835 2.190 1.175 1.470 

2025       16.738  0,814 4.973 2.253 1.208 1.512 

2026       17.014  0,823 5.112 2.316 1.242 1.554 

2027       17.291  0,833 5.254 2.380 1.277 1.597 

2028       17.568  0,842 5.398 2.445 1.312 1.641 

2029       17.845  0,851 5.543 2.511 1.347 1.685 

2030       18.122  0,860 5.690 2.578 1.383 1.730 

2031       18.398  0,870 5.839 2.645 1.419 1.775 

2032       18.675  0,879 5.990 2.713 1.456 1.821 

2033       18.952  0,888 6.143 2.783 1.493 1.867 

2034       19.229  0,897 6.297 2.853 1.530 1.914 

2035       19.506  0,907 6.454 2.924 1.568 1.962 

2036       19.782  0,916 6.612 2.995 1.607 2.010 

2037       20.059  0,925 6.772 3.068 1.646 2.059 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Logo, pelo cenário previsível, em 2037, a população urbana de Santa Helena terá um 
crescimento de 14.523 habitantes para 20.059, acarretando acréscimos na produção 
anual de resíduos de 5.784 toneladas para 8.790 toneladas ao ano. O crescimento na 
geração de resíduos deve-se também à projeção do aumento da geração per capita 
no município, estimado com um incremento de 25% até 2037, chegando a 0,925 
kg/hab.dia. Quanto a classificação dos resíduos, o crescimento na geração de 
resíduos orgânicos será de 1.777 para 3.068 t/ano; recicláveis de 953 para 1.646 
t/ano; e rejeitos de 1.192 para 2.059 t/ano. 

Essas quantidades poderão sofrer pequenos acréscimos ou decréscimos, em função 
da variação do poder aquisitivo da população sempre que o PIB (IPCA) cresça ou 
diminua influenciando o poder de compra da população ou ainda diminuindo em 
função de programas bem definidos de minimização da geração de resíduos. 
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CENÁRIO NORMATIVO 

Na montagem do cenário normativo buscou-se apoio no planejamento para o 
desenvolvimento de estratégias de gestão interferindo-se diretamente sobre os 
parâmetros que determinam a produção de resíduos. Destacam-se os seguintes: 

 Implementar programas de Educação Ambiental da população geradora tendo 
em vista a mudança de atitudes, de hábitos e de costumes e de forma a 
incentivar à reutilização de materiais, dando nova utilidade aos materiais que são 
considerados inutilizáveis; 

 Oferecer incentivos às indústrias recicladoras; 

 Separação dos materiais potencialmente recicláveis (secos e orgânicos) 
enviando-os/entregando-os para a coleta seletiva formal e/ou informal; 

 Adoção de um conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento com base em critérios sanitários, ambientais e 
econômicos para coletar, transferir, transportar, tratar e dispor os resíduos 
sólidos gerados; 

 Implantação de programa de Coleta Seletiva de Materiais Orgânicos para a 
Compostagem, Vermicompostagem, Digestão Anaeróbia/ Bioenergia e/ou 
Briquetagem; e, 

 Realizar periodicamente o Estudo de Caracterização dos Resíduos Sólidos 
Urbanos do município, como monitoramento do atendimento às metas de 
redução estabelecidas pelo PLANARES. 

A Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES (BRASIL, 
2011) define metas de redução de resíduos dispostos em aterros sanitários até 2031, 
de acordo com as características de cada região do país. 

Tabela 171 - Metas do PLANARES para Região Sul. 

Metas 
Plano de Metas (Região Sul) 

2015 2019 2023 2027 2031 

Redução dos resíduos recicláveis secos 

dispostos em aterro, com base na caracterização 

nacional em 2013 

43% 50% 53% 58% 60% 

Redução dos resíduos úmidos dispostos em 

aterro, com base na caracterização nacional em 

2013 

30% 40% 50% 55% 60% 

Fonte: PLANARES, 2011. 

De acordo com as metas estabelecidas, na região Sul os municípios deverão reduzir 
em 60% a quantidade de resíduos recicláveis secos dispostos em aterro, e em 60% a 
quantidade de resíduos úmidos (orgânicos) até 2031. Como o PMSB tem horizonte 
de 20 anos, portanto até 2037, as metas foram extrapoladas para 66% e 66%, 
respectivamente, representando uma redução anual de 1%, posteriormente ao ano 
2031. 

Na tabela a seguir, é possível observar a redução da quantidade de resíduos com as 
metas previstas no PLANARES e extrapoladas para este Plano, no período de 2018 
a 2037. 
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Tabela 172 – Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana - Cenário 
Normativo. 

ANO 

População 

Residente 

Urbana 

(hab.) 

Geração de 

resíduos per 

capita 

(kg/hab.dia) 

Cenário 

Previsível 
Cenário Normativo 

Projeção 

de 

resíduos 

(t/ano) 

Redução de 

resíduos 

recicláveis 

dispostos em 

aterro 

Redução de 

resíduos 

orgânicos 

dispostos em 

aterro 

Total de 

Redução de 

Resíduos 

Orgânicos e 

Recicláveis  

Recicláveis 

destinados 

ao Aterro  

Orgânicos 

destinados 

ao Aterro  

Rejeitos 

destinados 

ao Aterro  

Total de 

Resíduos 

Destinados ao 

Aterro 

Sanitário  

% t/ano % t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano 

2018 14.800 0,749 4.047 43% 423 35% 642 1.065 561 1.192 1.230 2.983 

2019 15.077 0,759 4.174 50% 507 40% 756 1.264 507 1.135 1.269 2.911 

2020 15.354 0,768 4.303 51% 533 41% 799 1.332 512 1.150 1.308 2.970 

2021 15.630 0,777 4.433 52% 560 45% 904 1.464 517 1.104 1.348 2.969 

2022 15.907 0,786 4.565 53% 588 48% 993 1.581 521 1.075 1.388 2.984 

2023 16.184 0,796 4.699 53% 605 50% 1.064 1.670 537 1.064 1.429 3.030 

2024 16.461 0,805 4.835 54% 634 51% 1.117 1.752 540 1.073 1.470 3.084 

2025 16.738 0,814 4.973 55% 665 53% 1.194 1.859 544 1.059 1.512 3.114 

2026 17.014 0,823 5.112 56% 696 54% 1.251 1.946 547 1.065 1.554 3.166 

2027 17.291 0,833 5.254 58% 741 55% 1.309 2.050 536 1.071 1.597 3.205 

2028 17.568 0,842 5.398 58% 761 56% 1.369 2.130 551 1.076 1.641 3.268 

2029 17.845 0,851 5.543 59% 795 58% 1.456 2.251 552 1.055 1.685 3.292 

2030 18.122 0,860 5.690 60% 830 59% 1.521 2.350 553 1.057 1.730 3.340 

2031 18.398 0,870 5.839 60% 851 60% 1.587 2.438 568 1.058 1.775 3.401 

2032 18.675 0,879 5.990 61% 888 61% 1.655 2.543 568 1.058 1.821 3.447 

2033 18.952 0,888 6.143 62% 925 62% 1.725 2.651 567 1.057 1.867 3.492 

2034 19.229 0,897 6.297 63% 964 63% 1.797 2.761 566 1.056 1.914 3.536 

2035 19.506 0,907 6.454 64% 1.004 64% 1.871 2.875 565 1.053 1.962 3.579 

2036 19.782 0,916 6.612 65% 1.044 65% 1.947 2.991 562 1.048 2.010 3.621 

2037 20.059 0,925 6.772 66% 1.086 66% 2.025 3.111 560 1.043 2.059 3.661 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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A tabela anterior apresenta a projeção da população, mantendo a estimativa de 
acréscimo da geração per capita de resíduos, e com o alcance das metas do 
PLANARES, chegando-se a uma estimativa de quantidade de resíduos a ser 
destinada em aterro sanitário de 3.661 toneladas no ano de 2037, número este que 
se mantém próximo quando comparado ao ano de 2018 (2.983). Essa quantia prevista 
pelo cenário normativo pode também ser comparada à projeção da quantidade de 
resíduos produzida em 2037 pelo cenário previsível (sem atingir as metas do 
PLANARES), que alcançaria 6.772 toneladas, o que representa um aproveitamento 
de 54% dos resíduos produzidos no município. 

 
Figura 145 - Gráfico da projeção de geração de resíduos. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Conforme disposto anteriormente, apresentam-se a seguir programas a serem 
executados no Município de Santa Helena: 

 Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e controle 
dos PGRCC’s; 

 Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais e controle dos 
PGRIND’s; 

 Providenciar da Licença de Operação dos cemitérios municipais, de acordo 
com a Resolução IAP Nº 002/2009 e de elaboração do PGRS, além de 
diagnosticar qualidade das águas superficiais e subterrâneas no entorno dos 
cemitérios; 

 Elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos para o Viveiro Municipal, Praia 
Artificial e Porto Internacional; e, 

 Elaborar PGRS para Terminal Rodoviário. 
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7.2.3.2. Gestão Integrada 

A gestão e manejo de resíduos sólidos do Município de Santa Helena encontra-se 
atualmente sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo em 
conjunto com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares atende, de forma satisfatória, 
100% do perímetro urbano do Município de Santa Helena. Os equipamentos de coleta 
e transporte se apresentam adequadamente, bem como a mão de obra utilizada. 
Porém há alguns ajustes a serem complementados a fim de adequar a gestão 
integrada já implementada no município: 

 Implementar Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos, Lei e Decreto Regulamentador; 

 Implementar Programa para a Coleta de Resíduos Orgânicos, tendo em vista 
a compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para produção de composto 
orgânico domiciliar, comunitário e municipal; 

 Elaborar um Estudo de Sustentabilidade Econômica de modo a reduzir elevada 
inadimplência do adquirido pela taxa de coleta de lixo junto ao IPTU; 

 Conceder uma Agência Reguladora dos serviços prestados; 

 Implementar a fiscalização de resíduos especiais de logística reversa e de 
grandes geradores, a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente; 

 Implementar fiscalização de catadores autônomos que coletam resíduos 
recicláveis; 

 Falta de um programa de ouvidoria ao cidadão para controle de pontos 
irregulares de resíduos sólidos; 

 Implementar um de sistema de rastreamento online, com registro de 
quilometragem percorrida em tempo real, comunicação via rádio e central de 
gerenciamento da coleta convencional; 

 Enviar Projeto de Lei que desvincula a Taxa de Lixo do IPTU para votação na 
Câmara. 

 Implantar programa de incentivo para instalação de indústrias recicladoras; e, 

 Fiscalizar resíduos agrossilvopastoris, referentes às atividades médico-
veterinárias, sem controle por parte da Vigilância Sanitária. 

 

7.2.3.3. Disposição Final 

Ao elaborar o levantamento das condições operacionais do aterro sanitário, por meio 
do modelo de avaliação – Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos - IQR 
(CETESB, 1998) constatou-se condições inadequadas, uma vez que apresentou um 
índice menor que 7,0, equivalente a 4,5, de um total de 10,0. 

Os resíduos sólidos que chegam ao aterro sanitário não são pesados periodicamente 
e devidamente caracterizados. Os resíduos sólidos, compostos em sua maioria por 
rejeitos, são enviados ao aterro sanitário onde são depositados, compactados e então 
aterrados. Os gases da digestão anaeróbia dos resíduos orgânicos são captados em 



 435 

 

                      
    

chaminés e queimados na superfície do aterro. Ainda, o líquido lixiviado, chorume, é 
tratado no próprio aterro sanitário. A gestão do aterro sanitário deverá se atentar ao 
projeto de ampliação do aterro sanitário e às condições de operações do mesmo como 
o volume de terra a ser retirado para a cobertura é realizada por meio das cargas de 
terras. 

Dialogou-se, também, a necessidade de interação entre as secretarias responsáveis 
pela coleta e disposição final, devendo haver um alinhamento e decisão pela 
Prefeitura Municipal sobre a gestão do aterro definindo ações a serem realizadas para 
adequação do aterro junto às secretarias envolvidas. 

Sendo assim, deverão ser realizados prioritariamente: 

 Projetos de adequação do aterro sanitário em relação ao IQR da CETESB; 

 Definir projeto de ampliação do atual aterro sanitário; e, 

 Instalar balança rodoviária para pesagem dos resíduos sólidos coletados; 

 

7.2.3.4. Educação Ambiental 

Conforme definido pela Política Nacional de Educação Ambiental através da Lei Nº 
9.795, de 27 de abril de 1.999 (BRASIL, 1999), educação ambiental é o conjunto de 
“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade”. 

Acredita-se que os efeitos da educação ambiental somente apresentarão resultados 
positivos quando a gestão adequada dos resíduos sólidos associada a um forte 
programa de educação ambiental for materializada através de programas, projetos e 
ações que apresentem resultados satisfatórios e positivos. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos diagnosticou uma variabilidade de formas de 
atuação de ações de educação ambiental, conforme as tipologias apresentados a 
seguir: 

 Tipo 1 – Informações orientadoras e objetivas. 

 Tipo 2 – Sensibilização/mobilização das comunidades diretamente envolvidas.  

 Tipo 3 – Informação, sensibilização ou mobilização para o tema resíduos sólidos 
desenvolvidos em ambiente escolar.  

 Tipo 4 – Campanhas e Ações Pontuais de Mobilização. 

As diferentes formas de atuação do Município de Santa Helena, tendo em vista a 
organização dos programas de educação ambiental deverão levar em consideração 
os aspectos definidos nos 04 (quatro) itens apresentados anteriormente. 

No município, destaca-se o Programa de Educação Ambiental de Campo Limpo, 
criado em 2010, com o intuito de apoiar instituições de ensino na complementação de 
conteúdos curriculares relacionados ao meio ambiente, alinhados às recomendações 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Atualmente, são distribuídos kits 
educativos para aplicação em turmas do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. O kit 
compreende caderno do professor, pôsteres temáticos e outros materiais de apoio em 
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salas de aula. O tema proposto no IPEA desde 2016 é “Resíduos sólidos: 
responsabilidade compartilhada”. 

A Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, promoveu oficinas para os alunos nas escolas 
municipais com o objetivo de orientar a reutilização de materiais recicláveis, não 
recicláveis e orgânicos. 

A Prefeitura Municipal de Santa Helena demonstra interesse em promover a educação 
ambiental no que se refere à conscientização da separação de resíduos recicláveis 
dos orgânicos e rejeitos por meio das redes sociais, como por exemplo na aba de 
notícias do próprio site da Prefeitura onde apresenta-se um fluxograma de forma a 
separar corretamente o resíduo reciclável do orgânico, intitulado “Colabore com o 
lixo”. O Município de Santa Helena ainda conta com um Centro de Educação 
Ambiental localizado nos limites do Refúgio Biológico de Santa Helena, reforma 
concebida em 2014. A educação ambiental pode levar a uma mudança cultural nesses 
pontos. Em suma, tem-se o seguinte: 

 Dar continuidade das ações voltadas à educação ambiental da população com 
relação à coleta seletiva nas zonas rural e urbana; e, 

 Ampliar as ações voltadas à educação ambiental da população com relação à 
logística reversa nas zonas rural e urbana. 

 

7.2.4. Benefícios da implantação do Cenário Normativo  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ) no “Guia para Preparação e Gestão de Projetos de Resíduos Sólidos 
Residenciais”, de 2001, recomendam especificamente, para o gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos a introdução do conceito integral de 
gerenciamento do ciclo de vida, inserindo-se os resíduos sólidos em quatro áreas 
básicas (MONTEIRO, 2001): 

 Minimização da geração de resíduos; 
 Maximização da reutilização e reciclagem ambientalmente adequada dos 

resíduos; 
 Promoção do tratamento e disposição ambientalmente adequada dos resíduos; 

e, 
 Expansão da cobertura do serviço de coleta. 

 

7.2.4.1. Minimização da geração de resíduos 

Na sociedade atual, os modelos de vida que vem sendo adotados para o conforto e 
lazer dos indivíduos que nela vivem esgotam os recursos naturais e hídricos. Na 
medida em que o número de habitantes de uma cidade, região ou país cresce, sua 
demanda por novos produtos aumenta proporcionalmente e, consequentemente, a 
sua produção de resíduos também. Seguindo esta linha de raciocínio, a fim de se 
evitar um aumento significativo na quantidade e variedade de resíduos sólidos, faz-se 
necessário um enfoque preventivo da produção dos mesmos. Podem ser citados 
como objetivos da minimização da geração de resíduos sólidos, de acordo com a 
Agenda 21: 
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 Estabilizar ou reduzir a produção de resíduos. 
 Fortalecer a capacidade de avaliar as mudanças na quantidade e composição 

dos resíduos. 

Para isso, é importante que os governos já tenham fixado as suas metas: 

 Avaliar e monitorar os resíduos sólidos e implementar políticas de 
minimização dos mesmos; 

 Gerar programas de minimização de resíduos; e, 
 Gerar programas para reduzir os resíduos agrícolas. 

Importante ressaltar que os programas de minimização devem promover a 
participação de ONGs, desenvolver e projetar tecnologias para reduzir os resíduos, 
oferecer incentivos aos produtores e consumidores e desenvolver planos nacionais 
de redução de resíduos. 

A fim de estabelecer programas com metas realistas, o primeiro passo é definir um 
sistema de monitoramento de resíduos sólidos que avalie periodicamente a 
quantidade de resíduos sólidos, incluídos os que se reciclam e a qualidade dos 
serviços.  

A respeito da segunda meta, existem três formas principais de ações de minimização 
da geração de resíduos sólidos urbanos: 

 Ações reguladoras; 
 Ações feitas pela sociedade civil; e, 
 Ações feitas pelas empresas. 

O primeiro tipo de ações são aquelas tomadas pelo País com a elaboração de leis e 
decretos nacionais que obrigam os fabricantes de produtos a reduzir o peso e volume, 
principalmente, das embalagens, tendo em consideração o seu tempo de vida útil. A 
segunda consiste na associação de consumidores, na qual promova o boicote da 
compra de produtos de empresas que não tenham como meta a minimização da 
geração de resíduos. Já o terceiro, a tomada de consciência por parte das grandes 
corporações industriais, que formam fundações ou ONG’s cuja proposta é promover 
a minimização de resíduos sólidos e a reciclagem. 

A seguir, são listadas algumas atividades relacionadas à redução de resíduos: 

 Realizar compostagem de resíduos provenientes de jardins e residências, 
nas áreas disponíveis nos lotes; 

 Estabelecer pontos de coleta de resíduos de jardins; 
 Reduzir a distribuição de propaganda por correio; 
 Minimizar os resíduos domésticos perigosos; e, 
 Estabelecer regulamentos nacionais sobre embalagens e pacotes. 

 

 

 

 

 

 



 438 

 

                      
    

7.2.4.2. Maximização da reutilização e a reciclagem ambientalmente 
adequada dos resíduos 

O incentivo à reutilização e à reciclagem de resíduos sólidos deve-se principalmente 
à falta de locais de disposição dos mesmos e ao alto custo de disposição 
ambientalmente correta. O controle ambiental, cada vez mais rigoroso, e a quantidade 
crescente de resíduos têm contribuído para este custo. Dessa forma, a educação e a 
participação comunitária são essenciais para reduzi-los, na medida em que são 
oferecidas ferramentas e diretrizes à população.   

Visto isso, as metas da Agenda 21 nesta área são: 

 Promover a capacidade financeira e tecnológica para implementar políticas 
e ações de reuso e reciclagem de resíduos sólidos; 

 Elaborar programa municipal com as metas para reuso e reciclagem de 
resíduos. 

Para que estas metas sejam atingidas, são necessárias mudanças, conforme segue: 

 Desenvolver a capacidade local para reuso e reciclagem de resíduos; 
 Reformar e revisar as políticas municipais; 
 Implementar o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos que 

priorize o reuso e a reciclagem; 
 Modificar as especificações de compra; e, 
 Desenvolver programas de educação e conscientização comunitária. 

 

7.2.4.3. Promoção do tratamento e disposição ambientalmente 
adequados dos resíduos 

Mesmo que todas as metas de minimização da geração e maximização de reuso e 
reciclagem de resíduos sólidos sejam cumpridas, elas sozinhas não seriam capazes 
de liquidar o impacto causado no meio ambiente. Não importa o quanto se reutilize e 
recicle, sempre haverá detritos. Por isso, é importante que se promova, com 
segurança, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos. Tendo isso em vista, é importante que o Município assuma as metas: 

 Manter critérios, objetivos e padrões para o tratamento e disposição de 
resíduos, segundo a natureza e capacidade de assimilação do ambiente; 

 Manter a capacidade de executar o monitoramento do impacto da poluição 
relacionado com os resíduos e realizar sua vigilância; 

 Assegurar que os resíduos sólidos sejam tratados e dispostos de acordo 
com parâmetros sobre qualidade da saúde e do ambiente; e, 

 Dispor os resíduos sólidos de acordo com parâmetros municipais, estaduais 
e nacionais. 

Ao assumir as metas supracitadas, o Município, juntamente com instituições, ONGs e 
indústrias, deve: 

 Desenvolver e fortalecer a capacidade nacional para tratar e dispor com 
segurança os resíduos; 

 Revisar e reformar as políticas municipais; e, 
 Buscar a solução para o tratamento e disposição o mais próximo possível 

do ponto de origem. 
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7.2.4.4. Expansão da cobertura dos serviços de coleta 

Essa área de ação justifica-se pela quantidade significativa de pessoas que não 
possuíam acesso ao saneamento no final do século XX. Estima-se que, nesta época, 
metade da população urbana não contava com o manejo correto de resíduos sólidos 
nos países em desenvolvimento. Relacionada à falta de saneamento, a saúde da 
população era comprometida já que está exposta a um grande número de fatores que 
podem exercer efeitos nocivos, além de causar impactos negativos ao meio ambiente. 

Visto isso, sugere-se que o governo municipal deva: 

 Ter recursos técnicos, financeiros e humanos para prestar serviços de 
coleta de resíduos sólidos; 

 Oferecer serviços adequados relacionados com os resíduos a toda a 
população; e, 

 Assegurar a continuidade de coleta e disposição de resíduos sólidos nas 
áreas urbanas e buscar gradativamente a cobertura de saneamento para a 
área rural. 

Para que esses objetivos sejam atingidos, é importante estabelecer mecanismos 
financeiros a fim de oferecer saneamento básico para a população que carece do 
serviço, bem como aplicar o princípio “poluidor-pagador”. Ainda, serão necessárias 
ações nas quais haja participação comunitária em todas as fases do planejamento 
estratégico dos serviços de saneamento básico. A figura a seguir representa o 
anteriormente exposto. 

 
Figura 146 - Gerenciamento Ambientalmente Adequado dos Resíduos Sólidos. 

Fonte: MONTEIRO, 2001. 

Isto posto, detalham-se a seguir, os elementos anteriormente apresentados partindo-
se da geração de resíduos sólidos. 
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Figura 147 – Situação Atual. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
 

Tabela 173 - Geração de Resíduos Sólidos (2018/2037). 

Resíduos 

2018 2037 
 

Quantidad
e 

Planares Disposição 
Final 

 
Quantidade 

Planares Disposição 
Final 

Redução Redução 

Orgânicos (t/ano) 1.833 35% (642) 1.191 3.068 66% (2.025) 1.043 

Rejeitos (t/ano) 1.230 - 1.230 2.059 - 2.059 

Recicláveis 
(t/ano) 

984 43% (423) 561 1.646 66% (1.086) 560 

Totais (t/ano) 4.047 
26% 

(1.065) 
2.983 6.772 54% (3.111) 3.661 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Assim, apresenta-se o seguinte: 

 
Figura 148 - Situação para redução de resíduos em 20 anos. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Figura 149 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -2018. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Figura 150 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 2037. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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7.2.5. Recursos necessários para os investimentos e avaliação de 
viabilidade e das alternativas para a sustentação econômica da 
gestão e de prestação dos serviços conforme objetivos do plano. 
Capacidade econômico-financeira do município, dos prestadores de 
serviço e da população. 

Atualmente, o Município de Santa Helena possui a cobrança da Taxa de Coleta de 
Lixo junto ao IPTU, conforme disposto no Código Tributário do Município (CTM), Lei 
Municipal Complementar N.º 003/2006, de 28/12/2006 – alterada pela Lei Municipal 
Complementar N.º 004/2008, de 18/03/2008. Essa arrecadação tem por objetivo suprir 
os investimentos relacionados com o manejo de resíduos sólidos urbanos do 
município nas etapas de coleta, transporte e disposição final. 

Além dessa despesa, serão estimados neste Plano, valores a serem investidos pelo 
município para ampliação, melhoria e adequação do sistema atual, visando a 
universalização do sistema e o atendimento das metas propostas. Estes recursos 
poderão ser alocados de diferentes formas, como as fontes tradicionais de 
financiamento: 

 Banco do Brasil; 

 Caixa Econômica Federal; 

 BNDES; 

 Governo do Estado de Santa Catarina; 

 FUNASA/MS; 

 FNDE/Ministério da Educação; 

 PAC/MinCidades, entre outros; e, 

 Superávit da receita da Prefeitura Municipal, proveniente da cobrança da Taxa 
de Coleta de Lixo. 

Os investimentos necessários para cobrir as despesas operacionais do sistema de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, deverão permanecer a cargo da 
cobrança da Taxa de Coleta de Lixo (TCL).  

Já os investimentos financeiros para suprir custos de obras e equipamentos para 
atingir a universalização do sistema, serão apresentados no final do Produto 4. A 
figura a seguir apresenta a modelagem para a Viabilidade Econômica do Município de 
Santa Helena. 

 
Figura 151 – Modelagem da Viabilidade Econômica. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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7.2.6. Formulação de modelos e estratégias de fornecimento 
necessários à universalização. 

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2.007, Art. 29, a sustentabilidade econômica 
dos serviços de saneamento precisa ser assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços. 

§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e 
localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica 
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

Conforme apresentado no Diagnóstico, as despesas públicas com o sistema de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o ano de 2015 somaram R$ 
260.000,00 (SNIS - FN218). Esse valor, dividido pela população de 24.895 habitantes 
(SNIS, 2015) representa um total de R$ 10,44/habitante/ano. 

De acordo com o IBGE, 2010, a média de moradores em domicílios particulares 
ocupados na região Sul é de 3,06. Portanto, admitindo-se 3,06 habitantes por 
domicílio (Tabela 174), a taxa de manejo de resíduos a ser cobrada de cada domicílio, 
deverá ser de R$ 31,95/ano ou R$ 2,66/mês, mantidas as condições contratuais 
vigentes com as empresas prestadoras dos serviços. 

Tabela 174 – Média de moradores em Domicílios particulares ocupados  

Média de moradores em Domicílios Particulares Ocupados 

Período Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2010  3,31 3,97 3,54 3,17 3,06 3,22 

2000  3,76 4,53 4,15 3,55 3,45 3,63 

1996  3,94 4,73 4,39 3,71 3,62 3,85 

1991  4,19 5,05 4,69 3,93 3,85 4,13 

Fonte: IBGE, 2016. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 = (
𝑅$ 10,44

ℎ𝑎𝑏. 𝑎𝑛𝑜
) 𝑥 3,06 ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑜 = 𝑅$ 31,95 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑜. 𝑎𝑛𝑜 

Todavia, esse valor pode ser adequado às peculiaridades dos diferentes bairros da 
cidade, levando em consideração alguns fatores, tais como os sociais (buscando uma 
tarifação socialmente justa) e os operacionais, conforme vem sendo efetuado nos dias 
atuais. Os custos serão reduzidos, pois, a quantia de materiais a serem aterrados 
deverá diminuir significativamente caso sejam cumpridas as metas do PLANARES, e 
as receitas poderão ser aumentadas com a implantação de novas tecnologias para o 
tratamento e disposição final dos resíduos. 
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7.2.7. Projeção das demandas por serviços 

Na Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007), que define a Política Nacional de 
Saneamento Básico, o parágrafo segundo do Artigo 52 cita a necessidade de serviços 
públicos de saneamento básico terem as demandas estimadas, por serviço, para o 
horizonte de vinte anos, considerando a definição de metas para curto, médio e longo 
prazo. Neste plano foram adotados: 

 1 a 4 anos – curto prazo;  

 5 a 8 anos – médio prazo; 

 9 a 20 anos – longo prazo; 

De acordo com os dados levantados durante a elaboração do Diagnóstico, o índice 
de atendimento do serviço de coleta de resíduos domiciliares já alcança 100% da área 
urbana. Na área rural, ainda há locais onde a coleta é realizada quinzenalmente, 
trazendo alguns transtornos à população. 

Levando em consideração a projeção da geração de resíduos do cenário normativo 
(BRASIL, 2011), as metas para redução da quantidade de materiais recicláveis e 
orgânicos nos prazos estimados são apresentadas na tabela a seguir. 

 
Tabela 175 – Metas de redução de resíduos – PLANARES/Região Sul. 

Metas 

Cenário Normativo 

Redução Orgânico Redução Reciclável 

(%) (%) 

Curto prazo (4 anos) 40 % 50% 

Médio prazo (8 anos) 50 % 53 % 

Longo prazo (20 anos) 65 %  65% 

Fonte: PLANARES, 2011. 

Estas principais metas estipuladas pelo PLANARES irão aumentar a demanda pelos 
serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis, e a implantação de um sistema de 
coleta seletiva de materiais orgânicos nos próximos anos. 

 

7.2.8. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária  

A priorização das ações de intervenção para melhoria do sistema de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos existente no município de Santa Helena, deverá seguir 
os programas de maior relevância. As ações definidas como prioritárias deverão ser: 

 Elaborar Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos, Lei e Decreto Regulamentador para o recebimento de PGRCC’s e 
controle destes resíduos; 

 Buscar dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos 
industriais a cargo dos geradores bem como exigir PGRIND’s, realizando a 
devida fiscalização; 

 Aplicar o controle dos grandes geradores mediante apresentação dos PGRS’s 
a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente; 
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 Elevar o Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por valas/trincheiras. O IQR, 
desenvolvido pela CETESB, apresenta para SH um valor de 4,5, de um total 
de 10,0, encontrando-se em condições inadequadas; 

 Elaborar PGRS’s para os seguintes estabelecimentos Refúgio Biológico, Praia 
Artificial, Terminal Rodoviário e Porto Internacional; 

 Obter licenças ambientais dos cemitérios e elaborar PGRS’s para os mesmos, 
de acordo com a Resolução IAP Nº 002/2009; 

 Elaborar um Estudo de Sustentabilidade Econômica de modo a reduzir a 
elevada inadimplência pelo recebimento da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU; 

 Conceder uma Agência Reguladora dos serviços prestados; e, 

 Elaborar programa bem definido para a coleta de orgânicos, tendo em vista a 
compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para produção de composto 
orgânico domiciliar, comunitário e municipal; 

 

7.2.8.1. Definição dos objetivos e metas – Forma gradual apoiados em 
indicadores 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), de 2013, fixou as metas para 
o saneamento básico nas macrorregiões do País e propõe para os setores do 
saneamento básico. No caso da limpeza pública e manejo de resíduos sólidos, 
apresentam-se a seguir. 

Tabela 176 – Metas para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos na Macrorregião Sul e 
no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

R1 % de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de 
resíduos sólidos (2) 

2010 90 96 

2018 94 99 

2023 97 100 

2033 100 100 

R2 % de domicílios rurais atendidos por coleta direta e 
indireta de resíduos sólidos 

2010 27 46 

2018 42 62 

2023 51 71 

2033 70 91 

R3 % de municípios com presença de lixão/vazadouro de 
resíduos sólidos 

2008 51 16 

2018 0 0 

2023 0 0 

2033 0 0 

R4 % de municípios com coleta seletiva de resíduos 
domiciliares 

2008 18 38 

2018 28 48 

2023 33 53 

2033 43 63 

R5 % de municípios que cobram taxa de lixo 

2008 11 12 

2018 39 34 

2023 52 45 

2033 80 67 

(2) Para as metas, assume-se a coleta na área urbana (R1) com frequência mínima de três vezes por 
semana. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

O PLANARES, definiu as metas a serem atingidas pelas cinco regiões do país até o 
ano de 2031 (horizonte de 20 anos a partir de 2012). Para o presente plano, destacam-
se a seguir as metas para a região Sul e do Brasil. 
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Tabela 177 – Metas Resíduos Sólidos Urbanos 

Metas Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Eliminação total dos lixões até 
2014 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Áreas de Lixões reabilitadas 
(queima pontal, captação de 
gases para geração de 
energia mediante estudo de 
viabilidade técnica e 
econômica, coleta do 
chorume, drenagem pluvial, 
compactação da massa, 
cobertura com solo e 
cobertura vegetal 

Brasil 5 20 45 65 90 

Sul 10 20 50 75 100 

M3 

Redução dos resíduos 
recicláveis secos dispostos em 
aterro, com base na 
caracterização nacional em 
2012 

Brasil 22 26 29 32 36 

Sul 43 50 53 58 60 

M4 

Redução do percentual de 
resíduos úmidos dispostos m 
aterros, com base na 
caracterização nacional 

Brasil 19 28 38 46 53 

Sul 30 40 50 55 60 

M5 
Recuperação de gases de 
aterro sanitário – Potencial de 
300 MW/h 

Brasil 50 100 150 200 250 

Sul - - - - - 

M6 
Inclusão e fortalecimento da 
organização de 600.000 
catadores 

Brasil 280.000 390.000 440.000 500.000 600.000 

Sul 68.602 95.550 107.800 122.500 147.000 

Fonte: PLANARES, 2013. 

 

Tabela 178 – Metas Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos. 

Metas Qualificação da Gestão dos 
Resíduos Sólidos 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 

Planos estaduais elaborados até 
2012, municípios com planos 
intermunicipais, microrregiões ou 
municipais elaborados até 2013 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

M2 
Estudos de Regionalização em 
100% dos Estados até 2012 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

M3 
Municípios com cobrança por 
serviços de RSU, sem vinculação 
com o IPTU 

Brasil 35 48 55 68 75 

Sul 48 65 75 85 95 

Fonte: PLANARES, 2013. 
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Tabela 179 – Metas Resíduos de Saúde. 

Metas Resíduos de Saúde Região 

Plano de Metas 

2015 
(1) 

2019 
(2) 

2023 
(3) 

2027 
(4) 

2031 
(5) 

M1 

Tratamento implementado, para 
resíduos de serviço de saúde, 
conforme indicado pelas RDC 
ANVISA e CONAMA pertinentes 
ou quando definido por norma 
Distrital, Estadual e Municipal 
vigente. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 
Disposição Final ambientalmente 
adequada de RSS. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M3 

Lançamento dos efluentes 
provenientes de serviços de saúde 
em atendimento aos padrões 
estabelecidos nas Resoluções 
CONAMA pertinentes. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M4 

Inserção de informações sobre 
quantidade média mensal de RSS 
gerada por grupo de RSS (massa 
ou volume) e quantidade de RSS 
tratada no Cadastro Técnico 
Federal (CTF). 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Nota: (1) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS inseridos em capitais e municípios que 
integram RMs, RIDE e aglomerações urbanas, com mais de 500 mil habitantes (2) Aplicam-se a todos 
os serviços geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e abaixo de 500 mil 
habitantes. (3) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 50 mil 
habitantes e abaixo de 100 mil habitantes. (4) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em 
municípios acima de 20 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. (5) Aplicam-se a todos os serviços 
geradores de RSS em todos os municípios. 

Fonte: PLANARES, 2013. 
 

Tabela 180 – Metas Resíduos de Portos, Aeroportos e Fronteiras. 

Metas Resíduos de Portos, 
Aeroportos e Fronteiras 

Região 

Plano de Metas 

2015 
(1) 

2019 
(2) 

2023 
(3) 

2027 
(4) 

2031 
(5) 

M1 

Adequação do Tratamento de 
resíduos gerados nos portos, 
aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e 
ferroviários e passagens de 
fronteira. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Coleta seletiva implementada 
nos pontos de entrada de 
resíduos e aplicação do sistema 
de logística reversa, conforme 
legislação vigente. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M3 

Inserção das informações de 
quantitativo de resíduos (dados 
do PGRS) no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Nota:  

M1: (1) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS inseridos em capitais e municípios que 
integram RMs, RIDE e aglomerações urbanas, com mais de 500 mil habitantes (2) Aplicam-se a todos 
os serviços geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e abaixo de 500 mil 
habitantes. (3) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 50 mil 
habitantes e abaixo de 100 mil habitantes. (4) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em 
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municípios acima de 20 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. (5) Aplicam-se a todos os serviços 
geradores de RSS em todos os municípios. 

M2: (1) Até 2014: Aplicam-se a todos os portos e aeroportos das 12 cidades sede da Copa, no aeroporto 
de Campinas/SP, e nos portos de Vitória/ES, São Francisco do Sul/SC e Belém/PA; (2) Em 50% dos 
portos e aeroportos brasileiros (3) Em 100% dos portos e aeroportos brasileiros. 

M3: (1) Até 2014: Aplicam-se a todos os portos e aeroportos das 12 cidades sede da Copa, no aeroporto 
de Campinas/SP, e nos portos de Vitória/ES, São Francisco do Sul/SC e Belém/PA (2) Aplicam-se a 
todos os portos e aeroportos. 

Fonte: PLANARES, 2013. 

Tabela 181 – Metas Resíduos Industriais. 

Metas Resíduos Industriais Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos industriais. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Redução da geração dos rejeitos 
da indústria, com base no 
Inventário Nacional de Resíduos 
Sólidos Industriais de 2014. 

Brasil 10 20 40 60 70 

Sul 10 20 40 60 70 

Fonte: PLANARES, 2013. 

Tabela 182 – Metas Resíduos Agrossilvopastoris. 

Metas Resíduos Agrossilvopastoris Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Inventário de Resíduos 
Agrossilvopastoris 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Fonte: PLANARES, 2013. 

Tabela 183 – Metas Resíduos da Mineração. 

Metas Resíduos da Mineração Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Levantamento de dados dos 
resíduos gerados pela atividade 
mineral no território nacional 

Brasil 80 90 100 - - 

Sul 80 90 100 - - 

M2 
Destinação Ambientalmente 
Adequada de Resíduos de 
Mineração 

Brasil 80 85 90 95 100 

Sul 80 85 90 95 100 

M3 
Implantação de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de 
Mineração – PGRM’s (1) 

Brasil 90 95 100 - - 

Sul 90 95 100 - - 

(1) Até 2014, os empreendimentos minerários deverão ter seu Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
na Mineração, cujos prazos serão definidos entre o órgão licenciador e a empresa responsável. 

Fonte: PLANARES, 2013. 
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Tabela 184 – Metas Resíduos da Construção Civil. 

Metas Resíduos da 
Construção Civil 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 Situação 

M1 

Eliminação de 100% de 
áreas de disposição 
irregular até 2014 (Bota 
Foras) 

Brasil 100 - - - - - 

Sul 100 - - - - - 

M2 

Implantação de Aterros 
Classe A (reservação de 
material para usos futuros) 
em 100% dos municípios 
atendidos por aterros de 
RCC até 2014 

Brasil 100 - - - - 1948 

Sul 100 - - - - 184 

M3 

Implantação de PEVs, 
Áreas de Triagem e 
Transbordo em 100% dos 
municípios  

Brasil 100 - - - - - 

Sul 100 - - - - - 

M4 

Reutilização e Reciclagem 
de RCC em 100% dos 
municípios, encaminhando 
os RCC para instalações 
de recuperação 

Brasil - - - - - 5.172 

Sul 60 80 100 - - 1.134 

M5 

Elaboração de Planos de 
Gerenciamento de 
Resíduos da Construção, 
pelos grandes geradores, e 
implantação de sistema 
declaratório dos geradores, 
transportadores e áreas de 
destinação 

Brasil 100 - - - - - 

Sul - - - - - - 

M6 

Elaboração de diagnóstico 
quantitativo e qualitativo da 
geração, coleta e 
destinação dos resíduos. 

Brasil 100 - - - - - 

Sul - - - - - - 

Fonte: PLANARES, 2013. 

 

7.2.9. Mecanismos complementares 

7.2.9.1. Compatibilização com as Políticas e o Plano Nacional e Estadual 
de Resíduos Sólidos / Regionalização 

A partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS através da Lei 
Federal n.º 12.305/2010 (BRASIL, 2010) e do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – 
PLANARES (BRASIL, 2011), foram definidas as políticas, programas, objetivos e 
metas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e gestão de resíduos 
sólidos a nível nacional. 

Entre os principais problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos no país, a 
disposição final inadequada caracteriza-se como a mais grave pois causa diversos 
riscos de contaminação ambiental e à saúde humana. Portanto, a principal meta 
estabelecida pelo PLANARES foi a extinção dos lixões até agosto de 2014. 

O Município de Santa Helena, atualmente deposita os resíduos sólidos urbanos em 
aterro sanitário que, apesar de apresentar a necessidade de implantação de melhorias 
na operação de forma a aumentar o IQR que se encontra abaixo de 7,0, recebe um 
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percentual de resíduos sólidos recicláveis muito inferior se comparado aos municípios 
brasileiros em geral, o que aumenta a vida útil do aterro sanitário. 

 

7.2.10. Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa 

A logística reversa é definida pela Lei Federal n.º 12.305/2010 como instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

O Governo Federal instalou, no dia 17 de fevereiro de 2011, o Comitê Orientador para 
Implementação de Sistemas de Logística Reversa. O Comitê é formado pelos 
ministérios do Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem por 
finalidade definir as regras para devolução dos resíduos (aquilo que tem valor 
econômico e pode ser reciclado ou reutilizado) à indústria, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. 

O Grupo Técnico de Assessoramento (GTA), que funciona como instância de 
assessoramento para instrução das matérias a serem submetidas à deliberação do 
Comitê Orientador, criou cinco Grupos Técnicos Temáticos que discutem a Logística 
Reversa para cinco cadeias. 

As cinco cadeias identificadas, inicialmente como prioritárias, são: descarte de 
medicamentos; embalagens em geral; embalagens de óleos lubrificantes e seus 
resíduos; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e 
eletroeletrônicos. 

Esses grupos têm por finalidade elaborar propostas de modelagem da Logística 
Reversa e subsídios para o edital de chamamento para o Acordo Setorial. 

Os sistemas de devolução dos resíduos aos geradores serão implementados 
principalmente por meio de acordos setoriais com a indústria. A Lei Federal n.º 
12.305/2010 prevê a Logística Reversa para as cadeias produtivas de agrotóxicos e 
suas embalagens, pilhas e baterias, pneus inseríveis, óleos lubrificantes e suas 
embalagens, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos e seus 
componentes. 

Portanto, o município deverá acatar as regras definidas a nível federal para poder 
implementar e ampliar as ações da logística reversa localmente, a exemplo do que já 
ocorre com eletroeletrônicos, pilhas e baterias e óleo lubrificante e suas embalagens 
e medicamentos vencidos que, por sua vez, tem previsão para acordo setorial a nível 
nacional embora não seja citado na lei vigente. 
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Figura 152 - Modelo para logística reversa. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

7.2.11. Metas de Redução, Reutilização, Coleta Seletiva e 
Reciclagem 

As metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem definidas pelo 
PLANARES estão detalhadas no item 4.8.1 - Definição dos objetivos e metas – Forma 
gradual apoiados em indicadores. Para o município de Santa Helena, são propostas 
ainda as seguintes metas: 

 Implantar programa de incentivo para instalação de indústrias recicladoras; 

 Implantar programa de coleta de resíduos orgânicos para a usina de 
compostagem; 

 Realizar a pesagem dos resíduos coletados; 

 Ampliar estruturas de PEV’s para comunidades rurais; 

 Elaborar cadastro de compradores de materiais recicláveis da Região Oeste, a 
cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 
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7.2.12. Medidas Saneadoras para os Passivos Ambientais 

Atualmente, resíduos inservíveis, volumosos e da construção civil são dispostos em 
área licenciada pelo IAP, detalhado no Diagnóstico. Esta área deverá ser constituída 
como um passivo ambiental, da mesma forma como um lixão, necessitando de PRAD 
– Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Mas é de interesse do município 
elaborar um cadastro de eventuais passivos ambientais que poderão se tornar um 
risco aos cidadãos e ao meio ambiente. 

Para que haja um monitoramento destas áreas, é necessário identificar se são áreas 
públicas ou privadas, e definir a responsabilidade pela implantação de medidas 
saneadoras. 

Numa segunda etapa, deverá ser exigida por parte dos órgãos responsáveis a 
elaboração da Avaliação Preliminar – diagnóstico inicial das áreas potencialmente 
contaminadas, através de levantamento de informações disponíveis sobre cada uma 
das áreas identificadas e reconhecimento das mesmas através de inspeções de 
campo. 

A partir desses resultados, quando houver indícios de contaminação, os responsáveis 
deverão elaborar a “Investigação Confirmatória”, que tem como principal objetivo 
confirmar ou não a existência de contaminação e verificar a necessidade da realização 
de uma investigação detalhada nas áreas suspeitas, identificadas na etapa de 
avaliação preliminar. 

 
*AP – Áreas com potencial de contaminação 
*AS – Áreas suspeitas de contaminação 
*AC – Áreas contaminadas 

Figura 153 - Etapas da Avaliação Preliminar. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

A confirmação da contaminação em uma área dá-se basicamente pela tomada de 
amostras e análises de solo e/ou água subterrânea, em pontos estrategicamente 
posicionados. Em seguida, deve ser feita a interpretação dos resultados das análises 
realizadas nas amostras coletadas, pela comparação dos valores de concentração 
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obtidos com os valores de concentração estabelecidos em listas de padrões, definidas 
pelo órgão responsável pelo gerenciamento de áreas contaminadas. 

 

Figura 154 - Etapas da Investigação Confirmatória. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Após estas etapas, os responsáveis pelas áreas onde localizam-se os passivos 
ambientais identificados, deverão enviar periodicamente análises de solo, água 
superficial e subterrânea dos locais, ao órgão ambiental responsável, para o 
monitoramento dos passivos. 
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7.3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

7.3.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 4, contendo o produto Programas, Projetos e 
Ações da situação setorial da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Santa 
Helena (PR), com base no diagnóstico e nas proposições efetivadas nas etapas 
anteriores. 

 

7.3.2. Objetivos 

7.3.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do PMSB de Santa Helena (PR), que contempla os setores de Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
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exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

7.3.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Elaborar fichas de controle dos programas a serem executados no município 
estimando-se investimentos necessários e identificando responsáveis; 

 Estimar investimentos necessários para cada programa e subprograma; 

 Identificar responsáveis por cada um dos programas e subprogramas; 

 

7.3.3. Concepção dos Programas, Projetos e Ações 

Os programas, projetos e ações propostos serão divididos em três períodos distintos: 
curto prazo (ano 1 ao 4), médio prazo (ano 5 ao 8) e longo prazo (ano 9 ao 20), para 
os respectivos setores do saneamento básico: abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e, drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas. Em cada período determinado, estão inseridas as 
ações imediatas, sendo aquelas que deverão ser prioritárias. 

A crescente geração de resíduos urbanos, consequência do aumento populacional, 
da concentração urbana, da rápida industrialização e do crescimento de consumo, 
contribuem para o modelo de desenvolvimento e do padrão de consumo e estilo de 
vida contemporâneo disseminado pelo capital. É de fundamental importância o 
planejamento da gestão de resíduos sólidos, apoiando-se no contexto de dados 
históricos necessários para a compreensão do seu processo de geração. Para isso, o 
diagnóstico dos sistemas de gestão apoiado em uma base histórica de dados acerca 
da geração e composição dos resíduos gerados pela população é de fundamental 
importância. 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades ao sistema, é possível construir cenários para atingir as metas 
estabelecidas a nível estadual e federal. 

Os prognósticos para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foram 
elaborados principalmente com base nas Leis Nacionais 11.445/2007 – Política 
Nacional de Saneamento Básico e 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e seus Decretos Regulamentadores N.º 7.217/2010 e N.º 7.404/2010, 
respectivamente. A primeira define que os sistemas que compõem o saneamento 
básico deverão ser universalizados dentro dos próximos 20 anos (BRASIL, 2007). Já 
o segundo define metas mais específicas não só para os resíduos domiciliares e 
comerciais, mas também para os demais tipos de resíduos sólidos urbanos (BRASIL, 
2010). 

Entre os problemas relacionados ao manejo de resíduos sólidos no país, a disposição 
final em Aterro Sanitário é o principal desafio encontrado atualmente pelos governos 
municipais, estaduais e federal. Pela meta estabelecida na Lei Federal n.º 
12.305/2010, a partir de agosto de 2014 não deveria existir mais nenhum lixão no 
território brasileiro, tendo como principal local de disposição final os aterros sanitários 
(BRASIL, 2010). 
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As principais ameaças ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
do município de Santa Helena são apresentadas a seguir, servindo de base para a 
elaboração do prognóstico: 

 Inexistência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos, Lei e Decreto Regulamentador; 

 Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos da 
construção civil a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os 
respectivos PGRCC’s e de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil e volumosos; 

 Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos 
industriais a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os 
respectivos PGRIND’s. 

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

 Falta de definição para ampliação do atual aterro sanitário; 

 Existência de alguns pontos de lixo distribuídos pela cidade de forma irregular; 

 Falta de um programa de ouvidoria ao cidadão para controle de pontos 
irregulares de resíduos sólidos; 

 Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com ações voltadas aos resíduos 
recicláveis; 

 Necessidade de ampliar as ações voltadas à educação ambiental da população 
com relação à logística reversa; 

 Catadores autônomos realizam coleta clandestina de materiais recicláveis; 

 Falta de um programa voltado ao incentivo para instalação, no Município, de 
indústrias recicladoras; 

 Falta de um programa bem definido para a coleta de orgânicos, tendo em vista 
a compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para produção de composto 
orgânico domiciliar, comunitário e municipal; 

 Falta de ação de Agência Reguladora dos serviços prestados; 

 Falta de pesagem dos resíduos sólidos coletados ou instalação de balança 
rodoviária; 

 Falta de regulamentação específica sobre os grandes geradores; 

 Cobrança da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU, com elevada inadimplência; 

 Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos apresentando déficit considerável; 

 Identificação da disposição inadequada de grande quantidade de lâmpadas 
estocadas junto à Usina de Triagem; 

 Necessidade de providenciar a Licença de Operação dos cemitérios 
municipais, de acordo com a Resolução IAP Nº 002/2009 e de elaboração dos 
PGRS’s; 
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 Falta de continuidade das as ações voltadas à educação ambiental da 
população com relação à coleta seletiva; 

 Falta de ampliação de ações voltadas ao recebimento de resíduos especiais 
da logística reversa; 

 Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por valas/trincheiras (IQR), 
desenvolvido pela CETESB apresenta para SH um valor de 4,5, de um total de 
10,0, encontrando-se em condições inadequadas; 

 Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos para o Viveiro Municipal, Praia 
Artificial e Porto Internacional; 

 Resíduos da poda, capina e roçagem são destinados ao aterro sanitário; 

 Resíduos da varrição são destinados ao aterro sanitário; 

 Não há lei de regularização da operação e sepultamento dos cemitérios; 

 Não há um departamento responsável pela gestão dos cemitérios; 

 Risco de haver contaminação dos recursos hídricos por causa dos cemitérios; 

 Não há fiscal ambiental para fiscalização de pontos irregulares de resíduos 
sólidos; 

 Taxa de Lixo ainda vinculada ao IPTU; 

 Falta de comunicação da empresa responsável pela coleta de resíduos 
convencionais com à Prefeitura; e, 

 Relatório do SNIS desatualizado. 

 

Também foram levadas em consideração, as oportunidades identificadas durante a 
elaboração do Diagnóstico: 

 Lei Federal N.º 12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e seu Decreto Regulamentador N.º 7.404/2010; 

 Lei Federal N.º 11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento 
Básico e seu Decreto Regulamentador N.º7.217/2010; 

 Plano Estadual para a Regionalização da Gestão Integrada e Associada de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná, 2013; 

 Presença da Associação dos Municípios do Oeste Paranaense, AMOP; 

 Presença da Associação dos Agentes Ambientais; 

 Presença do Conselho Municipal de Meio Ambiente e criação do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente; 

 Realização recente de estudo de caracterização dos resíduos sólidos urbanos 
convencionais e recicláveis pelo PMSB; 

 Iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde em estabelecer pontos de entrega 
voluntária para remédios vencidos; 

 Elevado interesse do município para implantação de indústrias relacionadas a 
reciclagem de materiais;  

 Município engajado com ações voltadas à educação ambiental; 
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 Resolução SEMA N.º 002/2009 e Resolução CONAMA N.º 358/2005; 

 Presença da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu (FPTI);  

 Frota de veículos da coleta convencional e seletiva em boas condições de 
operacionalidade, com aquisição de mais um veículo; e, 

 Revisão do Código Tributário do Município. 

Considerando todas as caracterizações e diagnósticos realizados, bem como a 
projeção populacional estimada, analisam-se sob o ponto de vista técnico os 
elementos que compõem o plano de saneamento, através do indicativo de medidas 
de curto, médio e longo prazo. 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades do sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas 
estabelecidas a nível estadual e federal. Os prognósticos indicaram como o melhor 
cenário, o normativo, propondo Programas Gerais, os quais foram subdivididos em 
projetos e ações necessárias para a melhoria do atual sistema. 

No presente Produto, os Programas, Projetos e Ações serão detalhados, 
demonstrando-se através de fichas todas as suas características, com os seus 
objetivos principais, a sua data de implementação ao longo do plano, seu valor de 
investimento, seu método de monitoramento e sua possível fonte do recurso. 

Como já apresentado no diagnóstico, os Programas Gerais propostos para o sistema 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município foram divididos em 4 
principais grupos: 

 Produção/Redução de Resíduos; 

 Gestão Integrada; 

 Disposição Final; e, 

 Educação Ambiental. 

Para cada um dos programas foram propostos objetivos, metas e ações, 
apresentados nas fichas, conforme detalhes a seguir. 

Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas 
em Curto (1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 20 anos). 

Os Programas, Projetos e Ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram 
em conta também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e da qualidade de vida; 

 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; e, 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de 
qualidade de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é 
influenciado por todo o seu entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como 
um todo, inclusive sua área rural e entorno. 

Isto porque a taxa de urbanização vem, comprovadamente, aumentando ao longo do 
tempo. No entanto, segundo as condições atuais, há tendência de concentração de 
renda e poder, gerando pobreza e exclusão de parte da população favorecendo a 
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criação de áreas urbanas de sub-habitações em condições de pobreza e, na maioria 
das vezes, desprovidas dos serviços públicos básicos, entre eles o saneamento. Este 
fato proporciona condições não equitativas entre os habitantes de um mesmo 
Município, ocasionando, consequentemente, também oportunidades não equitativas. 

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da 
universalização dos serviços de saneamento, proposta no presente PMSB. Desta 
forma garante-se condições e oportunidades equitativas às diferentes áreas do 
Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir 
também o acesso a estes domicílios, mesmo que de forma diferenciada em relação 
às áreas adensadas urbanas. 

A universalização e melhoria dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos promove também melhorias na saúde e qualidade de vida da população.  

Atualmente, segundo o diagnóstico realizado, o município apresenta pontos de lixo 
que causam impactos diretos e indiretos à saúde da população. A implantação das 
ações propostas neste PMSB visa a eliminação destes riscos, melhorando as 
condições de vida dos moradores. 

Ainda pode-se acrescentar a situação atual de poucos cidadãos que atuam como 
catadores de materiais recicláveis, com condições precárias de trabalho e por 
consequência, baixa qualidade de vida. A melhoria do sistema de coleta seletiva, com 
a inclusão destes atores e auxílio do poder público, é uma ferramenta importante para 
a conquista da cidadania dessas pessoas, fato que já vem ocorrendo em Santa 
Helena. 

O conceito de sustentabilidade ambiental está também diretamente ligado às ações 
propostas neste PMSB, como a garantia dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, respeitando as legislações em vigor, e promovendo a proteção ao 
meio ambiente, as melhorias das condições sanitárias e de saúde da população do 
Município de Santa Helena 

As figuras a seguir apresentam o resumo das principais conclusões do Produto 3 –
referenciadas em 2018 – ano de início do PMSB, a 2037 – ano meta final do plano. 
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Figura 155 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 2018. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Figura 156 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 2037. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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A partir do diagnóstico detalhado anteriormente observa-se que, com relação ao 
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, as ações a serem tomadas 
devem tomar como base as ameaças indicadas como prioritárias pelo presente Plano: 

 Inexistência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos, Lei e Decreto Regulamentador; 

 Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos da 
construção civil a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os 
respectivos PGRCC’s e de um Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil e volumosos; 

 Falta de dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos 
industriais a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os 
respectivos PGRIND’s; 

 Terminal Rodoviário não conta com PGRS e com ações voltadas aos resíduos 
recicláveis; 

 Falta de um programa bem definido para a coleta de orgânicos, tendo em vista 
a compostagem/vermicompostagem dos mesmos, para produção de composto 
orgânico domiciliar, comunitário e municipal; 

 Necessidade de providenciar a Licença de Operação dos cemitérios 
municipais, de acordo com a Resolução IAP Nº 002/2009 e de elaboração dos 
PGRS’s; 

 Falta de ação de Agência Reguladora dos serviços prestados; 

 Falta de regulamentação específica sobre os grandes geradores; 

 Situação econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos apresentando déficit considerável; 

 Cobrança da taxa de coleta de lixo junto ao IPTU, com elevada inadimplência; 

 Taxa de Lixo ainda vinculada ao IPTU; e, 

 Índice de Qualidade de Aterro Sanitário por valas/trincheiras (IQR), 
desenvolvido pela CETESB apresenta para SH um valor de 4,5, de um total de 
10,0, encontrando-se em condições inadequadas; 

As ações necessárias para a implantação das metas estão apresentam-se a seguir e 
detalhadas nas fichas apresentadas. 

 

1. PRODUÇÃO/REDUÇÃO DE RESÍDUOS 

1.1. Universalizar o Sistema de Coleta Seletiva para a Reciclagem 

1.1.1. Dar continuidade ao programa de segregação de materiais recicláveis, 
buscando maior eficiência e eficácia da Associação dos Agentes Ambientais de Santa 
Helena, melhorando a qualidade e os fatores de comercialização dos materiais. 

1.2. Elaborar e Implantar a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Orgânicos 

1.2.1. Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Orgânicos; 

1.2.2. Implantar a coleta, o transporte e a disposição final dos resíduos sólidos 
orgânicos através da compostagem / vermicompostagem / bioenergia, elaborando 
estudo para o aproveitamento dos mesmos; 
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1.2.3. Estimular o uso de composteiras domésticas na zona urbana e rural; 

1.2.4. Implementar estrutura para melhor acondicionamento de resíduos orgânicos 
nos pontos de pesca instalados no lago; 

1.2.5. Destinar resíduos da poda, capina e roçagem para a compostagem no Viveiro 
Municipal; 

1.2.6. Verificar possibilidade de utilizar-se de resíduos da varrição para a 
compostagem. 

1.3. Gerenciar os Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos 

1.3.1. Elaborar Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Volumosos, Lei ou Decreto Regulamentador; 

1.3.2. Coletar dados referentes à coleta, transporte e destinação final de resíduos da 
construção civil e volumosos com solicitação de PGRCC’s, estabelecendo 
mecanismos para a fiscalização. 

1.4. Acompanhar o Gerenciamento de Resíduos Industriais 

1.4.1. Coletar dados referentes à coleta, transporte e disposição final de resíduos 
industriais a cargo dos geradores bem como falta de controle sobre os respectivos 
PGRIND’s e realizar a devida fiscalização por meio de Manifesto de Transporte de 
Resíduos (MTR). 

1.5. Gerenciar Resíduos de Transportes  

1.5.1. Elaborar PGRS do Terminal Rodoviário do Município; 

1.5.2. Elaborar PGRS do Porto Internacional; 

1.6. Gerenciar Resíduos Cemiteriais  

1.6.1. Regularizar licenças ambientais dos cemitérios municipais; 

1.6.2. Elaborar PGRS dos mais de 20 cemitérios ou encerrar oficialmente suas 
atividades; 

1.6.3. Instituir lei sobre regularização da taxa e operação do sepultamento dos 
cemitérios; 

1.6.4. Criar autarquia para a gestão dos cemitérios distribuídos no município; 

1.6.5. Diagnosticar qualidade das águas superficiais e subterrâneas no entorno dos 
cemitérios; 

1.7. Gerenciar Resíduos de Outras Instalações  

1.7.1. Elaborar PGRS do Viveiro Municipal; 

1.7.2. Elaborar Plano de Coleta Seletiva no Balneário de Santa Helena; 
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2. GESTÃO INTEGRADA 

2.1. Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos 

2.1.1. Implementar fiscalização de catadores autônomos que coletam resíduos 
recicláveis; 

2.1.2. Implantar programa de ouvidoria ao cidadão para controle de pontos irregulares 
de resíduos sólidos; 

2.1.3.  Implementar um de sistema de rastreamento online, com registro de 
quilometragem percorrida em tempo real, comunicação via rádio e central de 
gerenciamento da coleta convencional; 

2.1.4.  Implantar ou conveniar-se com Agência Reguladora para os serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

2.1.5. Elaborar estudo de sustentabilidade financeira para reduzir déficit proveniente 
da taxa de lixo, cobrada junto ao IPTU; 

2.1.6. Delegar o cargo de Fiscal de Posturas conforme Lei Municipal nº2.029/2010 
para o cumprimento da Lei Orgânica Municipal referente aos resíduos sólidos; 

2.1.7. Enviar Projeto de Lei que desvincula a Taxa de Lixo do IPTU para votação; 

2.1.8. Empresa responsável pela coleta de resíduos convencionais deverá elaborar 
relatórios mensais da prestação de seus serviços para a Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente; 

2.1.9. Responder o relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
- SNIS sobre as condições dos resíduos sólidos urbanos no Município, anualmente. 

2.2. Atender Metas Gerais do PLANARES 

2.2.1. Atender metas gerais detalhadas para a Região Sul, estabelecidas no 
PLANARES. 

2.3. Indústrias Recicladoras 

2.3.1. Fomentar a instalação de indústrias recicladoras. 

2.4. Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos 

2.4.1. Elaborar estudos de caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos, ao menos 
uma vez por ano, firmado por contrato. 

2.5. Incentivos à Associação dos Agentes Ambientais de Santa Helena 

2.5.1. Oferecer incentivos aos associados da Associação dos Agentes Ambientais de 
Santa Helena como carteira assinada, aumento de salários, pagamento de férias, 
vale-alimentação e décimo terceiro, bem como melhores condições de trabalho como 
a disponibilização de EPI’s e cursos de capacitação. 

2.6. Apoiar Acordos Setoriais para a Logística Reversa 

2.6.1. Estabelecer Cadeias de Responsabilidade Ambiental, elaboradas a partir dos 
Acordos Setoriais, promovendo sua divulgação e fiscalização; 

2.6.2. Apoiar o programa para lâmpadas fluorescentes usadas; 

2.6.3. Apoiar o programa de logística reversa para óleos lubrificantes e suas 
embalagens; 
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2.6.4. Apoiar o programa para eletroeletrônicos; 

2.6.5. Apoiar o programa para pilhas e baterias; 

2.6.6. Dar continuidade ao programa para medicamentos vencidos; 

2.6.7. Regularizar acondicionamento de pneus usados em barracão na Associação 
dos Agentes Ambientais. 

2.7. Gerenciar Resíduos de Grandes Geradores 

2.7.1. Criar legislação municipal para manejo de resíduos sólidos, com definição dos 
grandes geradores. 

 

3. DISPOSIÇÃO FINAL 

3.1. Passivos Ambientais 

3.1.1. Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), quando do 
encerramento das atividades do atual aterro sanitário de Santa Helena. 

3.2. Melhorar as Condições Operacionais do Aterro Sanitário 

3.2.1. Projeto de Ampliação; 

3.2.2. Elevar o Índice de Qualidade do Aterro Sanitário por valas/trincheiras (IQR), 
desenvolvido pela CETESB que apresenta um valor de 4,5, de um total de 10,0, 
apresentando condições inadequadas; 

3.2.3. Instalar balança rodoviária para a pesagem de resíduos destinados ao aterro 
sanitário; 

3.2.4. Elaborar estudo geofísico no aterro sanitário para atender a demanda de 
volume de terra para a cobertura do aterro sanitário. 

 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

4.1.  Ampliar o Programa de Educação Ambiental 

4.1.1.  Ampliar programa de educação ambiental contra lançamentos irregulares de 
resíduos sólidos urbanos e rurais; 

4.1.2. Ampliar divulgação de programas existentes de coleta seletiva nas zonas 
urbana e rural; 

4.1.3. Ampliar divulgação de programas existentes de logísticas reversa; 

4.1.4. Criar vídeo institucional sobre separação de resíduos para ser distribuído em 
escolas; 

4.1.5. Ampliar divulgação de campanha de combate à dengue juntamente com o 
programa de resíduos sólidos. 
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7.3.4. Programa 1 - Produção/Redução de Resíduos 

A seguir encontra-se o programa detalhado em fichas, estabelecendo objetivos e 
metas de curto, médio e longo prazo. 

Tabela 185 – Ficha Resíduos Sólidos 1.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 - - -

Dar continuidade ao programa de segregação de 

materiais recicláveis, buscando maior eficiência e 

eficácia da Associação dos Agentes Ambientais, 

melhorando a qualidade e os fatores de 

comercialização dos materiais.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil deixa de lucrar R$8

bilhões por ano, com a destinação de materiais recicláveis para aterros sanitários e lixões. Esses resíduos

tem grande valor de mercado, e podem ser utilizados na fabricação de novos produtos, diminuindo custos

ambientais com a extração de recursos naturais. Por essa razão, ressalta-se a importância de se conhecer

os resíduos sólidos gerados ao elaborar a Caracterização de Resíduos Sólidos anualmente, de modo que o

Município de Santa Helena possa atingir a universalização do serviço e a continuidade do Plano de Coleta

Seletiva. Além do retorno financeiro e ambiental, a implantação de uma coleta seletiva regular,

institucionalizada, traz melhores condições de vida aos catadores, mediante apoio concreto do Poder

Público Municipal, à Associação dos Agentes Ambientais.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1.Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana - ISLU para os municípios brasileiros - ABLP/SELUR/PWC e 

indicadores SNIS/MinCidades.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Redução de 30% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 42% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 65% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Produção/Redução de Resíduos

OBJETIVO Universalizar o Sistema de Coleta Seletiva para a Reciclagem

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 186 – Ficha Resíduos Sólidos 1.2.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

1

1.2

CURTO MÉDIO LONGO

1.2.1 250.000,00 - -

1.2.2 250.000,00 2.800.000,00 4.400.000,00

1.2.3 20.000,00 60.000,00 100.000,00

1.2.4 - - -

1.2.5 - - -

1.2.6 - - -

Destinar resíduos da poda, capina e roçagem para a 

compostagem no Viveiro Municipal

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Verificar possibilidade de utilizar-se de resíduos da  

varrição para a compostagem 
PMSH

FUNASA/MS.

Estimular o uso de composteiras domésticas na zona 

urbana e rural.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Implantar a coleta, o transporte e a disposição final 

dos resíduos sólidos orgânicos através da 

compostagem / vermicompostagem / bioenergia, 

elaborando estudo para o aproveitamento  dos 

mesmos.

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

Implementar estrutura para acondicionamento de 

resíduos orgânicos nos pontos de pesca instalados 

no lago.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Redução de 30% de resíduos orgânicos 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 50% de resíduos orgânicos 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 60% de resíduos orgânicos 

dispostos em aterro sanitário

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva de 

Resíduos Sólidos Orgânicos.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quantidade de resíduos orgânicos desviados do aterramento;                                                                                                                                                                                            

2. Quantidade de composto/vermicomposto produzido;                                                                                                                                                                                                  

3. Aumento do tempo de vida útil do Aterro Sanitário;                                                                                                                                                                                                       

4. Indicadores do SNIS.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Os resíduos sólidos orgânicos representam uma grande parcela da totalidade de resíduos sólidos gerados no

município. Por meio da Compostagem/ Vermicompostagem e Bioenergia, a mistura desses materiais

orgânicos com os produtos da podação triturada, capina e roçagem, permitirá, em usina de compostagem/

vermicompostagem/ bioenergia reduzir as quantidades a serem aterradas, aumentando a vida útil do aterro

sanitário municipal, gerando composto/vermicomposto para utilização em praças, jardins e recuperação de

áreas degradadas e eventualmente produção de bioenergia. O Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo

Socioambiental Caixa lançaram, no dia 12/09/2017, o Edital nº 01/2017 – Apoio a Projetos de Compostagem.

O objetivo do edital foi a seleção de projetos integrados de segregação na fonte e reciclagem da fração

orgânica de resíduos sólidos em municípios ou consórcios públicos intermunicipais que atuem na gestão de

resíduos sólidos. A Administração Municipal apresentou um projeto com o intuito de receber subsídios do

governo de até R$ 1.000.000,00 porém não foi aprovado conforme resultado divulgado em dezembro de 2017,

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS +B2:N22

PROGRAMA Produção/Redução de Resíduos

OBJETIVO Elaborar e Implantar a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Orgânicos
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Tabela 187 – Ficha Resíduos Sólidos 1.3.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

1

1.3

CURTO MÉDIO LONGO

1.3.1 242.500,00 - -

1.3.2 - - -

Coletar dados referentes à coleta, transporte e 

destinação final de resíduos da construção civil e 

volumosos com solicitação de PGRCC’s, 

estabelecendo mecanismos para a fiscalização.

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

O Município de Santa Helena não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. A

Consulta Pública do PLANARES, recomendou a eliminação dos Bota Fora, a implantação de Aterros Classe A,

ECOPONTOS, Áreas de Triagem e Transbordo (ATT), até 2014. A reutilização e reciclagem de 100% de RCC,

em instalações de recuperação, até 2023. Também recomenda até 2014, a elaboração dos Planos de

Gerenciamento pelos grandes geradores, sistema declaratório dos geradores, transportadores e áreas de

destinação, a caracterização dos RCC e rejeitos, a elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da

geração, coleta e destinação. Juntamente com os resíduos da construção civil, o município deverá criar um

Programa de coleta e destinação dos resíduos volumosos (sofás, geladeiras, armários, etc), para que estes

não sejam lançados em Bota-Foras irregulares.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Produção/Redução de Resíduos

OBJETIVO Gerenciar os Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Número de áreas públicas e/ou privadas para recebimento de RCD;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Indicador I026 (SNIS).   

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

Elaborar e Implantar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil

Reutilização e Reciclagem de 50 % dos RCC 

Classe A

Reutilização e Reciclagem de 100 % dos 

RCC Classe A

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Elaborar e Implantar Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos de Construção Civil e Volumosos, Lei ou 

Decreto Regulamentador.
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Tabela 188 – Ficha Resíduos Sólidos 1.4.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

1

1.4

CURTO MÉDIO LONGO

1.4.1 50.000,00 50.000,00 150.000,00

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Os resíduos sólidos industriais, de responsabilidade das ampresas geradoras, hoje controlados e

fiscalizados pelo IAP, deverão repassar os dados cadastrais dessas empresas à PMSH, para controle dos

MTR's, do ponto de geração à disposição final, bem como o inventário de resíduos industriais gerados,

obedecendo às normas do CONAMA.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Produção/Redução de Resíduos

OBJETIVO Acompanhar o Gerenciamento de Resíduos Industriais

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1.Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana - ISLU para os municípios brasileiros - ABLP/SELUR/PWC e 

indicadores SNIS/MinCidades 

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Estabelecer o controle e a fiscalização Controle Controle

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Coletar dados referentes à coleta, transporte e

disposição final de resíduos industriais a cargo dos

geradores bem como falta de controle sobre os

respectivos PGRIND’s e realizar a devida fiscalização

por meio de Manifesto de Transporte de Resíduos

(MTR).
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Tabela 189 – Ficha Resíduos Sólidos 1.5.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

1

1.5

CURTO MÉDIO LONGO

1.5.1 5.000,00 - -

1.5.2 5.000,00 - -Elaborar PGRS do Porto Internacional

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Da mesma forma com que o PGRS é exigido para os empreendimentos em geral, é necessário que seja

elaborado um para o Terminal Rodoviário Municipal e o Porto Internacional

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Produção/Redução de Resíduos

OBJETIVO Gerenciar Resíduos de Transportes

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Redução de Resíduos Recicláveis que são destinados ao aterro sanitário

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Elaborar PGRS do Terminal Rodoviário do 

Município
Fiscalizar Fiscalizar

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Elaborar PGRS do Terminal Rodoviário do Município
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Tabela 190 – Ficha Resíduos Sólidos 1.6.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

1

1.6

CURTO MÉDIO LONGO

1.6.1 200.000,00     - -

1.6.2 100.000,00     - -

1.6.3 - - -

1.6.4 - - -

1.6.5 35.680,00        - -

Instituir lei sobre regularização da taxa e operação 

do sepultamento nos cemitérios

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Criar autarquia para a gestão dos cemitérios 

distribuídos no município

Secretaria Municipal de 

Administração

Diagnosticar qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas no entorno dos cemitérios

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Produção/Redução de Resíduos

OBJETIVO Gerenciar Resíduos Cemiteriais

Elaborar PGRS dos mais de 20 cemitérios ou encerrar 

oficialmente suas atividades

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Redução de Resíduos Recicláveis que são destinados ao aterro sanitário

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Da mesma forma com que o PGRS é exigido para os empreendimentos em geral, é necessário que seja

elaborado para os cemitérios. Vale ressaltar que o Cemitério Municipal não possui licenças ambientais

necessárias para a continuidade de suas atividades devendo, portanto, providenciá-las.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Criar Legislação para manejo de resíduos 

sólidos, com definição dos grandes 

geradores

- -

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Regularizar licenças ambientais dos cemitérios 

municipais.
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Tabela 191 – Ficha Resíduos Sólidos 1.7.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

7.3.5. Programa 2 - Gestão Integrada 

A seguir encontra-se o programa detalhado em fichas, estabelecendo objetivos e 
metas de curto, médio e longo prazo. 

1

1.7

CURTO MÉDIO LONGO

1.7.1 5.000,00 - -

1.7.2 10.000,00 - -

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Da mesma forma com que o PGRS é exigido para os empreendimentos em geral, é necessário que seja

elaborado para o Refúgio Biológico. Ressalta-se que o Balneário de Santa Helena não há coleta seletiva,

portanto deverá ser feito um Plano de Coleta Seletiva para o local.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Produção/Redução de Resíduos

OBJETIVO Gerenciar Resíduos de Outros Estabelecimentos

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Redução de Resíduos Recicláveis que são destinados ao aterro sanitário

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Elaborar Plano de Coleta Seletiva no Balneário de 

Santa Helena;

Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e 

Associativismo

Elaborar PGRS do Viveiro Municipal;

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Criar Legislação para manejo de resíduos 

sólidos, com definição dos grandes 

geradores

- -

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
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Tabela 192 – Ficha Resíduos Sólidos 2.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 - - -

2.1.2 30.000,00 - -

2.1.3 68.000,00 - -

2.1.4 - - -

2.1.5 - - -

2.1.6 144.000,00 144.000,00 288.000,00

2.1.7 - - -

2.1.8 - - -

2.1.9 - - -

Responder o relatório do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento - SNIS sobre as 

condições dos resíduos sólidos urbanos no 

Município, anualmente. 

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Delegar o cargo de Fiscal de Posturas conforme Lei 

Municipal nº2.029/2010 para o cumprimento da Lei 

Orgânica Municipal referente aos resíduos sólidos.

Secretaria Municipal de 

Finanças

Enviar Projeto de Lei que desvincula a Taxa de Lixo 

do IPTU para votação.
PMSH

Empresa responsável pela coleta de resíduos 

convencionais deverá elaborar relatórios mensais da 

prestação de seus serviços para a Secretaria 

Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e 

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

PMSH

Elaborar estudo de sustentabilidade financeira para 

reduzir déficit proveniente da taxa de lixo, cobrada 

junto ao IPTU.

PMSH
Implantar programa de ouvidoria ao cidadão para 

controle de pontos irregulares de resíduos sólidos.

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

Implantar ou conveniar-se com Agência Reguladora 

para os serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos.

Secretaria Municipal de 

Administração

Implementar um sistema de rastreamento online, 

com registro de quilometragem percorrida em 

tempo real, comunicação via rádio e central de 

gerenciamento da coleta convencional.

Secretaria Municipal de 

Finanças

Implantar medidas propostas Fiscalizar Fiscalizar

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Implementar fiscalização de catadores autônomos 

que coletam resíduos recicláveis.

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

A gestão adequada da limpeza urbana e dos resíduos sólidos requer a continuidade de ações voltadas à

regularização dos serviços conforme desponta na Lei Federal nº 11.445/2007 bem como da limpeza urbana e

do manejo de resíduos sólidos.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Oberservar indicadores propostos pelo SNIS.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
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Tabela 193 – Ficha Resíduos Sólidos 2.2.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

2

2.2

CURTO MÉDIO LONGO

2.2.1 - - -

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Atendimento Atendimento Atendimento

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Atender metas gerais detalhadas para a Região Sul, 

estabelecidas no PLANARES

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Metas do PLANARES

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal N.º

12.305/2010 estabelece metas a serem atingidas nos próximos 20 (vinte) anos.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Atender Metas Gerais do PLANARES
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Tabela 194 – Ficha Resíduos Sólidos 2.3.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

2

2.3

CURTO MÉDIO LONGO

2.3.1 10.000,00 - -Fomentar a instalação de indústrias recicladoras.

Secretaria de 

Desenvolvimento e 

Associativismo

Elaborar estudo - -

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Número de empregados relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

A implantação de indústrias recicladoras em Santa Helena e o estabelecimento de incentivos deverão

alavancar a criação de novos empregos bem como estabelecendo a recuperação de materiais

potencialmente recicláveis, separados pela Associação dos Agentes Ambientais e encaminhados para a

reciclagem.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Indústrias Recicladoras
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Tabela 195 – Ficha Resíduos Sólidos 2.4.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

2

2.4

CURTO MÉDIO LONGO

2.4.1 - - -

Elaborar estudos de caracterização dos Resíduos 

Sólidos Urbanos, ao menos uma vez por ano firmado 

por contrato.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Elaborar Estudos Elaborar Estudos Elaborar Estudos

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atender a legislação e normas vigentes.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Os prestadores dos serviços de coleta, transporte e disposição dos resíduos sólidos convencionais, devem

observar a obrigatoriedade de elaborar estudos de caracterização dos RSU ao menos uma vez por ano, como

é o caso de PMSH.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos
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Tabela 196 – Ficha Resíduos Sólidos 2.5.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

2

2.5

CURTO MÉDIO LONGO

2.5.1 - - -

Oferecer incentivos aos associados da Associação 

dos Agentes Ambientais como carteira assinada, 

aumento de salários, pagamento de férias, vale-

alimentação e décimo terceiro, bem como melhores 

condições de trabalho como a disponibilização de 

EPI’s e cursos de capacitação

Associação dos Agentes 

Ambientais

Oferencer incentivos Oferencer incentivos Oferencer incentivos

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Regularização do trabalho 2. Salário dos funcionários

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Oferecer condições adequadas e incentivos aos associados da Associação dos Agentes Ambientais como

carteira assinada, aumento de salários, pagamento de férias, vale-alimentação e décimo terceiro, bem

como melhores condições de trabalho como a disponibilização de EPI’s e cursos de capacitação auxiliam na

produtividade dos funcionários.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Incentivos à Associação dos Agentes Ambientais 
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Tabela 197 – Ficha Resíduos Sólidos 2.6.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

2

2.6

CURTO MÉDIO LONGO

2.6.1 200.000,00 200.000,00 600.000,00

2.6.2 12.000,00 12.000,00 36.000,00

2.6.3 20.000,00 20.000,00 60.000,00

2.6.4 20.000,00 20.000,00 60.000,00

2.6.5 20.000,00 20.000,00 60.000,00

2.6.6 20.000,00 20.000,00 60.000,00

2.6.7 20.000,00 - -
Regularizar acondicionamento de pneus usados em 

barracão na Associação dos Agentes Ambientais 

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Apoiar programa para eletroeletrônicos

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Apoiar o programa de logística reversa para óleos 

lubrificantes e suas embalagens.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Dar continuidade ao programa para medicamentos 

vencidos 
Vigilância Sanitária

Apoiar programa para pilhas e baterias 

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Estabelecer Cadeias de Responsabilidade 

Ambiental, elaboradas a partir dos Acordos 

Setoriais, promovendo sua divulgação e fiscalização.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Apoiar o programa para lâmpadas fluorescentes 

usadas.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Obedecer aos Acordos Setoriais Vigentes Obedecer aos Acordos Setoriais Vigentes Obedecer aos Acordos Setoriais Vigentes

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana - ISLU para os municípios brasileiros - ABLP/SELUR/PWC e 

indicadores SNIS/MinCidades 

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

De acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010 e seu Decreto Federal nº 7.404/2010, ficam os Municipíos, os

Estados e oDistrito Federal obrigados a estruturar e implantar sistemas de logística reversa dos produtos

após o consumo, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos

de cozinha, embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas flurorescentes, produtos eletroeletrônicos, bem

como embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e demais produtos e embalagens causadoras de impacto

à saúde pública e ao meio ambiente.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Apoiar Acordos Setoriais para a Logística Reversa
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Tabela 198 – Ficha Resíduos Sólidos 2.7.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

2

2.7

CURTO MÉDIO LONGO

2.7.1 - - -
Criar legislação municipal para manejo de resíduos 

sólidos, com definição dos grandes geradores.
PMSH

Criar Legislação para manejo de resíduos 

sólidos, com definição dos grandes 

geradores

- -

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Cadastramento dos grandes geradores e acompanhamento dos serviços prestados pelo Município.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Os grandes geradores de resíduos, aqueles que produzem mais de 100 litros por dia, devem pagar pelos

serviços prestados através de taxas especiais e proporcionais aos resíduos gerados, bem como pela disposição

no aterro sanitário. Deverão ser elaborados e aprovados os Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) dos

grandes geradores para obtenção de licenciamento ambiental. Estes resíduos deverão ser coletados por

empresas privadas, com os custos repassados diretamente aos grandes geradores, sem que a Prefeitura

disponha seus veículos de coleta para tal fim, diminuindo os custos deste serviço aos cidadãos, ou deverão ser

pagos à PMSH, quando coletados, transportados e dispostos pelo Poder Público.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Gerenciar Resíduos de Grandes Geradores
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7.3.6. Programa 3 - Disposição Final 

A seguir encontra-se o programa Disposição Final detalhado em fichas, 
estabelecendo objetivos e metas de curto, médio e longo prazo. 

Tabela 199 – Ficha Resíduos Sólidos 3.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 - 80.000,00 -

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

DESCRIÇÃO

Elaborar Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD), quando do encerramento das atividades do 

atual aterro sanitário de Santa Helena.

Implementar recomendações do PRAD Monitorar a ÁreaElaborar PRAD

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O A área ocupada pelo atual aterro sanitário do Município de Santa Helena encontra-se bastante degradada,

constituindo-se em um passivo ambiental que merece cuidados imediatos e futuramente quando de

seu fechamento (desativação). Destaca-se, portanto, a necessidade futura de elaboração de Plano de

Recuperação de Área Degradada (PRAD), de acordo com o que recomendam as Resoluções do

IBAMA. Não existem outras áreas a serem consideradas como passivos ambientais provenientes do

sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos

CÓDIGO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

1. Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana - ISLU para os municípios brasileiros - ABLP/SELUR/PWC e 

indicadores SNIS/MinCidades 

Disposição Final

Passivos Ambientais

PROGRAMA

OBJETIVO

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

PRAZOS

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
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Tabela 200 – Ficha Resíduos Sólidos 3.2.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3.2

CURTO MÉDIO LONGO

3.2.1 25.000,00 - -

3.2.2 - - -

3.2.3 - - -

3.2.4 50.000,00 - -

Elaborar estudo geofísico no aterro sanitário para 

atender a demanda de volume de terra para a 

cobertura do aterro sanitário

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

instalar balança rodoviária para a pesagem de 

resíduos destinados ao aterro sanitário.

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

Projeto de Ampliação.
Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

Elevar o Índice de Qualidade do Aterro Sanitário por 

valas/trincheiras (IQR), desenvolvido pela CETESB, 

que apresenta um valor de 4,5, de um total de 10,0, 

apresentando condições inadequadas.

Secretaria Municipal de Obras 

e Urbanismo

Melhorias Operacionais Elevar índice Elevar índice

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Índice de Qualidade de Aterro Sanitário (IQR)

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O O aterro sanitário de Santa Helena, por ter sido implantado em 2004, apresenta a necessidade de elaboração

de projeto de ampliação para que sejam realizados melhorias operacionais dos resíduos sólidos ao considerar

o fim da sua vida útil. Nota-se,ainda, que para o aterro sanitário , não é realizada a pesagem dos resíduos

sólidos que ali são destinados, reiterando a necessidade de aquisição de uma balança. Atualmente, o aterro

sanitário apresenta-se em condições inadequadas referente ao Índice de Qualidade de Aterro Sanitário - IQR

(abaixo de 7,0), em que são avaliados vários aspectos como demonstrados no Diagnóstico.  

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Disposição Final

OBJETIVO Melhorar as Condições Operacionais do Aterro Sanitário
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7.3.7. Programa 4 - Educação Ambiental 

A seguir encontra-se o programa Educação Ambiental, detalhado em fichas, 
estabelecendo objetivos e metas de curto, médio e longo prazos. 

Tabela 201 – Ficha Resíduos Sólidos 4.1.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 

 

 

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 40.000,00 40.000,00 120.000,00

4.1.2 10.000,00 10.000,00 30.000,00

4.1.3 10.000,00 10.000,00 30.000,00

4.1.4 10.000,00 - -

4.1.5 - - -

Criar vídeo institucional sobre separação de resíduos 

para ser distribuído em escolas

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Ampliar divulgação de campanha de combate à 

dengue juntamente com o programa de resíduos 

sólidos

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Deverá ser mantido o programa amplo e específico de Educação Ambiental através de conscientização da

população urbana e rural do Município. Segundo o PEAMSS (2007) – Programa Nacional de Educação Ambiental e

Mobilização Social em Saneamento as três principais funções da mobilização social e educação ambiental para o

saneamento são: a formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a vida, com o bem-estar de cada um e

da coletividade; fortalecer e qualificar o exercício do controle social sobre os serviços de saneamento quanto aos

aspectos relacionados à qualidade,equidade e universalidade dos serviços de saneamento e a terceira refere-se

ao comprometimento coletivo com os investimentos realizados, contribuindo com medidas preventivas para

conservação e adequado funcionamento dos sistemas e serviços disponíveis.

MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Educação Ambiental 

OBJETIVO Ampliar Programa de Educação Ambiental

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1.  Análise dos resultados obtidos na redução gradativa de materiais recicláveis e orgânicos enviados à 

disposição final.                                                                                                                                                                                                                                            

2.Redução dos Bota-fora irregulares                                                           

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Ampliação do programa Monitoramento do programa Monitoramento do programa

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Ampliar programa de educação ambiental contra 

lançamentos irregulares de resíduos sólidos urbanos 

e rurais.

Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e 

Abastecimento

Ampliar divulgação de programas existentes de 

coleta seletiva nas zonas urbana e rural.

Ampliar divulgação de programas existentes de 

logística reversa.



 484 

 

                      
    

7.3.8. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos programas, projetos e ações propostos, foi possível estabelecer um 
cronograma físico-financeiro para os investimentos na área de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos, divididas a curto, médio e longo prazos. A seguir estão 
apresentados detalhadamente os custos projetados por programas: 

Tabela 202 – Cronograma Físico-Financeiro Programa Produção / Redução de Resíduos. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

1.2.1 250.000,00R$               - -

1.2.2 250.000,00R$               2.800.000,00R$          4.400.000,00R$                

1.2.3 20.000,00R$                 60.000,00R$                100.000,00R$                   

1.2.4 - - -

1.2.5 - - -

1.2.6 - - -

soma 520.000,00R$               2.860.000,00R$          4.500.000,00R$                

total

1.3.1 242.500,00R$               - -

1.3.2 - - -

soma 242.500,00R$               -R$                             -R$                                  

total

1.4.1 50.000,00R$                 50.000,00R$                150.000,00R$                   

soma 50.000,00R$                 50.000,00R$                150.000,00R$                   

total

1.5.1 5.000,00R$                    - -

1.5.2 5.000,00R$                    - -

soma 10.000,00R$                 -R$                             -R$                                  

total

1.6.1 200.000,00R$               - -

1.6.2 100.000,00R$               - -

1.6.3 - - -

1.6.4 - - -

1.6.5 35.680,00R$                 - -

soma 335.680,00R$               -R$                             -R$                                  

total

1.7.1 5.000,00R$                    - -

1.7.2 10.000,00R$                 - -

soma 15.000,00R$                 -R$                             -R$                                  

total

soma 1.173.180,00R$           2.910.000,00R$          4.650.000,00R$                

total

Gerenciar Resíduos 

Cemiteriais

335.680,00R$                                                                                                             

Gerenciar Resíduos 

de Outros 

Estabelecimentos

8.733.180,00R$                                                                                                          

1.7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA CÓD.
PRAZOS

Universalizar o 

Sistema de Coleta 

Seletiva para a -R$                                                                                                                            

Elaborar e Implantar 

a Coleta Seletiva de 

Resíduos Sólidos 

Orgânicos

7.880.000,00R$                                                                                                          

15.000,00R$                                                                                                                

Gerenciar Resíduos 

de Transportes

10.000,00R$                                                                                                                

Gerenciar os 

Resíduos de 

Construção Civil e 

Resíduos Volumosos
242.500,00R$                                                                                                             

Acompanhar o 

Gerenciamento de 

Resíduos Industriais 250.000,00R$                                                                                                             

OBJETIVO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

1.5
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Tabela 203 – Cronograma Físico-Financeiro Programa Gestão Integrada. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 - - -

2.1.2 30.000,00R$                 - -

2.1.3 68.000,00R$                 - -

2.1.4 - - -

2.1.5 - - -

2.1.6 144.000,00R$               144.000,00R$              288.000,00R$                   

2.1.7 - - -

2.1.8 - - -

2.1.9 - - -

soma 242.000,00R$               144.000,00R$              288.000,00R$                   

total

2.2.1 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

2.3.1 10.000,00R$                 - -

soma 10.000,00R$                 -R$                             -R$                                  

total

2.4.1 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

2.5.1 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

2.6.1 200.000,00R$               200.000,00R$              600.000,00R$                   

2.6.2 12.000,00R$                 12.000,00R$                36.000,00R$                      

2.6.3 20.000,00R$                 20.000,00R$                60.000,00R$                      

2.6.4 20.000,00R$                 20.000,00R$                60.000,00R$                      

2.6.5 20.000,00R$                 20.000,00R$                60.000,00R$                      

2.6.6 20.000,00R$                 20.000,00R$                60.000,00R$                      

2.6.7 20.000,00R$                 - -

soma 312.000,00R$               292.000,00R$              876.000,00R$                   

total

2.7.1 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

soma 564.000,00R$               436.000,00R$              1.164.000,00R$                

total

10.000,00R$                                                                                                                

Caracterização dos 

Resíduos Sólidos 

Urbanos

2.7

Gerenciar Resíduos 

de Grandes 

Geradores -R$                                                                                                                            

2.5

Indústrias 

Recicladoras

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2
. G

e
st

ão
 In

te
gr

ad
a

Sistema Integrado de 

Gestão de Resíduos 

Sólidos

674.000,00R$                                                                                                             

2.164.000,00R$                                                                                                          

PROGRAMA CÓD.
PRAZOS

-R$                                                                                                                            

Incentivos à 

Associação dos 

Agentes Ambientais -R$                                                                                                                            

2.6

Apoiar Acordos 

Setoriais para a 

Logística Reversa

1.480.000,00R$                                                                                                          

-R$                                                                                                                            

Atender Metas 

Gerais do PLANARES

OBJETIVO

2.1

2.2

2.3

2.4

TOTAL DE INVESTIMENTOS 
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Tabela 204 – Cronograma Físico-Financeiro Programa Disposição Final. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 205 – Cronograma Físico-Financeiro Programa Educação Ambiental. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Os investimentos para Limpeza Urbana e Manejo de RSU estão diluídos nos 20 anos 
do Plano, considerando-se os prazos curto, médio e longo. Na tabela a seguir, pode-
se observar que os investimentos estão concentrados nos programas de 
Produção/Redução de Resíduos. O valor médio anual obtido pela divisão do custo 
total em 20 anos. 

Tabela 206 - Resumo dos Investimentos por Programa. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Foi possível também, estimar valores de investimentos por fontes de recursos, sendo 
elas Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais e FUNASA/MS. As tabelas a seguir 
demonstram, por programas, quais as possíveis fontes de recursos. 

 

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 - 80.000,00R$                -

soma -R$                              80.000,00R$                -R$                                  

total

3.2.1 25.000,00R$                 - -

3.2.2 - - -

3.2.3 - - -

3.2.4 50.000,00R$                 - -

soma 75.000,00R$                 -R$                             -R$                                  

total

soma 75.000,00R$                 80.000,00R$                -R$                                  

total 155.000,00R$                                                                                                             

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA CÓD.
PRAZOS

3
. D

is
p

o
si

çã
o

 F
in

al

Passivos Ambientais

80.000,00R$                                                                                                                

Melhorar as 

Condições 

Operacionais do 

Aterro Sanitário

75.000,00R$                                                                                                                

OBJETIVO

3.1

3.2

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 40.000,00R$                 40.000,00R$                120.000,00R$                   

4.1.2 10.000,00R$                 10.000,00R$                30.000,00R$                      

4.1.3 10.000,00R$                 10.000,00R$                30.000,00R$                      

4.1.4 10.000,00R$                 - -

4.1.5 - - -

soma 70.000,00R$                 60.000,00R$                180.000,00R$                   

total

soma 70.000,00R$                 60.000,00R$                180.000,00R$                   

total

OBJETIVO

4.1

4
. E

d
u

ca
çã

o
 

A
m

b
ie

n
ta

l

Ampliar Programa de 

Educação Ambiental

310.000,00R$                                                                                                             

310.000,00R$                                                                                                             
TOTAL DE INVESTIMENTOS 

PROGRAMA CÓD.
PRAZOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CURTO MÉDIO LONGO

1. Produção/Redução de Resíduos 1.173.180,00R$      2.910.000,00R$      4.650.000,00R$      

2. Gestão Integrada 564.000,00R$         436.000,00R$         1.164.000,00R$      

3. Disposição final 75.000,00R$            80.000,00R$            -R$                        

4. Educação Ambiental 70.000,00R$            60.000,00R$            180.000,00R$         

Soma 1.882.180,00R$      3.486.000,00R$      5.994.000,00R$      

TOTAL 11.362.180,00R$                                                                                   

QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
PRAZOS



 487 

 

                      
    

Tabela 207 – Investimentos por fonte de recursos para o Programa Produção/Redução de 
Resíduos. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 208 - Investimentos por fonte de recursos para o Programa Gestão Integrada. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 209 - Investimentos por fonte de recursos para o Programa Disposição Final. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 210 - Investimentos por fonte de recursos para o Programa Educação Ambiental. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Portanto, pode-se concluir que os investimentos necessários para os próximos 20 
anos na área de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município de 
Santa Helena, estarão concentrados conforme tabela a seguir: 

 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal de Santa Helena -R$                           -R$                          

Secretaria de Obras e Urbanismo 242.500,00R$            12.125,00R$              

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento 1.030.680,00R$         51.534,00R$              

Secretaria de Administração -R$                           -R$                          

Secretaria de Desenvolvimento e Associativismo 10.000,00R$               500,00R$                    

FUNASA/MS 7.450.000,00R$         372.500,00R$           

Vigilância Sanitária -R$                           -R$                          

Total 8.733.180,00R$         436.659,00R$           

Programa 1 - Produção/Redução de Resíduos

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal de Santa Helena 30.000,00R$               1.500,00R$                

Secretaria de Obras e Urbanismo 68.000,00R$               3.400,00R$                

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento 1.380.000,00R$         69.000,00R$              

Secretaria de Administração -R$                           -R$                          

Secretaria de Desenvolvimento e Associativismo 10.000,00R$               

Secretaria de Finanças 576.000,00R$            28.800,00R$              

FUNASA/MS -R$                           -R$                          

Vigilância Sanitária 100.000,00R$            5.000,00R$                

Associação dos Agentes Ambientais -R$                           -R$                          

Total 2.164.000,00R$         107.700,00R$           

Programa 2 - Gestão Integrada

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal de Santa Helena -R$                           -R$                          

Secretaria de Obras e Urbanismo 155.000,00R$            7.750,00R$                

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento -R$                           -R$                          

Secretaria de Administração -R$                           -R$                          

FUNASA/MS -R$                           -R$                          

Vigilância Sanitária -R$                           -R$                          

Total 155.000,00R$            7.750,00R$                

Programa 3 - Disposição Final

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal de Santa Helena -R$                           -R$                          

Secretaria de Obras e Urbanismo -R$                           -R$                          

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento 310.000,00R$            15.500,00R$              

Secretaria de Administração -R$                           -R$                          

FUNASA/MS -R$                           -R$                          

Vigilância Sanitária -R$                           -R$                          

Total 310.000,00R$            15.500,00R$              

Programa 4 - Educação Ambiental
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Tabela 211 - Resumo de Investimentos Previstos por Fonte de Recursos. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

A seguir, apresenta-se o memorial de cálculo detalhado. 

 

7.3.9. Memorial de Cálculos 

Os quadros a seguir apresentam o memorial de cálculo para cada programa. 

Quadro 42 - Valores detalhados Programa 1 – Produção/Redução de Resíduos. 

PROGRAMA 1 - PRODUÇÃO/REDUÇÃO DE RESÍDUOS 

OBJETIVO 1.1 - Universalizar o Sistema de Coleta Seletiva para a Reciclagem 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo 
detalhado 

Referência 

1.1.1 

Dar continuidade ao programa de segregação 
de materiais recicláveis, buscando maior 

eficiência e eficácia da Associação dos Agentes 
Ambientais, melhorando a qualidade e os 
fatores de comercialização dos materiais. 

- - 

OBJETIVO 1.2 - Elaborar e Implantar a Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Orgânicos 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo 
detalhado 

Referência 

1.2.1 
Elaborar o Plano Municipal de Coleta Seletiva 

de Resíduos Sólidos Orgânicos. 
R$ 250.000,00 Valor estimado 

1.2.2 

Implantar a coleta, o transporte e a disposição 
final dos resíduos sólidos orgânicos através da 

compostagem / vermicompostagem / 
bioenergia, elaborando estudo para o 

aproveitamento dos mesmos. 
– Estudo para o aproveitamento energético 

– Unidade piloto 1ª etapa / 2ª etapa 

– R$ 250.000,00 
 
 

– R$ 
2.800.000,00 /R$ 

4.400.000,00 

– Valor estimado para o 
estudo. 

 
– Unidade de 

compostagem de lodos e 
resíduos sólidos 

urbanos:PROLAGOS/RJ 

1.2.3 
Estimular o uso de composteiras domésticas na 

zona urbana e rural. 
R$ 180.000,00 Valor estimado 

1.2.4 
Implementar estrutura para melhor 

acondicionamento de resíduos orgânicos nos 
pontos de pesca instalados no lago. 

- - 

1.2.5 
Destinar resíduos da poda, capina e roçagem 

para a compostagem no viveiro municipal 
- - 

1.2.6 
Verificar possibilidade de utlilizar-se de 

resíduos da varrição para a compostagem  
- - 

 

 

 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal de Santa Helena 30.000,00R$               1.500,00R$                

Secretaria de Obras e Urbanismo 465.500,00R$            23.275,00R$              

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento 2.720.680,00R$         136.034,00R$           

Secretaria de Administração -R$                           -R$                          

Secretaria de Desenvolvimento e Associativismo 20.000,00R$               1.000,00R$                

Secretaria de Finanças 576.000,00R$            28.800,00R$              

FUNASA/MS 7.450.000,00R$         372.500,00R$           

Vigilância Sanitária 100.000,00R$            5.000,00R$                

Total 11.362.180,00R$      568.109,00R$           

Investimentos Previstos
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OBJETIVO 1.3 - Gerenciar os Resíduos de Construção Civil e Resíduos Volumosos 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

1.3.1 
Elaborar Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos de Construção Civil e Volumosos, Lei 
ou Decreto Regulamentador. 

Contratação de 
consultoria 

especializada para 
elaboração do 

PGRCC 800 horas 
de trabalho a R$ 
200,00/hora = R$ 

160.000,00 + valor 
estimado para sua 
implantação de R$ 

85.500,00 

Elaboração do Plano 
Municipal de 

Gerenciamento de 
Resíduos da 

Construção Civil do 
município de 

Araucária/PR (119 mil 
habitantes) por R$ 
90.000,00 em 2007 

1.3.2 

Coletar dados referentes à coleta, transporte e 
destinação final de resíduos da construção civil 

e volumosos com solicitação de PGRCC’s, 
estabelecendo mecanismos para a fiscalização 

- - 

OBJETIVO 1.4 - Acompanhar o Gerenciamento de Resíduos Industriais 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

1.4.1 

Coletar dados referentes à coleta, transporte e 
disposição final de resíduos industriais a cargo 

dos geradores bem como falta de controle 
sobre os respectivos PGRIND’s e realizar a 

devida fiscalização por meio de Manifesto de 
Transporte de Resíduos (MTR). 

R$ 12.500,00 / ano  
(instalação de 

software) 

Valor estimado, gasto 
pela PM de Londrina 

OBJETIVO 1.5 - Gerenciar Resíduos de Transportes  

Cód. Descrição Memorial de 
cálculo detalhado 

Referência 

1.5.1 Elaborar PGRS do Terminal Rodoviário do 
Município. 

R$ 5.000,00 Valor estimado 

1.5.2 Elaborar PGRS do Porto Internacional R$ 5.000,00 Valor estimado 

OBJETIVO 1.6 - Gerenciar Resíduos Cemiteriais 

Cód. Descrição Memorial de 
cálculo detalhado 

Referência 

1.6.1 
Regularizar licenças ambientais dos cemitérios 

municipais 
R$ 

10.000,00/cemitério 
Valor estimado 

1.6.2 
Elaborar PGRS dos mais de 20 cemitérios ou 

encerrar oficialmente suas atividades 
R$ 

5.000,00/cemitério 
Valor estimado 

1.6.3 
Instituir lei sobre regularização da taxa e 

operação do sepultamento dos cemitérios 
- - 

1.6.4 
Criar autarquia para a gestão dos cemitérios 

distribuídos no município 
- - 

1.6.5 
Diagnosticar qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas no entorno dos cemitérios 
R$ 1.780/ponto  

Estudo no Município 
de Araguari/MG 

OBJETIVO 1.7 - Gerenciar Resíduos de Outros Estabelecimentos 

Cód. Descrição Memorial de 
cálculo detalhado 

Referência 

1.7.1 Elaborar PGRS do Viveiro Municipal R$ 5.000,00 Valor estimado 

1.7.2 Elaborar Plano de Coleta Seletiva no Balneário 
de Santa Helena; 

R$ 10.000,00 Valor estimado 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 43 - Valores detalhados Programa 2 – Gestão Integrada. 

PROGRAMA 2 - GESTÃO INTEGRADA 

OBJETIVO 2.1 - Sistema Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

2.1.1 
Implementar fiscalização de catadores 

autônomos que coletam resíduos recicláveis. 
- - 

2.1.2 
Implantar programa de ouvidoria ao cidadão 

para controle de pontos irregulares de resíduos 
sólidos. 

R$ 30.000,00 Valor estimado 

2.1.3 

Implementar um de sistema de rastreamento on 
line, com registro de quilometragem percorrida 
em tempo real, comunicação via rádio e central 

de gerenciamento da coleta convencional. 

R$ 68.000,00 Valor estimado 

2.1.4 
Implementar uma Agência Reguladora dos 

serviços prestados. 
- - 

2.1.5 
Elaborar estudo de sustentabilidade financeira 
para reduzir déficit proveniente da taxa de lixo, 

cobrada junto ao IPTU. 
- - 

2.1.6 

Delegar o cargo de Fiscal de Posturas conforme 
Lei Municipal nº2.029/2010 para o cumprimento 

da Lei Orgânica Municipal referente aos 
resíduos sólidos 

Salário de R$3.000 

Lei Municipal 
nº2.029/2010 

cria o cargo e o 
salário inicial é 
de R$2.623,52 

2.1.7 
Enviar Projeto de Lei que desvincula a Taxa de 

Lixo do IPTU para votação. 
- - 

2.1.8 

Empresa responsável pela coleta de resíduos 
convencionais deverá elaborar relatórios 

mensais da prestação de seus serviços para a 
Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente. 

- - 

2.1.9 

Responder o relatório do Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento - SNIS sobre as 

condições dos resíduos sólidos urbanos no 
Município, anualmente.  

- - 

OBJETIVO 2.2 - Atender Metas do PLANARES 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

2.2.1 
Atender metas detalhadas para a Região Sul, 

estabelecidas no PLANARES. 
- - 

OBJETIVO 2.3 - Indústrias Recicladoras 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

2.3.1 Fomentar instalação de indústrias recicladoras R$ 10.000,00 

Contratação de 
consultor 

específico na 
área 

OBJETIVO 2.4 - Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

2.4.1 
Elaborar estudos de caracterização dos 

Resíduos Sólidos Urbanos, ao menos uma vez 
por ano, firmado por contrato 

- - 
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OBJETIVO 2.5 - Incentivos à Associação dos Agentes Ambientais 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

2.5.1 

Oferecer incentivos aos associados da 
Associação dos Agentes Ambientais como 

carteira assinada, aumento de salários, 
pagamento de férias, vale-alimentação e décimo 

terceiro, bem como melhores condições de 
trabalho como a disponibilização de EPI’s e 

cursos de capacitação 

- - 

OBJETIVO 2.6 - Apoiar Acordos Setoriais para a Logística Reversa 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

2.6.1 

Estabelecer Cadeias de Responsabilidade 
Ambiental, elaboradas a partir dos Acordos 

Setoriais, promovendo sua divulgação e 
fiscalização. 

R$ 50.000,00 / ano 
(apoios diversos) 

Valor estimado, 
gasto pela PM 
de Londrina 

2.6.2 
Apoiar programa para lâmpadas fluorescentes 

usadas. 
R$ 3.000,00 / ano Valor estimado 

2.6.3 
Apoiar programa de logística reversa para óleos 

lubrificantes e suas embalagens. 
R$ 5.000,00 / ano Valor estimado 

2.6.4 Apoiar programa para eletroeletrônicos. R$ 5.000,00 / ano Valor estimado 

2.6.5 Apoiar programa para pilhas e baterias  R$ 5.000,00 / ano Valor estimado 

2.6.6 
Dar continuidade ao programa para 

medicamentos vencidos 
R$ 5.000,00 / ano Valor estimado 

2.6.7 
Regularizar acondicionamento de pneus usados 

em barracão da Associação dos Agentes 
Ambientais 

R$ 20.000,00 Valor estimado 

OBJETIVO 2.7 - Gerenciar Resíduos de Grandes Geradores 

Cód. Descrição 
Memorial de 

cálculo detalhado 
Referência 

2.7.1 
Criar legislação municipal para manejo de 

resíduos sólidos, com definição dos grandes 
geradores 

- - 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 44 - Valores detalhados Programa 3 – Disposição Final. 

PROGRAMA 3 - DISPOSIÇÃO FINAL 

OBJETIVO 3.1 - Melhorar as Condições Operacionais do Aterro Sanitário 

Cód. Descrição 
Memorial de cálculo 

detalhado 
Referência 

3.1.1 Passivos Ambientais R$ 80.000,00 Valor estimado 

OBJETIVO 3.2 - Melhorar as Condições Operacionais do Aterro Sanitário 

Cód. Descrição 
Memorial de cálculo 

detalhado 
Referência 

3.2.1 Projeto de Ampliação. R$ 25.000,00 Valor estimado 

3.2.2 

Elevar o Índice de Qualidade do Aterro 
Sanitário por valas/trincheiras (IQR), 

desenvolvido pela CETESB, que 
apresenta um valor de 6,3, de um total 

de 10,0, apresentando condições 
inadequadas. 

- - 

3.2.3 
Instalar balança para a pesagem de 

resíduos destinados ao aterro sanitário. 
- - 

3.2.4 

Elaborar estudo geofísico no aterro 
sanitário para atender a demanda de 
volume de terra para a cobertura do 

aterro sanitário 

R$ 50.000,00 

Tabela de 
Honorários 

Profissionais ´para 
Geólogos da 
Associação 

Profissional Sul-
Brasileira de 

Geólogos - APSG 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Quadro 45 - Valores detalhados Programa 4 – Educação Ambiental. 

PROGRAMA 4 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

OBJETIVO 4.1 - Ampliar Programa de Educação Ambiental 

Cód. Descrição 
Memorial de cálculo 

detalhado 
Referência 

4.1.1 

Ampliar programa de educação 
ambiental contra lançamentos 

irregulares de resíduos sólidos urbanos 
e rurais. 

R$ 10.000,00 / ano Valor estimado 

4.1.2 
Ampliar divulgação de programas 

existentes de coleta seletiva nas zonas 
urbana e rural. 

R$ 2.500,00 / ano Valor estimado 

4.1.3 
Ampliar divulgação de programas 

existentes de logística reversa. 
R$ 2.500,00 / ano Valor estimado 

4.1.4 
Criar vídeo institucional sobre 

separação de resíduos para ser 
distribuído em escolas 

R$ 10.000,00 Valor estimado 

4.1.5 
Ampliar divulgação de campanha de 
combate à dengue juntamente com o 

programa de resíduos sólidos 
- 

Em conjunto com 
outras campanhas 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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7.3.10. Fontes de Financiamento Externo para os Serviços de 
Saneamento Básico 

Grande parte dos recursos previstos no item anterior poderão ser obtidos através de 
fontes de financiamento externo, ou seja, instituições financeiras e órgãos públicos 
que disponibilizam recursos para determinados investimentos. O Governo Federal 
possui alguns programas específicos para Saneamento Básico (Quadro 46), 
subdivididos em ações diretas (Quadro 47) e ações relacionadas a esse setor (Quadro 
48). 

Quadro 46 - Atuação do Governo Federal em Saneamento Básico. 

Ministério Público Alvo 

Ministério das Cidades  

Municípios com população superior a 50 mil hab. 
Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RM’s) ou 

Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE’s) 
Consórcios Públicos que atendam população acima de 150 mil 

hab. 

Ministério das Saúde / 
Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) 

Municípios com menos de 50 mil hab. 
Áreas especiais como quilombolas, assentamentos rurais, áreas 

sujeitas a endemias e aldeias indígenas 

Ministério da Integração 
Nacional / Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do 
São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF) 

Intervenções multi-municipais 
Municípios atingidos pelo projeto de Transposição do Rio São 

Francisco 
Intervenções em caráter emergencial (Defesa Civil) 

Ministério de Meio Ambiente 
(MMA) 

Todos os municípios, em especial Consórcios Públicos 

Agência Nacional de Águas 
(ANA) 

Municípios participantes de Comitê de Bacias Hidrográficas com 
capacidade de investimento próprio (pagamento por resultado) 

Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDS) 

Áreas rurais - consumo humano e produção agrícola e alimentar 
Prioridade para população em situação de extrema pobreza 

Sec. Esp. De Agricultura 
Familiar e do Desenv. Agrário 

Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma 
Agrária Público alvo: as famílias assentadas. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2013). 

Quadro 47 - Programas do Governo Federal em ações diretas de saneamento básico. 

Campo de Ação Programas  Objetivos 
Ministério 

Responsável  

Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais 

Urbanas 

Drenagem Urbana e 
Controle de Erosão 
Marítima e Fluvial 

Desenvolver obras de drenagem urbana em 
consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do 
solo 

Ministério da 
Integração 

Nacional (MI) 

Prevenção e 
Preparação para 
Emergências e 

Desastres 

Prevenir danos e prejuízos provocados por 
desastres naturais e antropogênicos 

(MI) 

Programas Não Orçamentários 

Diversas 
Modalidades em 

Saneamento Básico 

Pró-Saneamento  
e 

Saneamento Para 
Todos (1) 

Financiamento oneroso para empreendimentos 
nas modalidades: abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; manejo de águas pluviais; 
manejo de resíduos sólidos; manejo de resíduos 

de construção e demolição; preservação e 
recuperação de mananciais; e estudos e 

projetos. 

MCidades 

(1). Para efeito do Plano Plurianual (PPA), o Saneamento para Todos não é um programa, visto que suas ações 
(não orçamentárias) estão incluídas em diversos programas de saneamento existentes no PPA. No entanto, para 
efeito da gestão dos recursos do FGTS e do controle do MCidades, este possui o status de Programa, possuindo 

regras diferenciadas em relação à aplicação do Orçamento Geral da União (OGU). Fonte: Adaptado de BRASIL 
(2013). 
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Quadro 48 - Programas do Governo Federal relacionadas com o setor de saneamento básico. 

Campo de 
Ação 

Programas  Objetivos 
Ministério 

Responsável  

Áreas Especiais 

Programa Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Semiárido (CONVIVER) 

Contribuir para a diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais com 

maior incidência de secas, a partir de ações que levem à dinamização da economia da região e ao 

fortalecimento da base social do Semiárido 

MI 

Programa Desenvolvimento Sustentável de 

Projetos de Assentamento   

Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária e tem como público alvo 

as famílias assentadas 
MDA 

Acesso à Alimentação: Programa 1 Milhão de 

Cisternas 

Uma das ações do programa é a construção de cisternas para armazenamento de água. Essa ação 

tem como finalidade universalizar as condições de acesso adequado à água potável das populações 

rurais de baixa renda no semiárido a partir do armazenamento de água em cisternas 

MDSCF 

Desenvolvimento 

Urbano e 

Habitação  

Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários 

Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua 

urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade 
MCidades 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano de Municípios de Pequeno Porte - 

PRÓ-MUNICÍPIOS 

Apoiar ações de infraestrutura urbana em municípios com população igual ou inferior a 100 mil 

habitantes 
MCidades 

Pró-Municípios de Médio e Grande Porte 
Apoiar a implantação e/ou adequação de infraestrutura urbana em municípios com população 

superior a 100 mil habitantes 
MCidades 

Habitação de Interesse Social 
Ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna e promover melhoria da qualidade das 

habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural 
MCidades 

Integração e 

Revitalização de 

Bacias 

Hidrográficas  

Programa Integração de Bacias Hidrográficas Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica. MI 

Programa de Revitalização de Bacias 

Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade 

e Degradação Ambiental   

Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, 

efetivando sua recuperação, conservação e preservação 
MMA 

Programa Conservação, Uso Racional e 

Qualidade das Águas 
Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas MMA 

Promoção da Sustentabilidade de Espaços 

Sub-regionais (PROMESO) 

Induzir o aproveitamento dos potenciais endógenos, de forma articulada, com vistas à 

sustentabilidade das sub-regiões definidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
MI 

Ações de Gestão 

Gestão da Política de Desenvolvimento 

Urbano 

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, 

transporte urbano e trânsito 

MCidades 

Fortalecimento da Gestão Urbana 
Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços 

urbanos, gestão territorial e política habitacional 
MCidades 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2012). 
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Os principais programas e ações que aportam recursos para os investimentos em 
saneamento básico, com seus objetivos e suas modalidades estão apresentados a 
seguir. 

 

7.3.10.1. Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal (CEF), 
programas com recursos do FGTS  

Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende 
da capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

SANEAMENTO PARA TODOS  

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

PRÓ SANEAMENTO  

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

 

7.3.10.2. Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES)  

Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende 
da capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI)  

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

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

SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS  

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

APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE  

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

 

7.3.10.3. Programa de Repasses do OGU  

Esta modalidade não gera obrigação de devolução de recursos e se apresenta em 
três tipos:  

 Transferências Constitucionais: “Parcelas de recursos arrecadados e 
repassados aos municípios por força de mandamento estabelecido em 
dispositivo da Constituição Federal” (BRASIL, 2001b); 

 Transferências Legais: Segundo BRASIL (2001b), entende-se por 
transferências legais a “regulamentação por leis específicas, as quais 
determinam a forma de habilitação, transferência, aplicação dos recursos e 
prestações de contas. Podem ser divididas em duas categorias”:  

 Transferências automáticas: “repasse de recursos financeiros sem a 
utilização de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em 
conta corrente específica, aberta em nome do beneficiário” (BRASIL, 
2001b); 

 Transferências fundo a fundo: “repasse de recursos, diretamente, de 
fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal ou 
do DF, dispensando a celebração de convênios, bastando apenas 
realizar a adesão” (BRASIL, 2001b); 

 É importante ressaltar que o PAC constitui uma modalidade de 
transferência legal, caracterizada como transferência obrigatória de 
recursos financeiros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e 
entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante a Lei 
Federal nº 11.578, de 26 de novembro de 2007. 

 Transferências Voluntárias: Definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Federal Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 25), como “a 
entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a 
título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de 
Saúde” (BRASIL, 2000). Tem por origem recursos do OGU e geralmente, 
decorrem das Emendas Parlamentares. Modalidades: Contratos de Repasse 
e Convênios: 

o Convênios: No âmbito federal o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 
considera convênio como:  
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Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência 
de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 
órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, 
direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a 
execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação (BRASIL, 2007). 

o Contratos de Repasse: Ainda segundo o referido decreto (com 
dispositivos alterado pelo Decreto n.° 8.180/2013), considera contrato 
de repasse como “instrumento administrativo, de interesse recíproco, 
por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa 
por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que 
atua como mandatário da União”.    

 

Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) 

 Pró Municípios  

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

 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 

Objetiva coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação 
e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, 
saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito. 

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

 Gestão de Recursos Hídricos  

Esse programa objetiva a recuperação e preservação tanto qualitativa, quanto 
quantitativa dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, sendo desenvolvido em 
três modalidades: 

 Despoluição de Corpos D´Água; 

 Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos 
D´Água em Áreas Urbanas; 

 Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes. 
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7.3.10.4. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)   

O PAC, criado em 2007 pelo Governo Federal, atualmente em fase de conclusão, foi 
pensado como um plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 
investimentos em setores estruturantes do país, promovendo o planejamento e a 
execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do 
país. O programa está hoje na terceira fase de execução, a qual corresponde ao 
período de 2015 a 2018, e visa finalizar as obras das fases 1 e 2, sendo a primeira 
fase (PAC 1) de 2007 a 2010 e a segunda (PAC 2) de 2011 a 2015 e utiliza tantos 
recursos do FGTS quanto do OGU. 

Os investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios, classificados em três 
grupos, conforme descrição a seguir. Os recursos destinados aos Grupos 1 e 2 são 
coordenados pelo Ministério das Cidades e os destinados ao Grupo 3 são 
coordenados pela FUNASA, vinculada ao Ministério da Saúde. 

 Grupo 1: grandes regiões metropolitanas do país, municípios com mais de 70 
mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 
mil nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 2: municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e municípios com população entre 50 mil e 100 mil 
habitantes nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 3: municípios com menos de 50 mil habitantes. 

 

7.3.10.5. Plano Plurianual de Investimento (PPA) - 2016/2019 

Destacam-se, ainda, recursos disponibilizados conforme segue: 

 PPA (2016/2019) do Governo Federal, tendo como principal meta o 
Desenvolvimento, a Produtividade e a Inclusão Social, segundo as diretrizes 
estratégicas: 

o Promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável, 
ampliando e melhorando as condições de moradia, saneamento, 
acessibilidade, e mobilidade urbana do trânsito com qualidade 
ambiental; 

o Promoção da segurança hídrica com investimentos em infraestrutura e 
aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água, e, 

o Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta 
a desastres, e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Programas de Infraestrutura Urbana: 

 Gestão de Riscos e de Desastres:   

o Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e respostas 
a desastres e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

 Saneamento Básico: 

o Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da 
gestão e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, 
considerando o abastecimento de água potável, o esgotamento 
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sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais, e a limpeza e manejo 
de resíduos sólidos urbanos; 

o Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e 
comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a 
quantidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de 
saneamento básico; 

o Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações 
que assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos 
de saneamento básico. 

 

7.3.10.6. Investimentos Oriundos de Fontes Internacionais 

Obtenção de financiamentos junto às organizações internacionais através de 
empréstimos oriundos de entidades multilaterais de crédito, como:  

 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);  

 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

Atualmente, o BID é uma das principais fontes de financiamento multilateral para o 
desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe e 
para a integração regional, possuindo expressiva experiência na realização de 
projetos similares no Brasil.  

Os dois principais objetivos do BID, como parte de sua estratégia institucional, são: a 
redução da pobreza buscando a equidade social e o crescimento sustentável do ponto 
de vista ambiental. 

 AQUAFUND: Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o 
desenvolvimento de projetos nos setores de água, tratamento de esgotos, 
drenagem e resíduos sólidos. O AQUAFUND é um fundo de desembolso 
rápido criado para financiar uma série de intervenções de apoio à 
implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do BID e para a 
realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio nos países 
mutuários do Banco. Recursos podem ser utilizados para financiar a 
assistência técnica, elaboração de projetos, estudos de viabilidade, projetos 
de demonstração, parcerias, divulgação de conhecimentos e de campanhas 
de sensibilização. 

 

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
(BIRD) 

O BIRD apoia vários investimentos em áreas como educação, saúde, administração 
pública, infraestrutura, desenvolvimento financeiro e do setor privado, agricultura, 
meio ambiente e recursos naturais. 
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7.4. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

7.4.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 

O presente tópico corresponde à Etapa 5, contendo o produto Ações para 
Emergências e Contingências situação setorial da limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos de Santa Helena (PR), com base no diagnóstico e nas proposições 
efetivadas nas etapas anteriores. 

 

7.4.2. Objetivos 

7.4.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do PMSB de Santa Helena (PR), que contempla os setores de Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
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exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

 

7.4.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destaca-se: 

 Definir ações para contingências e emergências. 

 

7.4.3. Concepção das Ações para Emergências e Contingências 

A Lei Federal n.º 11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento 
(BRASIL, 2007) estabelece diretrizes nacionais para o setor, dentre elas destaca o 
PMSB – Plano de Municipal de Saneamento Básico, desenvolvido com a intenção de 
se planejar adequadamente os serviços de saneamento básico de cada Município. 
Em seu Capítulo IV, afirma: 

Art. 19° - A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará 
o plano que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no 
mínimo: 

I – diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 
utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 
com os demais planos setoriais; 

III – programas, projetos e ações necessárias 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; 

IV – ações para emergências e contingências; 

V – mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas. 

Art. 23°, que a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo 
menos, os seguintes aspectos: [...]; XI – medidas de contingências e de 
emergências, inclusive racionamento [...]. 

O plano de contingência e emergência visa definir um conjunto de procedimentos que 
permita, aos prestadores de serviços de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas, prevenirem-se e, diante de ocorrências, reagirem com a 
otimização dos recursos disponíveis e as respostas mais adequadas às situações de 
emergências levantadas a partir dos pontos críticos e vulneráveis, mapeados em sua 
área geográfica de abrangência. 

A Lei Federal n.º 9.966, de 28 de abril de 2000 dispõe sobre a prevenção, o controle 
e a fiscalização da poluição causada por lançamentos de óleo e outras substâncias 
nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. Em 
seu Art. 2º traz definições sobre o plano de emergência e contingência, sendo: 
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 Necessidade dos prestadores de serviços apresentarem o plano de 
emergência: conjunto de medidas que determinam e estabelecem as 
responsabilidades setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente 
após um incidente, bem como definem os recursos humanos, materiais e 
equipamentos adequados à prevenção, controle e combate à poluição 
ambiental; 

 Necessidade dos prestadores de serviços apresentarem o plano de 
contingência: conjunto de procedimentos e ações que visam à integração dos 
diversos planos de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos 
humanos, materiais e equipamentos complementares para a prevenção, 
controle e combate da poluição ambiental. 

 

O Plano de Emergência e Contingência (PEC) tem como propósito prever os cenários 
emergenciais, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, 
tanto em caráter preventivo como corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de 
segurança e a continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem pluvial e limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, mesmo que em caráter precário. 

O PEC é um documento resultante do planejamento tático elaborado a partir de uma 
determinada hipótese de desastre ou falha no sistema, cuja finalidade é aperfeiçoar 
as atividades de resposta aos desastres e falhas, através da antecipação e 
designação de responsáveis pelas mesmas.  

Para o PMSB a aplicabilidade da preparação do município para as situações 
emergenciais está definida na Lei Federal n.º 11.445/2007, como condição 
compulsória, dada a importância dos serviços classificados como “essenciais”.  

As medidas emergências objetivam programar as ações para situações onde ocorra 
um evento inesperado (um acidente), o qual desencadeie um estado crítico, e que 
requer tratamento imediato. As ações emergenciais promovem uma resposta rápida 
aos sistemas afetados, minimizando os impactados causados a população e ao meio 
ambiente. 

Medidas de contingência, por sua vez, centram na prevenção de qualquer evento que 
afete a disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um 
sistema, provocando em consequência, a descontinuidade de serviços considerados 
essenciais. As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau 
adequado de segurança aos processos e instalações operacionais.  

No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais e 
consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os 
baixos níveis de segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais 
desnecessários a boa prestação dos serviços. 

Neste sentido, todas as ações de emergência e contingência devem ser elaboradas 
prevendo um equilíbrio entre segurança e gastos, buscando sempre a maneira mais 
rápida e fácil de aplicar as ações, com o menor custo possível. 

É importante observar que o planejamento de contingência e/ou emergência pode ser 
estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres: 
estadual, regional, municipal, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o 
planejamento deve ser elaborado de maneira participativa e multidisciplinar, 
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englobando as organizações cujos esforções serão necessários para que o plano 
funcione. Ou seja, além de ser multifuncional, o processo de planejamento para 
desastres deve englobar órgãos governamentais, organizações não governamentais 
e empresas privadas. 

Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado “Plano de 
Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAE-SAN), 
cujos elementos básicos serão apresentados neste capítulo. 

A elaboração do PAE-SAN compreende dois momentos distintos: 

III. O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários 
emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das 
anormalidades.  

IV. O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades 
para a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela 
administração municipal juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que 
de forma direta ou indireta participem das ações. 

Conforme destacado, o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas 
ações para mitigação, as quais serão descritas posteriormente, entretanto, estas 
ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim 
de subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a 
seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação. 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

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

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

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

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

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

XVI. Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

XVII. Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações 
previstas; 

XVIII. Planejamento para a coordenação do PAE-SAN; 

XIX. Definição de Programa de Treinamento; 

XX. Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN. 

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado 
para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um 
planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para 
auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 
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Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é 
necessário que os diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fieis aos sistemas, 
pois é através dos diagnósticos que são identificadas as possíveis falhas do sistema 
e consequentemente, elaborados planos eficazes de emergência e contingência. 

Os planos de emergências e contingências apresentados a seguir foram elaborados 
de acordo com os seguintes preceitos: 

I. Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas; 

II. Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos 
funcionais, levando em consideração a interdependência entre eles a 
probabilidade de ocorrência e a provável duração; 

III. Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude 
dos impactos que possam ocorrer; 

IV. Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de 
prevenção e posterior facilidade para a resolução dos mesmos; 

V. Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e decisões 
em atuações.  

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de 
saneamento básico possui grande complexidade tendo em vista as características de 
cada sistema, como também a inter-relação entre os mesmos. As ações precisam de 
procedimentos detalhados e altamente técnicos, cabendo apenas aos operadores dos 
sistemas, a responsabilidade de consolidar o documento e mantê-lo atualizado. 

Visando sistematizar todas as informações, estas foram apresentadas separadamente 
e em seguida foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários de emergências e 
contingências e as respectivas ações associadas, juntamente com os responsáveis 
pelas mesmas, facilitando assim o entendimento do PEC. 
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7.4.4. Ações de Emergências e Contingências 

A interrupção do sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos afeta a população 
de maneira geral. Sem estes serviços, os resíduos podem acumular nas ruas e 
interferir no transporte das águas superficiais e contaminar os mananciais, além de 
também trazer inconvenientes como odores desagradáveis e possíveis focos de 
doenças. 

Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que podem 
caracterizar anormalidades ao manejo dos resíduos sólidos. 

 Tabela 212 – Origem x Cenários 

Origem Descrição 

1 Inundações. 

2 Deslizamentos de terra. 

3 Períodos prolongados de seca – estiagem. 

4 Períodos prolongados de chuvas 

5 Falta de energia elétrica. 

6 Vandalismo. 

7 Acidente ambiental – contaminação da água. 

8 Falta de manutenção dos equipamentos – falha mecânica. 

9 Falta de manutenção da rede. 

10 Ausência de funcionário/equipes – paralização. 

11 Incêndio. 

12 Falta de conhecimento do sistema. 
 

Cenários Origem 

1 
Interrupção dos serviços de varrição, poda, capina e 
roçagem 

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

2 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos 
domiciliares 

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

3 
Interrupção dos serviços de coleta de resíduos de 
serviços de saúde 

1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

4 
Interrupção do serviço de disposição final ao aterro 
sanitário 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

5 Ocorrência de pontos de lixo inadequados 7, 11 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de 
previsibilidade incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as 
de contingência significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um 
planejamento preventivo de ações, em particular as vinculadas à manutenção 
constante e à proteção de equipamentos. 

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais e 
contingenciais previstas para cada vertente do saneamento. 
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7.4.4.1. Ações de Contingências 

Quadro 49 – Ações de Contingências. 

Num. Medidas Contingenciais 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após ocorrência de 
sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

9 Promover cursos de capacitação para funcionários 

10 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

11 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

12 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

13 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14 Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

15 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

16 Elaborar Plano de Controle de Doenças de Veiculação Hídrica 

17 Implantar um sistema de denúncias 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

7.4.4.2. Ações de Emergências 

Quadro 50 – Ações de Emergências. 

Num. Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento danificado 

11 Substituição de pessoal 

12 Manutenção corretiva 

13 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14 Manobra operacional 

15 Isolamento de área e remoção de pessoas 

16 Mobilização da frota de caminhões coletores tanto da companhia como de terceiros 

17 Monitoramento da qualidade da água de corpos hídricos após sinistro 

18 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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7.4.4.3. Órgãos Responsáveis pelas Ações 

Quadro 51 – Órgãos e suas Áreas de Atuação. 

Órgão Área de atuação 

Corpo de Bombeiros 
 Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os 

outros órgãos em todas as vertentes; 

 Atuação direta nos cenários de ocorrências; 

Polícia Civil 
 Manutenção da ordem em ocorrências; 

 Investigação de atos criminosos/vandalismo; 

Companhia Energética 
(COPEL) 

 Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de falta 
de energia elétrica 

Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 

 Resgate e atendimento às vítimas de emergências 

Universidades  Prestação de assistência técnica 

Assessoria de comunicação 
da PMSH 

 Realizar a transmissão rápida de informações, 
quando da ocorrência de eventos emergenciais 

Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil (COMDEC) 

 Decretar situação de emergência e/ou de estado de 
calamidade pública, se necessário 

Secretaria de Assistência 
Social 

 Manutenção e organização de abrigos, cadastro da 
população afetada, provisão de mantimentos 

Secretaria de Educação e 
Cultura 

 Criar um programa de educação ambiental para 
instruir a população em como agir em casos de 
emergências 

Secretaria de Obras e 
Urbanismo 

 Limpeza dos locais afetados, disponibilização e 
operação de maquinário pesado, substituição da 
infraestrutura afetada 

Secretaria de Saúde 
 Provisão e administração de medicamentos para a 

população afetada 

Secretaria Municipal de 
Agricultura, Abastecimento e 

Meio Ambiente 

 Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos 
que se fizerem essenciais para minimizar os danos 
causados pelos sinistros buscando gerenciar as 
ações necessárias em conjunto com a Defesa Civil.  

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Tabela 213 – Diretriz Básica para Elaboração do Plano de Emergência e Contingência – PEC – 
PAE-SAN. 

Diretriz Básica para Elaboração de Plano de Emergência e Contingência 

1 Capa 

1.1 Índice  
  

2 Aspectos Gerais 

2.1 Objetivo 

2.2 Finalidade 

2.3 Definições 

2.4 Abrangência do Plano de Contingência 
  

3 Atualização do Plano de Contingência e Emergência 

3.1 Vigência e data da última revisão 

3.2 Atualização das técnicas e táticas 

3.3 Atualização dos sistemas e equipamentos constituintes 

3.4 Fundo /Recursos financeiros para Atendimento das Emergências 

  

4 

Identificação da Instalação: 
 Resíduos Convencionais: 

 Coleta e Transporte de Resíduos 

 Estação de Transbordo 

 Transporte ao Aterro Sanitário 

 Aterro Sanitário 
 Resíduos de Serviços de Saúde 

 Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde 

 Tratamento e Disposição Final 
 Resíduos de Construção Civil 

 Coleta e Transporte de Resíduos de Construção Civil 

 Tratamento e Disposição Final 
 Resíduos Industriais 

 Coleta e Transporte de Resíduos de Construção Civil 

 Tratamento e Disposição Final 
 Aterro Sanitário 

  Valas, células para disposição 

 Equipamentos de recalque do chorume 

4.1 Nome, endereço completo, telefone, e-mail e fax da instalação 

4.2 
Nome, endereço completo, telefone, e-mail e fax do coordenador das ações de 
resposta 

4.3 
Nome, cargo, endereço completo, telefone, e-mail, e fax do coordenador das ações 
da resposta 

4.4 
Contatos de todos os setores não governamentais que possam oferecer apoio 
logístico e/ou operacional 

4.5 Localização em coordenadas geográficas 

4.6 Características e descrição da planta 

4.7 Planta da situação 

4.8 Impacto de Vizinhança 

4.9 Circunvizinhança 

4.10 Distância de outras edificações 

4.11 Distância da unidade do corpo de bombeiros e do pronto-socorro, etc. 

4.12 Planta da construção 

4.13 Dimensões 

4.14 Ocupação 

4.15 Característica de funcionamento 

4.16 Riscos específicos inerentes à atividade de cada setor 

4.17 Inventário de produtos químicos e soluções utilizadas 

4.18 Descrição dos acessos à instalação 

4.19 Rotas de fuga 
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Diretriz Básica para Elaboração de Plano de Emergência e Contingência 

4.20 Saídas de Emergência e Sinalização 

4.21 Pessoas portadoras de deficiência 

5 Descrição dos Sistemas Existentes 

5.1 
Sistemas de Coleta e Transporte de Resíduos Convencionais, de Construção Civil, de 
Serviços de Saúde, Resíduos Industriais, Aterro Sanitário 

5.2 Mapear os sistemas utilizados (cadastro) 

5.3 Esquemas e Características de Funcionamento (Fluxograma) 

  

6 Identificação dos Cenários de Emergência 

6.1 Identificação dos perigos 

6.2 Vulnerabilidade de recursos e pessoas susceptíveis a incidentes 

6.3 Check-list de conformidades e não conformidades 

6.4 Produtos Perigosos Transportados 

  

7 Processos de Negócio (Administração e Lógística) 

7.1 Plano de Continuidade Operacional 

7.2 Identificação de ativos (mais importantes) 

7.3 Listar os ativos que dão suporte aos processos 

7.4 
Levantamento e Localização de Equipamentos, materiais (documentados e 
contabilizados) e Recursos (mão de obra e monetário) disponíveis 

7.5 Levantamento e Disponibilidade de EPI’s 

7.6 Manutenção das Condições de Uso dos Equipamentos 

7.7 Normas de trabalho da empresa, incluindo as instruções de segurança 

7.8 

Treinamento e simulados 
Obs: Sugerido a cada 6 meses, a frequência de realização depende do nível de risco 
da instituição/exercícios periódicos de simulação total ou parcial para testar os Planos 
de Contingência e Emergência e uso correto dos equipamentos 

7.9 
Avaliação e correção das falhas ocorridas 
Obs: Avaliação e correção das falhas ocorridas 

7.10 Previsão de um Plano B 

  

8 Gestão de Riscos 

8.1 Identificar riscos 

8.2 Análise crítica e melhoria contínua 

8.3 Avaliação de riscos e vulnerabilidade 

8.4 Tratamento dos riscos (Medidas preventivas / planejamento preventivo) 

8.5 Monitoramento 

  

9 Divisão dos Papéis e Responsabilidade 

9.1 Nível de Coordenação / Comando unificado de operações 

9.2 Estrutura Organizacional 

9.3 
Sistema de Comando de Incidentes (criação e operação de estrutura organizacional 
adequada: incubida de formular e supervisionar a execução) 

9.4 
Centro de operações (definição das responsabilidades respectivas do poder público, 
dos setores privados e população) 

9.5 Funções de cada membro 

9.6 Organograma de Atribuições 

9.7 Descrição dos órgãos e estruturas de resposta 

9.8 Aprovação da política de segurança (aprovação da alta administração) 

9.9 Calendário de Reuniões 

9.10 Regimento Interno 

  

  

  

10 
Acionamento do Plano de Emergência e Contingência 
Obs: disponibilização do PAE em local de fácil acesso, para consulta em situações de 
emergência 
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Diretriz Básica para Elaboração de Plano de Emergência e Contingência 

10.1 Divulgação 

10.2 Fluxograma de acionamento 

10.3 Alerta/Ativação/Acionamento do Plano de Emergência 

10.4 Listagem de acionamento dos órgãos e listagem de telefones de emergência 

10.5 
Análise da situação (Eliminar riscos, Plano de abandono de área e/ou isolamento de 
área, dimensionar a quantidade de recursos/equipamentos necessários e/ou 
necessidade de apoio externo e primeiro socorros) 

10.6 Comunicação dos órgãos e estruturas de resposta 

10.7 Protocolos de comunicação 

10.8 Ação de resposta / Mitigação 

10.9 
Intersetorialidade (articulação e atribuições dos diversos órgãos e instituições públicas 
e privadas neles envolvidas) 

10.10 
Compatibilidade / Integração com outros planos (ex: Plano de Segurança de Água e 
Plano de Segurança de Barragens, entre outros. 

10.11 Integração das ações de controle (licenciamento e fiscalização) 

10.12 Logística, Equipamentos e Recursos 

10.13 Mobilização dos equipamentos e recursos necessários 

10.14 Planos de Emergência Individual (quando contaminação com óleo) 

10.15 Procedimentos para limpeza das áreas atingidas 

10.16 Investigação do Sinistro 

10.17 Quantificação dos Danos 

10.18 Procedimentos para Limpeza das Áreas Atingidas 

10.19 Procedimentos para Coleta e Disposição Final dos Resíduos Gerados 

10.20 Efetuar os registros do incidente 

10.21 
Informação sobre a existência de contrato com empresas de resgate / seguro 
ambiental 

10.22 Identificação do(s) profissional(is) habilitado(s) que elaboram o PAE (cópia da ART) 

10.23 Relatório técnico das ações de comunicação social e institucional realizadas 

10.24 
Relatório financeiro-administrativo consolidado (que discrimine recursos humanos e 
materiais aplicados no exercício de Sua Coordenação e custos envolvidos na 
operação) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Na sequência, apresentam-se os quadros sobre Emergências e Contingências 
referentes ao setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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Quadro 52 – Inundações. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

1. Interrupção dos serviços 

de varrição, poda, capina e 

roçagem 

2. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

coleta de resíduos 

3. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

serviços de saúde 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário 

1
 –

 I
n

u
n

d
a

çõ
e

s 

1- Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas 

de energia 

7-Aquisição de equipamentos 

reserva 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14-Cadastramento de 

fornecedores de maquinários, 

equipamentos e produtos químicos 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3-Comunicação ao responsável técnico 

4-Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

6-Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

10 - Manutenção corretiva 

13-Solicitação de apoio a municípios 

vizinhos 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 53 – Deslizamentos de terra. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

1. Interrupção dos serviços 

de varrição, poda, capina e 

roçagem 

2. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

coleta de resíduos 

3. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

serviços de saúde 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário 

2
 –

 D
e

sl
iz

a
m

e
n

to
s 

d
e

 t
e

rr
a

 

1-Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

7-Aquisição de equipamentos 

reserva 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14-Cadastramento de 

fornecedores de maquinários, 

equipamentos e produtos químicos 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

10-Substituição de equipamento 

danificado 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 54 – Falta de energia elétrica. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

1. Interrupção dos serviços 

de varrição, poda, capina e 

roçagem 

2. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

coleta de resíduos 

3. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

serviços de saúde 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário 

5
 –

 F
a

lt
a

 d
e

 e
n

e
rg

ia
 e

lé
tr

ic
a

 

6-Aquisição de fontes alternativas 

de energia 

7-Aquisição de equipamentos 

reserva 

8-Comunicação à operadora de energia 

elétrica 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 



 514 

 

                      
    

Quadro 55 – Vandalismo. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

1. Interrupção dos serviços 

de varrição, poda, capina e 

roçagem 

2. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

coleta de resíduos 

3. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

serviços de saúde 

 

6
 –

 V
a

n
d

a
li

sm
o

 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

17-Implantar um sistema de 

denúncias 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

18-Ampliação da comunicação cliente-

operadora 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 56 – Acidente ambiental: contaminação da água. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário  

5. Ocorrência de pontos de 

lixo inadequados 

7
 –

 A
ci

d
e

n
te

 a
m

b
ie

n
ta

l:
 c

o
n

ta
m

in
a

çã
o

 d
a

 á
g

u
a

 

1-Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14-Cadastramento de 

fornecedores de maquinários, 

equipamentos e produtos químicos 

15-Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

17-Monitoramento da qualidade da água 

de corpos hídricos após sinistro 

18-Ampliação da comunicação cliente-

operadora 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 57 – Falta de manutenção dos equipamentos ou falha mecânica. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário  

5. Ocorrência de pontos de 

lixo inadequados 

8
 –

 F
a

lt
a

 d
e

 m
a

n
u

te
n

çã
o

 d
o

s 
e

q
u

ip
a

m
e

n
to

s 
o

u
 f

a
lh

a
 m

e
câ

n
ic

a
 2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos 

reserva 

8-Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos  

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14-Cadastramento de 

fornecedores de maquinários, 

equipamentos e produtos químicos 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

13-Solicitação de apoio a municípios 

vizinhos 

14-Manobra operacional 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 58 – Ausência de funcionário/equipe ou paralização. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

1. Interrupção dos serviços 

de varrição, poda, capina e 

roçagem 

2. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

coleta de resíduos 

3. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

serviços de saúde 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário  

 

 

9
-A

u
sê

n
ci

a
 d

e
 f

u
n

ci
o

n
á

ri
o

/
e

q
u

ip
e

s 
- 

p
a

ra
li

za
çã

o
 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

11-Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

sistema 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 59 – Incêndio. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

1. Interrupção dos serviços 

de varrição, poda, capina e 

roçagem 

2. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

coleta de resíduos 

3. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

serviços de saúde 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário  

 

 

1
0

 –
 I

n
cê

n
d

io
  

2-Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas 

de energia 

7-Aquisição de equipamentos 

reserva 

8-Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos  

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

13-Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14-Cadastramento de 

fornecedores de maquinários, 

equipamentos e produtos químicos 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

8-Comunicação à operadora de energia 

elétrica 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 60 – Falta de Conhecimento do Sistema. 

Cenário Origem 
Ações para 

Contingências 
Ações para Emergências 

1. Interrupção dos serviços 

de varrição, poda, capina e 

roçagem 

2. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

coleta de resíduos 

3. Interrupção dos serviços 

de coleta de resíduos de 

serviços de saúde 

4. Interrupções dos serviços 

de disposição final ao aterro 

sanitário  

5. Ocorrência de ponto de 

lixo inadequados 

 

 

1
1

 –
 F

a
lt

a
 d

e
 c

o
n

h
e

ci
m

e
n

to
 d

o
 s

is
te

m
a

 

4-Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

9-Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10-Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11-Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

sistema 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

7 – Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

11-Substituição de pessoal 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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7.4.5. Etapas do PAE-SAN 

Conforme destacado, o PMSB 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 Emergências e Contingências para o 
Saneamento Básico - PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados 
nesta estruturação. 

Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estão baseados nas funcionalidades 
gerais de uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá estabelecer as 
responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas 
na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação. 

 

7.4.5.1. Medidas para a Elaboração do PAE - SAN 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

 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 serão 
mobilizados; 

 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

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

 Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

 

7.4.5.2. Medidas para Validação do PAE - SAN 

São medidas previstas para a validação do PAE-SAN: 

 Definição de Programa de treinamento; 

 Desenvolvimento de práticas de simulados; 

 Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN; 

 Aprovação do PAE-SAN; e, 

 Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas. 
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7.4.5.3. Medidas para Atualização do PAE - SAN 

São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN: 

 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas; 

 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica; 

 Registro de Revisões; e, 

 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 PAE-SAN, poderá estabelecer um 
planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para 
auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 

 

7.4.5.4. Matriz de Priorização de Risco 

Sugere-se ainda a utilização da Matriz de Priorização de Risco, conforme segue. 

A caracterização dos riscos pode ser realizada com vários graus de detalhamento e 
utilizando-se de técnicas qualitativas, semiqualitativas, semiquantitativas e/ou 
quantitativas do risco ou pela combinação delas (AS/NZS, 2004 apud. BRASIL, 2012). 
O documento Plano de segurança da água: garantindo a qualidade e promovendo a 
saúde: um olhar do SUS (BRASIL, 2012), elaborado pelo Ministério da Saúde, 
recomenda a utilização das técnicas qualitativas e semiquantitativas a seguir: 

 Técnica qualitativa: expressa a probabilidade de ocorrência e a intensidade das 
consequências de determinado risco, conforme o Quadro 61. É possível 
construir a Matriz de Priorização Qualitativa de Risco cruzando-se os níveis de 
probabilidade de ocorrência, facilitando, dessa forma, a hierarquização dos 
riscos. 

 Técnica semiquantitativa: atribui valores numéricos às probabilidades e 
consequências, de forma que de seu cruzamento resulte em um valor 
numérico. A priorização de riscos é determinada após a classificação de cada 
perigo com base nas escalas (de 1 a 5). Essas pontuações são obtidas por 
meio do cruzamento da escala de probabilidade de ocorrência (linhas) com a 
escala de severidade das consequências (colunas), conforme oQuadro 61. 
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Quadro 61 – Probabilidade de ocorrência e de consequência de riscos. 

Consequência Ocorrência 

Nível Classificação Descrição das consequências Nível Classificação 
Descrição das 
consequências 

1 
Insignificant

e 
Sem impacto detectável 16 Quase certo 

Frequência 
diária ou 
semanal 

2 Baixa 

Pequeno impacto sobre a 
qualidade estética ou 

organoléptica da água e/ou 
baixo risco à saúde, que pode 

ser minimizado em etapa 
seguinte do sistema de 

abastecimento. 

8 
Muito 

frequente 

Frequência 
mensal ou mais 

espaçada 

3 Moderada 

Elevado impacto estético e/ou 
com risco potencial à saúde, 
que pode ser minimizado em 
etapa seguinte do sistema de 

abastecimento. 

4 Frequente 
Frequência 

anual ou mais 
espaçada 

4 Grave 

Potencial impacto à saúde, que 
não pode ser minimizado em 
etapa seguinte do sistema de 

abastecimento. 

2 
Pouco 

frequente 
A cada 5-10 

anos 

5 Muito grave 

Elevado risco potencial à 
saúde, que não pode ser 

minimizado em etapa seguinte 
do sistema de abastecimento. 

1 Raro 
Apenas em 

circunstâncias 
excepcionais 

Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) apud. Brasil (2012). 

A Figura 157 e Figura 158 ilustram a Matriz qualitativa de priorização de risco e a 
Matriz semiquantitativa de priorização de risco, respectivamente.  

 
Figura 157 – Matriz Qualitativa de priorização de risco. 

Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) apud. Brasil (2012). 
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Figura 158 – Matriz Semiquantitativa de Priorização de Risco. 

 
Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) e BARTRAM et al. (2009) apud. Brasil (2012). 

Concluindo, apresenta-se a metodologia a ser utilizada definida como Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

Essa metodologia tem como fundamento a detecção de Pontos de Controle (PC) e/ou 
Pontos Críticos de Controle (PCC) e/ou Pontos Críticos de Atenção (PCA) e/ou Ponto 
de Atenção (PA) para o monitoramento dos mesmos e para adoção de ações de 
intervenção, quando forem detectadas alterações nos parâmetros selecionados para 
avaliação do sistema de gestão de resíduos sólidos. 

A Figura 159 traz um fluxograma básico do mecanismo de identificação dos pontos 
críticos de controle no sistema. 
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Figura 159 – Mecanismos de Identificação de Pontos Críticos de Controle. 
Fonte: Adaptado WHO (1998) apud. Brasil (2012). 

Os Pontos Críticos de Controle (PCC) são pontos, ao longo do sistema, onde 
há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde. Podem ser monitorados 
de forma sistemática e contínua, com estabelecimento de limites críticos e 
respectivas medidas de controle, mas não existem barreiras que previnam, 
eliminem ou reduzam o perigo a um risco de nível tolerável (AS/NZS, 2004 
apud. Brasil, 2012). 

Os Pontos Críticos de Atenção (PCA) são pontos, ao longo do sistema, onde 
há um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde, que não são passíveis 
de monitoramento por meio de limites críticos, mas é possível estabelecer 
intervenções físicas e medidas de controle direcionadas a prevenir, reduzir 
ou eliminar o perigo a um nível tolerável (AS/NZS, 2004 apud. Brasil, 2012). 

Os Pontos de Atenção (PA) são pontos, ao longo do sistema, onde há um ou 
mais perigos que ofereçam risco à saúde, em que as medidas de controle 
não podem ser realizadas de imediato ou são de difícil implementação como, 
por exemplo, a ampliação do aterro sanitário, ou o controle de fontes difusas 
de contaminação (AS/NZS, 2004 apud. Brasil, 2012). 

Se na etapa anterior é determinado que existem riscos significativos para a segurança 
do sistema e não se tem medidas de controle ou estas não são eficazes, deverá ser 
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realizado um plano de melhoria ou modernização. A avaliação deve ser suficiente para 
analisar, documentar e formalizar práticas que não funcionam e executar melhorias 
relevantes; em outros casos, pode ser necessário aplicar novas medidas de controle 
ou melhorar as existentes. Planos de melhorias ou programas de modernização 
podem incluir curto, médio e longo prazo. A implementação dos planos de melhorias 
ou modernização devem ser controlados para confirmar que as melhorias foram feitas, 
que são eficaz e tornaram a atualização do PSA necessário. Nota-se que a introdução 
de novas medidas de controle pode introduzir novos riscos no sistema. 
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8. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

8.1. DIAGNÓSTICO DA DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
URBANAS 

8.1.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação. 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico; 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações; 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências; 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB. 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão). 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 2, contendo o diagnóstico da situação setorial 
da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de Santa Helena (PR). 

 

8.1.2. Objetivos 

8.1.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena (PR), que 
contempla os setores de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas.  

Visa atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que institui o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
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aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

8.1.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores 
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos. 

 

O serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é comumente tratado no 
Brasil como um serviço complementar à pavimentação, e não como uma vertente do 
saneamento básico. Essa questão traz alguns problemas para execução, operação e 
manutenção dos sistemas existentes, que carecem de uma melhor definição dos 
desafios a serem enfrentados para minimizar os problemas relacionados ao manejo 
das águas pluviais urbanas. 

Segundo informações da Defesa Civil municipal, e demais órgãos da administração 
pública municipal, Santa Helena não apresenta grandes problemas relacionados a 
chuvas intensas nas áreas urbanas. No entanto, a falta de medidas adequadas de 
planejamento, operação e manutenção, podem acarretar em prejuízos à população. 

Com uma taxa de 53,8% de ocupação urbana, a população de Santa Helena encontra-
se dispersa ao longo do território, concentrando grande parte da população urbana na 
Sede e nos núcleos urbanos distritais: 

 Sub-sede São Francisco;  

 Moreninha; 

 São Clemente; 

 São Miguel; 

 São Roque; 

 Vila Celeste. 

A operação e manutenção do sistema de drenagem urbana é de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Já o planejamento e análise de projetos 
de obras de ampliação do sistema é feito pela Secretaria Municipal de Planejamento. 

Os itens a seguir apresentam detalhadamente a situação do serviço de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas em Santa Helena, que incluem de acordo com o 
Termo de Referência, o cadastro da rede de drenagem existente. 
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8.1.3. Características Hidrográficas e Hidrológicas 

A análise técnica e gerencial do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
deve obedecer ao detalhamento de diversas áreas do conhecimento. Dentre elas, as 
características dos corpos hídricos do entorno, e as propriedades físicas da bacia 
hidrográfica na qual está inserido o município. Além disso, o levantamento hidrológico 
da região em estudo é de fundamental importância, pois compreende a precipitação, 
tempo de recorrência, intensidade de precipitação e vazões de projeto. 

Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos (SEMA, 2010), a área territorial do 
município de Santa Helena está inserida na Bacia Hidrográfica Paraná 3 (BP 3), assim 
como na Unidade de Gerenciamento Paraná 3. 

Dentro da Bacia do Paraná 3, o município de Santa Helena faz parte das Bacias dos 
Rios São Francisco Verdadeiro (numa pequena porção a nordeste do município - 
Figura 160), e São Francisco Falso no restante do seu território. 

 

Figura 160 - Municípios da Bacia São Francisco Verdadeiro. 
Fonte: CIH. 

 

8.1.4. Caracterização das Bacias e Microbacias de Drenagem 

O município de Santa Helena é delimitado à Oeste do seu território pelo Lago de Itaipu, 
represa do Rio Paraná formada na construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu. Portanto 
todos os córregos, rios, arroios, e outras denominações para os corpos hídricos 
existentes no município drenam suas águas para o Lago. 
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Dentre os principais corpos hídricos do território de Santa Helena, destacam-se os 
que possuem maior vazão, e cruzam próximo a áreas urbanas: Rio São Francisco 
Falso, Rio Moreninha, Rio Dois Irmãos. 

Através da base de dados do Instituo Águas do Paraná, foram identificados os 
seguintes corpos hídricos no território de Santa Helena (Quadro 62): 

Quadro 62 - Corpos hídricos do município de Santa Helena. 

Arroio Boas Novas 

Arroio Sanga Nova 

Córrego Baixada 

Córrego Colombeli 

Córrego Felicidade 

Córrego Pacuri 

Córrego São Roque 

Córrego Serrinha 

Córrego Volta Seca 

Lajeado São João 

Rio Dois Irmãos 

Rio Morena 

Rio Morenão 

Rio Moreninha 

Rio Paca 

Rio Ponte Quebrada 

Rio São Francisco 

Rio São Francisco Falso 

Rio São Francisco Falso Braço Norte ou Corvo Branco 

Rio São Francisco Falso Braço Sul 

Sanga Barrinha 

Sanga Guavirova 

Sanga Maravilha 

Sanga Natal 

Sanga Perdida 

Sanga Sirlei 

Fonte: AGUASPARANÁ, 2017. 

O território de Santa Helena é subdividido em 93 microbacias de drenagem, conforme 
dados obtidos junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SNIRH), da Agência Nacional das Águas (ANA), em sua grande maioria pertencentes 
à bacia do Rio São Francisco Falso. 

O relevo apresenta algumas áreas acidentadas, variando entre 217 m e 511 m de 
altitude. 

O mapa a seguir apresenta a hidrografia, microbacias e curvas de nível do município 
de Santa Helena.  
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8.1.4.1. Pluviometria 

De acordo com mapa disponibilizado pelo Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), o 
município apresenta índice pluviométrico entre 1.600 a 1.800 mm anuais, semelhante 
aos demais municípios da região oeste do Estado (Figura 161). 

 

Figura 161 - Índices pluviométricos do Estado do Paraná. 
Fonte: IAPAR, 2015 

O site Climatempo apresenta as médias climatológicas da chuva e temperatura ao 
longo do ano, calculados a partir de séries históricas de 30 anos, demonstrados pela 
Figura 162 e Tabela 214. Com essas informações tem-se uma chuva média anual de 
1.762 mm, sendo os meses mais secos julho e agosto (94mm e 93 mm 
respectivamente), e os mais chuvosos maio e outubro (180 mm e 206 mm 
respectivamente). 

 

Figura 162 - Precipitação média do município de Santa Helena. 
Fonte: CLIMATEMPO, 2017. 
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Tabela 214 - Temperatura e precipitação média no município de Santa Helena. 

Mês 
Mínima 

(°C) 
Máxima 

(°C) 
Precipitação 

(mm) 

Janeiro 21 31 167 

Fevereiro 21 31 155 

Março 21 30 123 

Abril 19 28 148 

Maio 14 22 180 

Junho 14 22 128 

Julho 13 21 94 

Agosto 15 25 93 

Setembro 16 26 136 

Outubro 19 29 206 

Novembro 20 30 174 

Dezembro 21 31 158 

Média mensal 17,8 27,2 146,8 

Chuva Anual - - 1762 
Fonte: CLIMATEMPO, 2017. 

Em consulta ao portal Hidroweb (Sistema Nacional de Informações de Recursos 
Hídricos), operacionalizado pela Agência Nacional de Águas (ANA), foram localizadas 
sete estações pluviométricas cadastradas no município de Santa Helena. No entanto, 
somente duas delas encontram-se em funcionamento: 

Tabela 215 - Dados das Estações Pluviométricas de Santa Helena. 

Estação 
Código 

ANA 
Latitude 

(S) 
Longitude 

(W) 

Entidade 
Operadora 

São Clemente 02454012 -24o 78’ 54o 24’ AGUASPARANA 

Santa Helena 02454030 -24o 83’ 54o 33’ SIMEPAR 

Fonte: ANA, 2017. 

 

Neste caso, a Estações Pluviométricas de Cascavel são as que estão localizada mais 
próximas à cidade de Santa Helena (distantes em linha reta aproximadamente 90 km 
e 55 km, respectivamente). Os dados da estação são apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 216 - Dados da Estação Pluviométrica Cascavel. 

Estação 
Código 

ANA 
Latitude (S) 

Longitude 
(W) 

Entidade 
Operadora 

Cascavel 02453023 24o 56’ 53o 26’ IAPAR 

São Miguel do Iguaçu 02554006 25o20 ’ 54o 14’ AGUASPARANA 

Fonte: ANA, 2017. 

 

8.1.4.2. Chuvas Intensas 

Segundo Fendrich (2003), para a utilização dos dados de chuva em projetos de 
drenagem, faz-se necessário o conhecimento da relação entre a intensidade, duração, 
frequência e distribuição das chuvas. Essa relação é feita a partir de dados históricos 
de postos pluviométricos. 
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Na transformação da chuva em vazão de escoamento para dimensionamento, a 
intensidade da chuva é utilizada para essa conversão, sendo em sua equação 
relacionada com a duração e frequência das chuvas. 

Na publicação “Chuvas Intensas para Obras de Drenagem no Estado do Paraná”, 
Fendrich (2003) realizou estudo de dados de trinta e quatro estações pluviométricas, 
criando para cada uma delas a respectiva equação de chuvas intensas. 

As estações mais próximas ao município de Santa Helena utilizadas no estudo foram 
de Cascavel e São Miguel do Iguaçu (distantes em linha reta aproximadamente 90 km 
e 55 km, respectivamente). Portanto as equações de chuvas intensas indicadas para 
o dimensionamento de sistemas de drenagem para o município são apresentadas a 
seguir: 

 Cascavel (1987): 

 
Fonte: FENDRICH, 2003. 

 São Miguel do Iguaçu (1998): 

𝑖𝑚𝑎𝑥 =
2.886,69 × 𝑇𝑅

0,124

(𝑡 + 5)0,927
 

Fonte: FENDRICH, 2003. 

Sendo: 

 i = intensidade de chuva máxima (mm/h); 

 Tr = tempo de recorrência (anos), e, 

 T = tempo de duração da chuva (min). 

As vazões mínimas são observadas em termos de outorga dos recursos hídricos para 
as captações superficiais. No site do Instituto Águas do Paraná (antiga SUDERHSA), 
mais especificamente no Atlas de Recursos Hídricos do Estado do Paraná de 1998, 
consta um mapa com isolinhas de vazões mínimas em pequenas bacias, referente às 
vazões mínimas específicas (l/s/km²) para 10 anos de Tempo de Recorrência e 7 dias 
de duração de estiagem. Os dados foram regionalizados de 57 estações 
fluviométricas e séries superiores a 10 anos. 

  

Figura 163 - Vazões Mínimas em Pequenas Bacias.  
Fonte: AGUASPARANÁ, 2015. 
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Pela figura acima, a vazão mínima específica encontra-se entre 1,5 e 2,0 l/s/km². Esse 
valor pode ser utilizado como referência entretanto deve ser analisada a existência de 
postos fluviométricos próximos com série histórica de dados razoáveis e com poucas 
falhas. 

 

8.1.5. Análise dos Planos e Estudos Existentes 

8.1.5.1.  Plano Municipal de Saneamento Básico - 2012 

O município de Santa Helena conta com seu PMSB elaborado em 2012 que apresenta 
algumas informações a respeito do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbana (que serão detalhados nos próximos itens), além de objetivos, metas, 
programas, projetos e ações. 

No Diagnóstico do PMSB, apresentam-se os seguintes objetivos para  o Sistema de 
Drenagem Urbana: 

 Prevenção contra inundações: estudo e implementação de medidas para evitar 
o aparecimento de novas zonas críticas de inundação, eliminar e/ou reduzir as 
existentes. 

 Controle das enchentes naturais na macrodrenagem: estudos e implementação 
de medidas visando controlar as cheias nos cursos principais das bacias 
elementares do município. 

 Proteção em caso de ocorrência das cheias, naturais e artificiais: estudo e 
implementação de medidas visando proteger as pessoas e bens situados em 
zonas críticas de inundação. 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental. 

Já nas proposições, o documento apresenta: 

Objetivo 

Desenvolver sistemas de manejo de águas pluviais com a finalidade de evitar ou 
atenuar os impactos da urbanização sobre o escoamento das águas pluviais, tanto no 
aspecto quantitativo como qualitativo. 

Desenvolvimento de alternativas simples, econômicas e de fácil implementação 
visando à redução do escoamento no sistema de drenagem urbana. 

Proposições de indicadores de desenvolvimento urbano, e de infraestrutura de 
saneamento, para compor o processo de gestão integrada de água em meio urbano. 

Metas 

Analisar o sistema de drenagem, microdrenagem e macrodrenagem, apontando 
também seus problemas, existentes e potenciais. 

Desenvolver pesquisa de meios legais e institucionais para que se possa elaborar uma 
política factível de drenagem urbana; política de ocupação das várzeas de inundação, 
recursos financeiros e meios técnicos que tomem viável a aplicação desta política, 
empresas que dominem eficientemente as tecnologias necessárias e que possam 
encarregar-se de implantação das obras; organismos que possam estabelecer 
critérios e aplicar leis e normas com relação ao setor. 
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Programas, Projetos e Ações 

Os distritos do município de Santa Helena possuem rios e córregos que precisam ser 
canalizados. Esta opção é necessária devido ao histórico de crescimento populacional 
e a proximidade das pessoas com os rios ocasiona a degradação das suas margens, 
com a construção de casas, lançamento de resíduos no seu leito e consequentemente 
provocando inundações e proliferação de doenças, vetores e animais peçonhentos. 

O projeto de canalização destes rios deverá ser elaborado com os devidos 
licenciamentos ambientais. 

 

8.1.5.2. Plano Diretor Participativo Municipal - 2009 

No Plano Diretor do município de Santa Helena, encontram-se algumas definições 
relacionadas ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, com foco 
na proteção dos recursos hídricos: 

 
SEÇÃO II - DO MEIO AMBIENTE 
Art. 13. Quanto ao meio ambiente, devem ser observadas as seguintes diretrizes: 
I - revitalizar rios e córregos que drenam o Município; 
II - desenvolver estudos hidrogeológicos a fim de atender ao aumento de demanda 
por água e reduzir a vulnerabilidade dos aquíferos explorados; 
VI - criar Conselho e Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
IX- ampliar programas de educação ambiental a toda a rede de ensino municipal. 

 

SEÇÃO VII - DA INFRAESTRUTURA 
Art. 18. Quanto à infraestrutura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes: 
III- garantir o escoamento adequado das águas pluviais, através de complementação 
da rede de drenagem. 
 

8.1.5.3.  Lei de Parcelamento do Solo 

Como parte do Plano Diretor Participativo Municipal, a Lei Municipal nº 2.002 de 29 
de dezembro de 2009 dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano no Município de 
Santa Helena. 

Relativamente à drenagem urbana, a Lei apresenta algumas exigências para novos 
empreendimentos imobiliários no município. 

Em seu art. 12, a Lei define que as obras mínimas de infraestrutura exigidas para a 
implantação de loteamentos deverão contemplar, dentre outros critérios, o “sistema 
de drenagem de águas pluviais, de acordo com as especificações técnicas indicadas 
pelo órgão municipal competente”. 

Também o art. 19, que trata sobre as regularizações fundiárias, define que deverão 
ser promovidas através de instituição de Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS, 
e seu plano urbanístico deve prever, no mínimo (dentre outros sistemas), “sistema 
adequado de drenagem”. 
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8.1.5.4. Lei de Uso e Ocupação do Solo 

A Lei Municipal nº 1.999, de 29 de dezembro de 2009 dispõe sobre o Zoneamento de 
Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de Santa Helena. 

Apesar de definir a ocupação do solo urbano, a Lei não apresenta exigências quanto 
a apresentação de projetos de aproveitamento de águas pluviais nos lotes, incentivo 
a manutenção de áreas permeáveis, dentre outros critérios. 

Em seu anexo II, a Lei define os parâmetros de ocupação de solo, apresentados na 
Tabela 217 a seguir: 

Tabela 217 - Parâmetros de ocupação do solo. 

 
Fonte: PMSH, 2009. 

 

8.1.5.5.  Análise Crítica dos Planos Existentes 

Os Planos e estudos existentes no município carecem de maior detalhamento e 
principalmente exigências com relação à drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. 

Apesar de haver menções à exigência de apresentação de projetos de sistema de 
drenagem urbana na Lei de Parcelamento de Solo, não foram aprovadas 
posteriormente regulamentações a respeito das especificações técnicas exigidas 
pelos órgãos de aprovação dos projetos. 

Estas carências resultam em alguns problemas de urbanismo, como a falta de 
sistemas de drenagem em loteamentos já aprovados e executados no município. 

Faltam também instrumentos que exijam e incentivem a utilização de sistemas 
alternativos de drenagem, como a infiltração das águas pluviais diretamente no solo; 
manutenção de áreas permeáveis nos lotes; captação e aproveitamento de águas 
pluviais; utilização de bacias de contenção em construções de maior porte; dentre 
outros. 

Portanto, após a aprovação deste PMSB, deverão ser discutidas novas legislações 
para dar efetividade às ações propostas finais do Plano. 
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8.1.6. Identificação da Infraestrutura Atual 

A identificação e avaliação da infraestrutura atual do sistema de drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas, passa pela sua definição. De acordo com o PMSB (2009), 
o serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas compreende o 
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. 

Drenagem é o termo empregado na designação das instalações destinadas a escoar 
o excesso de água, seja em rodovias, na zona rural ou na malha urbana, sendo que 
a drenagem desta última é o objetivo deste plano. A drenagem urbana não se restringe 
aos aspectos puramente técnicos impostos pelos limites restritos à engenharia, pois 
compreende o conjunto de todas as medidas a serem tomadas que visem à atenuação 
dos riscos e dos prejuízos decorrentes de inundações as quais a sociedade está 
sujeita. 

O comportamento do escoamento superficial direto sofre alterações substanciais em 
decorrência do processo de urbanização de uma bacia, principalmente como 
consequência da impermeabilização da superfície, o que produz maiores picos e 
vazões. 

Com isso, o crescimento urbano das cidades brasileiras tem provocado impactos na 
população e no meio ambiente, surgindo um aumento na frequência e no nível das 
inundações, prejudicando a qualidade da água, e aumento da presença de materiais 
sólidos no escoamento pluvial. Isto ocorre pela falta de planejamento, controle do uso 
do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de drenagem ineficientes. 

Com relação à drenagem urbana, pode-se dizer que existem duas condutas que 
tendem a agravar ainda mais a situação: 

 Os projetos de drenagem urbana têm como filosofia escoar a água precipitada 
o mais rapidamente possível para jusante. Este critério aumenta em várias 
ordens de magnitude a vazão máxima, a frequência e o nível de inundação de 
jusante; 

 As áreas ribeirinhas, que o rio utiliza durante os períodos chuvosos como zona 
de passagem da inundação, têm sido ocupadas pela população com 
construções e aterros, reduzindo a capacidade de escoamento. A ocupação 
destas áreas de risco resulta em prejuízos evidentes quando o rio inunda seu 
leito maior. 

O sistema tradicional de drenagem urbana deve ser considerado como composto por 
dois sistemas distintos que devem ser planejados e projetados sob critérios 
diferenciados: o Sistema Inicial de Drenagem, ou Microdrenagem, composto pelos 
pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas 
pluviais e, também, canais de pequenas dimensões, dimensionado para o 
escoamento de vazões de 2 a 10 anos de período de retorno; e o Sistema de 
Macrodrenagem, constituído, em geral, por canais (abertos ou de contorno fechado) 
de maiores dimensões, projetados para vazões de 25 a 100 anos de período de 
retorno. 
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Para este Plano, o Termo de Referência exige a elaboração do levantamento 
topográfico planialtimétrico cadastral da rede de macro e microdrenagem, detalhado 
nos itens a seguir. 

 

8.1.6.1. Micro e Macrodrenagem 

O sistema de drenagem é composto de uma série de unidades e dispositivos 
hidráulicos com terminologia própria e cujos elementos mais frequentes são assim 
conceituados (Fernandes, 2002): 

Dentro desta definição, há uma diferenciação entre os sistemas de micro e 
macrodrenagem, detalhados conforme PMSB (2009): 

 Microdrenagem 

A microdrenagem urbana é definida como o sistema de condutos pluviais em nível de 
loteamento ou de rede primária urbana. 

O dimensionamento de uma rede de águas pluviais é baseado nas etapas de 
subdivisão da área e traçado, determinação das vazões que afluem à rede de 
condutos, dimensionamento da rede de condutos e dimensionamento das medidas de 
controle. São componentes básicos da microdrenagem: 

o Greide - é uma linha do perfil correspondente ao eixo longitudinal da 
superfície livre da via pública; 

o Guia - também conhecida como meio-fio, é a faixa longitudinal de 
separação do passeio com o leito viário, constituindo-se geralmente 
concreto argamassado, ou concreto extrusado e sua face superior no 
mesmo nível da calçada; 

o Sarjeta - é o canal longitudinal, em geral triangular, situado entre a guia 
e a pista de rolamento, destinado a coletar e conduzir as águas de 
escoamento superficial até os pontos de coleta;  

o Sarjetões - canal de seção triangular situado nos pontos baixos ou nos 
encontros dos leitos viários das vias públicas destinados a conectar 
sarjetas ou encaminhar efluentes destas para os pontos de coleta; 

o Bocas coletoras - também denominadas de bocas de lobo, são 
estruturas hidráulicas para captação das águas superficiais 
transportadas pelas sarjetas e sarjetões; em geral situam-se sob o 
passeio ou sob a sarjeta; 

o Galerias - são condutos destinados ao transporte das águas captadas 
nas bocas coletoras e ligações privadas até os pontos de lançamento ou 
nos emissários, com diâmetro mínimo de 0,40 m; 

o Condutos de ligação - também denominados de tubulações de ligação, 
são destinados ao transporte da água coletada nas bocas coletoras até 
as caixas de ligação ou poço de visita; 

o Poços de visita e ou de queda - são câmaras visitáveis situadas em 
pontos previamente determinados, destinadas a permitir a inspeção e 
limpeza dos condutos subterrâneos; 
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o Trecho de galeria - é a parte da galeria situada entre dois poços de visita 
consecutivos; 

o Caixas de ligação - também denominadas de caixas mortas, são caixas 
de alvenaria subterrâneas não visitáveis, com finalidade de reunir 
condutos de ligação ou estes à galeria. 

 

 Macrodrenagem 

A macrodrenagem envolve os sistemas coletores de diferentes sistemas de 
microdrenagem. Quando é mencionado o sistema de macrodrenagem, as áreas 
envolvidas são de pelo menos 2 km² ou 200 ha. Estes valores não devem ser tomados 
como absolutos porque a malha urbana pode possuir as mais diferentes 
configurações. O sistema de macrodrenagem deve ser projetado com capacidade 
superior ao de microdrenagem, com riscos de acordo com os prejuízos humanos e 
materiais potenciais (PMPA, 2005). 

Em Santa Helena, pela configuração da drenagem natural, com relativa abundância 
de rios, o sistema de macrodrenagem ainda conserva, na maior parte dos rios, as 
configurações originais de leitos, ou seja, não existem grandes canais de escoamento 
e apenas um rio canalizado. As áreas ribeirinhas também não apresentam muitas 
áreas com ocupações irregulares minimizando os problemas nos leitos dos rios. 

Os rios geralmente possuem dois leitos: o leito menor, onde a água escoa na maior 
parte do tempo; e o leito maior, que pode ser inundado de acordo com a intensidade 
das chuvas. O impacto devido à inundação ocorre quando a população ocupa o leito 
maior do rio, ficando sujeita a enchentes (PMPA, 2005). 

Dois aspectos ajudam para a relativa não ocupação do leito maior do rio: primeiro, não 
existem rios na área urbana de Santa Helena; segundo, a fiscalização das ocupações 
irregulares feitas pela prefeitura é satisfatória, e os fundos de vales ainda conservam 
algumas de suas características naturais, especialmente o relevo, uma vez que a 
vegetação original na área urbana é praticamente inexistente. São componentes 
básicos da macrodrenagem: 

o Emissários - sistema de condução das águas pluviais das galerias até o 
ponto de lançamento; 

o Dissipadores - são estruturas ou sistemas com a finalidade de reduzir 
ou controlar a energia no escoamento das águas pluviais, como forma 
de controlar seus efeitos e o processo erosivo que provocam; 

o Bacias de drenagem - é a área abrangente de determinado sistema de 
drenagem. 

Levando em consideração os componentes do sistema de microdrenagem urbana, 
pode-se considerar as vias públicas e consequentemente as sarjetas, uma das partes 
mais significativas no escoamento superficial das águas pluviais, uma vez que a 
maioria das águas que precipitam nos lotes vão para estas vias e escoam para as 
captações (bocas de lobo) e depois para os cursos d’água. 

Através dos dados de arruamento da Prefeitura Municipal de Santa Helena, no PMSB 
(2009) foram mapeados aproximadamente 57.302 km lineares de ruas, utilizando um 
levantamento dos projetos existentes de galerias de águas pluviais dos loteamentos 
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na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Pelas estimativas da Prefeitura, 
somam 80.250 m de rede de drenagem, e 1.605 bocas de lobo (Tabela 218). 

Tabela 218 - Características do sistema de drenagem de Santa Helena (PMSB, 2009). 

Localidade 
Bocas de lobo 

(unid.) 
Rede 
(m) 

Sede 1.424 71.200 

Moreninha 32 1.600 

S. Clemente 35 1.750 

S. Roque 42 2.100 

Sub Sede 52 2.600 

Vila Celeste 9 450 

Esq. Céu Azul 11 550 

TOTAL 1.605 80.250 

Fonte: PMSH, 2009. 

O sistema é descrito pelo PMSB: 

 O distrito sede do Município possui 1.424 bocas de lobo, perfazendo 71.200 
metros lineares de rede de galerias pluviais; 

 O distrito de Moreninha possui 32 bocas de lobo, perfazendo 1.600 metros 
lineares de rede de galeria de água pluvial com três canalizações de 20 metros 
lineares com gradil de ferro para captação de água; 

 O distrito de São Clemente possui 35 bocas de lobo, perfazendo 1.750 metros 
lineares de rede de galeria de água pluvial; 

 São Roque possui 42 bocas de lobo perfazendo 2.100 metros lineares de rede 
de galerias de água pluvial; 

 O Distrito de Sub Sede tem 52 bocas de lobo perfazendo um total de 2.600 
metros lineares de galerias; 

 Vila Celeste possui 09 bocas de lobo perfazendo 450,00 metros lineares de 
galerias pluviais; 

 Esquina Céu Azul possui 11 bocas de lobo perfazendo 550 metros lineares de 
galerias pluviais; 

As ruas com revestimento primário (cascalhamento) não contam com galeria de águas 
pluviais, existindo apenas nas travessias de ruas. 

Ainda de acordo com os dados do PMSB, “em torno de 90% dos domicílios urbanos 
no distrito sede contam com cobertura de microdrenagem. Não há galerias pluviais 
nas comunidades isoladas”. 

Apesar do levantamento feito, não há um cadastro georreferenciado da rede de 
drenagem existente no município. Em consulta aos órgãos da Prefeitura Municipal de 
Santa Helena, não foram localizadas plantas, registros ou outras informações sobre o 
sistema de drenagem, levando a questionamentos sobre a metodologia utilizada para 
obtenção das informações supracitadas. 
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8.1.6.1.1. Cadastro Georreferenciado da Rede de Drenagem 

Com o objetivo de conhecer o sistema de drenagem existente no município, além de 
criar um banco de dados para servir como instrumento de planejamento das ações 
para o setor, foi realizado o “levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da 
rede de macro e microdrenagem”, ou cadastro da rede de drenagem existente. 

O Termo de Referência define as características do levantamento: “executado 
conforme classe II PAC da NBR 13.133/94, georreferenciado ao sistema Geodésico 
Brasileiro, utilizando estação total e GPS geodésico, devendo as informações estarem 
compatibilizadas com o sistema de referências utilizado pela Prefeitura de Santa 
Helena e plantas da cidade existentes”. 

Objetivos do Levantamento 

Ainda de acordo com o TR, “o cadastramento deve conter todos os elementos físicos 
presentes na área, em especial aqueles que possam interferir na drenagem urbana. 
Os dados levantados e cadastrados devem propiciar perfeita caracterização física e 
geométrica das redes e dispositivos existentes como cota de soleira das tubulações, 
posição das bocas de lobo, tipos de bocas de lobo, inclinação da tubulação de 
drenagem, diâmetro da tubulação de drenagem, entre outros”. 

As plantas elaboradas, devem ser apresentadas (de acordo com o TR) em escala 
1:500 (ou outra adequada) contendo as seguintes informações: 

 Estaqueamento de 20 em 20 metros seguindo o eixo da canalização projetada; 

 Traçado do sistema com elementos geométricos para caracterizá-lo; 

 As dimensões da seção transversal por trecho de canalização, com declividade 
de fundo e extensão; 

 Sistema de captações; 

 Dados referentes aos trechos e redes existentes (dimensões, declividade, 
comprimento, cotas); 

 Na planta, serão registradas interferências cadastradas ou identificadas. 

O sistema de drenagem deverá ser representado em perfil acompanhando o traçado 
da canalização, com os elementos seguintes: 

 Estaqueamento; 

 Representação da canalização projetada do terreno e do greide para vias, das 
margens e do fundo dos cursos d’água; 

 Cotas de fundo da canalização, margens e dos pontos de descontinuidade, a 
cada estaca e em casos particulares; 

 No caso da galeria em vias, cota do terreno e do greide da via a cada estaca; 

 Dimensões da seção hidráulica, declividade e extensão por trecho; 

 Capacidade de escoamento (m³/s) e a correspondente velocidade (m/s) por 
trecho; 

 Posição dos poços de visita, seções de transição, confluências e singularidades 
com cotas de fundo; 

 Cruzamento de interferências; 
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 A seção transversal do curso d’água ou galeria que recebe a canalização 
projetada com indicação do nível d’água; 

 Para facilitar a localização, indicar nome das ruas transversais, seções de 
obras-de-arte caso houver, etc. 

 Dados dos trechos de redes existentes (dimensões, declividade, comprimento, 
cotas, vazão, velocidade, área drenada). 

 

Metodologia Utilizada 

Para o levantamento foi usado o método “stop and go” com o receptor GNSS Hiper V 
para levantar pontos georreferenciados e cotados. A técnica “stop and go” consiste 
em percorrer os pontos a cadastrar com o receptor ligado (rover) e sem a perda de 
sinal coletando apenas pontos fixos. 

Para o processamento dos dados é necessário que outro receptor GNSS fique como 
base e esteja continuamente rastreando os mesmos satélites do rover. A base pode 
ser em um ponto conhecido ou um ponto fixo qualquer.  A base, nesse caso, foi de 
um ponto fixo permanecendo ligado durante todo levantamento. 

 

Figura 164 - Base instalada no ponto mais alto do município de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Figura 165 - Rover e coletora posicionada para coletar ponto contado de fundo da boca de 
lobo. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Após o levantamento são feitas as correções das coordenadas, através do pós-
processamento utilizando o serviço do IBGE-PPP (Posicionamento Por Ponto Preciso 
ou Posicionamento Absoluto Preciso). Ele permite aos usuários de GPS, obterem 
coordenadas de boa precisão no Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas (SIRGAS2000) e no International Terrestrial Reference Frame (ITRF). 
(IBGE, 2015). 

Para tirar algumas medidas como dimensionamento de boca de lobo, poço de visita 
etc, foi utilizado trena a laser e metro articulado 

 

 
Figura 166 - Metro articulado. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Figura 167 - Trena Laser. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

A metodologia de campo foi definida através do termo de referência emitido pela FPTI 
- Fundação Parque Tecnológico Itaipu, porém, em função de algumas dificuldades 
encontradas a metodologia foi altera para uma análise mais superficial. As 
dificuldades e a nova metodologia serão mencionadas a seguir. 

Para execução de um levantamento de drenagem urbana, e necessário comunicação 
com as Secretarias Municipais responsáveis, para desenvolvimento em conjunto do 
trabalho de pesquisa e investigação de material existente como plantas digitais ou 
físicas, informação de situação da drenagem e de pessoal que tenha conhecimento 
do assunto a ser tratado ou do setor responsável. 

No caso da Prefeitura de Santa Helena, houve uma grande dificuldade de 
comunicação inicial. Foram necessários cinco dias para conseguir informações uteis 
para início dos trabalhos.  

Nas reuniões iniciais com equipes da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e a 
de Planejamento para coletar informação sobre a rede de drenagem e discussão 
sobre os trabalhos que seriam realizados, foram obtidas poucas informações, quase 
nulas, e também não houve interesse do pessoal em debater o assunto. Foi 
necessária a intervenção e acompanhamento da gestora da FPTI - Fundação Parque 
Tecnológico Itaipu para que as equipes da Prefeitura de Santa Helena dessem apoio. 
Toda essa situação foi relatada em ata pela gestora da FPTI. Mesmo assim 
conseguiu-se pouquíssimos materiais como plantas físicas e digitais. A maioria das 
plantas eram antigas, em papel vegetal, de trechos específicos conforme Figura 168. 
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Figura 168 - Planta em papel vegetal digitalizada. Planta de um trecho da rua Mato Grosso. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Não houve acompanhamento de pessoal com conhecimento da situação da drenagem 
e de suas localizações. A Secretaria de Planejamento disponibilizou um técnico em 
topografia como auxiliar dos trabalhos. 

Informações e materiais complementares foram obtidos com empresas privadas e 
moradores da cidade. 

Nos distritos e demais localidades urbanas, houve boa comunicação com as 
subprefeituras e demais representantes da administração pública. Os trabalhos e os 
levantamentos foram acompanhados por funcionários e responsáveis pela 
manutenção dos distritos, com grande conhecimento sobre as obras de infraestrutura 
realizadas em cada localidade. 

O termo de referência definiu o dimensionamento das tubulações, sua inclinação ou 
declividade, dimensionamento das bocas de lobo, entre outros. Toda essa informação 
poderia ser obtida in loco, no entanto alguns fatores impediram a coleta dessas 
informações. 

Dentre os principais fatores que dificultaram o levantamento, destaca-se que todas as 
bocas de lobo e poço de visita da cidade e dos distritos são chumbadas com 
vergalhões de aço ou concretadas, o que impossibilita o acesso à parte interna das 
estruturas. Ou seja, não é possível a identificação das características da tubulação 
conectada às bocas de lobo ou poços de visita do município (diâmetro, comprimento, 
sentido de escoamento, declividade do fundo, etc.). 

   

Figura 169 – Bocas de lobo e poços de visita chumbados, impedindo acesso às estruturas 
internas. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Outro fator que impediu a visualização interna das estruturas foi a quantidade de 
resíduos retidos. Algumas bocas de lobo encontravam-se de parcialmente a 
totalmente obstruídas por folhagem e outros resíduos dificultando a coleta de cota de 
fundo.  

     

  

  

Figura 170 – Bocas de lobo obstruídas, impedindo acesso às estruturas internas. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Foram identificadas também, bocas de lobo em más condições estruturais conforme 
figuras a seguir. 
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Figura 171 – Bocas de lobo com problemas estruturais, impedindo acesso às estruturas 
internas. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Em resumo, não há um padrão construtivo das estruturas de drenagem do município 
de Santa Helena, principalmente com relação às bocas de lobo, construídas em sua 
maioria no próprio pátio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, utilizando 
vergalhões de aço em diversos tamanhos e formatos. 
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Figura 172 – Diversos tipos de bocas de lobo encontradas no município de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

ADUANA – Porto Internacional de Santa Helena 

Maioria das bocas de lobo de estão em boas condições e desobstruídas, algumas 
apresentam problemas nas estruturas devido a passagem d rodado dos caminhões 
para manobrar no pátio, outras estão completamente obstruídas por solo e folhagem 
conforme figuras abaixo. 
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Figura 173 – Resumo fotográfico das bocas de lobos com problemas nas estruturas e de 
obstrução. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Outro problema identificado foi uma área úmida e com água parada com odores fortes 
e desagradáveis característico de esgoto a céu aberto. Não foi possível identificar a 
fonte e a origem dessa água.  

  

Figura 174 – Resumo fotográfico área úmida e água parada no Porto de Santa Helena 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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As dificuldades enfrentadas pela equipe de campo para o levantamento da rede 
comprometeram o resultado final do estudo, pois não foi possível obter parte das 
informações solicitadas. A forma como as estruturas das bocas de lobo e poços de 
visita, chumbadas junto ao asfalto ou à calçada, não permite o acesso à tubulação 
subterrânea da rede de drenagem existente. Para acessar as galerias, é necessária a 
utilização de escavadeira, ou equipamentos similares, para retirar parte do asfalto do 
entorno. Após o acesso, faz-se necessário também a reconstrução do asfalto e das 
BL’s e PV’s. Estas obras não estão previstas no Termo de Referência, além de 
demandarem uma equipe maior, equipamentos, e prazo maior para execução das 
mesmas. O Quadro 63 e Quadro 64 apresentam as exigências do Termo de 
Referência, e observações da equipe de campo quanto a sua execução ou não, 
incluindo justificativas para este caso. 

Quadro 63 – Resumo das exigências do TR quanto ao levantamento e justificativas da 
execução. 

# Descrição do TR Observações 

1 
Estaqueamento de 20 em 20 
metros seguindo o eixo da 
canalização projetada 

Estaqueamento realizado de 20 em 20 metros para fins de 
levantamento topográfico 

2 
Traçado do sistema com 
elementos geométricos para 
caracterizá-lo 

Feito o mapeamento contendo todas as estruturas possíveis 
de serem localizadas – bocas de lobo, poços de visita e 
lançamentos da rede de drenagem. 
Não foi possível o acesso às galerias de drenagem, pois as 
bocas de lobo e poços de visita encontram-se chumbadas 
junto ao asfalto. O acesso só é possível com a utilização de 
maquinário (escavadeira, ou similares), e posterior 
reconstrução do asfalto e da estrutura. 
A prefeitura também não possui mapas indicando a rede de 
drenagem existente, portanto não foi possível identificar a 
tubulação de drenagem. 

3 

As dimensões da seção 
transversal por trecho de 
canalização, com declividade de 
fundo e extensão 

Idem item 2 

4 Sistema de captações 

Feito o mapeamento contendo todas as estruturas possíveis 
de serem localizadas – bocas de lobo, poços de visita e 
lançamentos da rede de drenagem. 
 

5 

Dados referentes aos trechos e 
redes existentes (dimensões, 
declividade, comprimento, 
cotas) 

Idem item 2 

6 
Na planta, serão registradas 
interferências cadastradas ou 
identificadas 

Durante o levantamento foram identificados pontos de 
lançamento de efluentes líquidos de lavagem de carro e de 
peças automotivas. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Quadro 64 – Resumo das exigências do TR quanto a representação em perfil e traçado da 
canalização, e justificativas da execução do levantamento. 

# Descrição do TR Observações 

1 Estaqueamento 
Estaqueamento realizado de 20 em 20 metros para fins de 
levantamento topográfico 

2 

Representação da canalização 
projetada do terreno e do 
greide para vias, das margens 
e do fundo dos cursos d’água 

Não foi possível o acesso às galerias de drenagem, pois as 
bocas de lobo e poços de visita encontram-se chumbadas 
junto ao asfalto. O acesso só é possível com a utilização de 
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# Descrição do TR Observações 
maquinário (escavadeira, ou similares), e posterior 
reconstrução do asfalto e da estrutura. 
A prefeitura também não possui mapas indicando a rede de 
drenagem existente, portanto não foi possível identificar a 
tubulação de drenagem. 

3 

Cotas de fundo da canalização, 
margens e dos pontos de 
descontinuidade, a cada estaca 
e em casos particulares 

Idem item 2 
A prefeitura também não possui mapas indicando a rede de 
drenagem existente, portanto não foi possível identificar a 
tubulação de drenagem. 
Em algumas bocas de lobo foi possível demarcar a cota de 
fundo da canalização. No entanto grande parte delas 
encontra-se obstruída (na sua superfície ou subterrâneo), 
impedindo o acesso de equipamentos para confirmar a cota 
de fundo. 

4 
No caso da galeria em vias, 
cota do terreno e do greide da 
via a cada estaca 

Feito o mapeamento contendo todas as estruturas possíveis 
de serem localizadas – bocas de lobo, poços de visita e 
lançamentos da rede de drenagem. No levantamento 
constam informações sobre cota do terreno, do greide da via 
a cada estaca, e cota de fundo. 

5 
Dimensões da seção 
hidráulica, declividade e 
extensão por trecho 

Idem item 3 
Com isso, não foi possível determinar as dimensões da 
seção hidráulica, declividade e extensão por trecho. 

6 
Capacidade de escoamento 
(m³/s) e a correspondente 
velocidade (m/s) por trecho 

Como não foi possível obter as dimensões da seção, 
declividade e extensão por trecho, não é possível determinar 
a capacidade de escoamento e a correspondente velocidade 
por trecho. 

7 

Posição dos poços de visita, 
seções de transição, 
confluências e singularidades 
com cotas de fundo 

Dentre as principais dificuldades do levantamento, foi a falta 
de poços de visita. Na sede do município, por exemplo, 
foram localizados somente 30 poços de visita, e todos eles 
com sua estrutura chumbada junto ao asfalto, 
impossibilitando o acesso à galeria de drenagem. 
Portanto, não foi possível determinar as seções de 
transição, confluências e singularidades com cotas de fundo 
para os PV’s localizados. 

8 Cruzamento de interferências Idem item 2 

9 

A seção transversal do curso 
d’água ou galeria que recebe a 
canalização projetada com 
indicação do nível d’água 

Nos pontos de lançamento, foram indicados o curso d’água 
que recebe a canalização projetada, com indicação do nível 
d’água. 

10 

Para facilitar a localização, 
indicar nome das ruas 
transversais, seções de obras-
de-arte caso houver, etc 

Foram utilizados os mapas cedidos pela Prefeitura Municipal 
para lançamento das informações levantadas em campo. 
Nos mapas, constam nome das ruas, pontos de referência, 
além de outras informações obtidas em demais órgãos 
(hidrografia, curvas de nível, dentre outros). 

11 

Dados dos trechos de redes 
existentes (dimensões, 
declividade, comprimento, 
cotas, vazão, velocidade, área 
drenada) 

Feito o mapeamento contendo todas as estruturas possíveis 
de serem localizadas – bocas de lobo, poços de visita e 
lançamentos da rede de drenagem. 
Não foi possível o acesso às galerias de drenagem, pois as 
bocas de lobo e poços de visita encontram-se chumbadas 
junto ao asfalto. O acesso só é possível com a utilização de 
maquinário (escavadeira, ou similares), e posterior 
reconstrução do asfalto e da estrutura. 
A prefeitura também não possui mapas indicando a rede de 
drenagem existente, portanto não foi possível identificar a 
tubulação de drenagem com todo o detalhamento exigido. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 



 551 

 

                      
    

Condições meteorológicas desfavoráveis também interferiram no levantamento, 
mesmo quando a precipitação era pouca, destaca-se a questão da incidência de raios 
que na época de levantamento, foi altíssima. 

Após análise das dificuldades descritas anteriormente, adotou-se a seguinte 
metodologia para realização do trabalho: 

 Para cada boca de lobo ou poço de visita encontrado, foram definidas diversas 
características a serem preenchidas pela equipe de campo; 

 A localização de cada estrutura foi coletada pelo receptor GNSS Hiper V, para 
levantar pontos georreferenciados e cotados; 

 O levantamento gerou as seguintes informações: 

o Tipo de estrutura - alvenaria ou concreto armado; 

o Tipo de boca de lobo – grelha, combinada, boca de leão, concreto, 
lateral; 

o Condições estruturais – boas ou más condições; 

o Posição na via – esquina, faixa de pedestres ou meio da quadra; 

o Situação da boca de loco (superfície) – desobstruída, obstruída ou 
parcialmente obstruída; 

o Situação da boca de lobo (fundo) – desobstruída, obstruída ou 
parcialmente obstruída; 

o Tipo de obstrução – vegetação, entulho, solo, folhagem, RSU. 

Estas informações compõem um banco de dados que será disponibilizado em formato 
digital para a Prefeitura Municipal, conforme modelo abaixo: 

 
Figura 175 - Modelo da tabela contendo banco de dados do levantamento. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Os resultados obtidos encontram-se detalhados no Anexo 11.5, contendo informações 
por localidade (Sede, Moreninha, São Clemente, São Roque, Subsede e Vila Celeste), 
além de mapas indicando as informações das bocas de lobo levantadas. 

As informações de cada localidade foram compiladas para se obter a situação real de 
todo o sistema de drenagem do município de Santa Helena. Ao todo foram 
identificadas 1.703 bocas de lobo, 30 poços de visita e 130,59 quilômetros percorridos. 
Os quilômetros percorridos não se referem a metragem de rede de tubulação existente 
na sede de Santa Helena representando a metragem percorrida em vias da cidade.  

Os resultados gerais obtidos são apresentados nas tabelas e gráficos a seguir. 
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Tabela 219 - Tipos de Bocas de Lobo do Município de Santa Helena 

Tipo de Boca de Lobo Qtde % 

Boca de Leão 9 0,53% 

Combinada 227 13,33% 

Grelha (Concreto) 2 0,12% 

Grelha (Ferro) 1182 69,41% 

Lateral 283 16,62% 

Total 1703 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 176 - Tipos de Bocas de Lobo do Município de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 220 - Resultado da situação estrutural das bocas de lobo do Município de Santa Helena 

Situação Estrutural Qtde % 

Boas Condições 1556 91,37% 

Más Condições 147 8,63% 

Total 1703 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 177 - Situação estrutural das bocas de lobo do Município de Santa Helena 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 221 - Resultado do posicionamento das bocas de lobo do Município de Santa Helena 

Posição Qtde % 

Esquina 756 44,39% 

Meio da Quadra 877 51,50% 

Praça 25 1,47% 

Final de rua 9 0,53% 

Outros 36 2,11% 

Total 1703 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 178 - Posicionamento das bocas de lobo do Município de Santa Helena 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 222 - Resultado Situação Superfície do Município de Santa Helena. 

Situação Superfície Qtde % 

Desobstruída 1515 88,96% 

Parcial 122 7,16% 

Obstruída 66 3,88% 

Total 1703 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 179 - Situação Superfície da rede de drenagem do Município de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 223 - Resultado do tipo de obstrução superficial das bocas de lobo parcialmente 
obstruídas do Município de Santa Helena. 

Superfície Parcialmente Obstruída Qtde % 

Entulho 6 5,04% 

Entulho/Folhagem  2 1,68% 

Folhagem  72 60,50% 

Folhagem/RSU  2 1,68% 

RSU  2 1,68% 

Solo   7 5,88% 

Solo/Folhagem  7 5,88% 

Vegetação   15 12,61% 

Vegetação/Folhagem  5 4,20% 

Vegetaçao/RSU  1 0,84% 

Total 119 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 180 - Tipo de obstrução superficial. Bocas de lobo obstruídas do Município de Santa 
Helena 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 224 - Resultado do tipo de obstrução superficial das bocas de lobo parcialmente 
obstruídas do Município de Santa Helena 

Superfície Obstruída Qtde % 

Concreto 1 1,52% 

Folhagem 17 25,76% 

Folhagem/RSU  1 1,52% 

Solo 11 16,67% 

Solo/Entulho 3 4,55% 

Solo/Folhagem 30 45,45% 

Solo/Folhagem/RSU 1 1,52% 

Vegetação/Solo/Folhagem  2 3,03% 

Total 66 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 181 - Tipo de obstrução superficial. Bocas de lobo parcialmente obstruídas do 
Município de Santa Helena.  

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 225 - Resultado da Situação Subsolo das bocas de lobo do Município de Santa Helena. 

Situação Subsolo Qtde % 

Desobstruída 1054 61,89% 

Obstruída 172 10,10% 

Parcial 407 23,90% 

Sem Informação 70 4,11% 

Total 1703 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 182 - Situação Subsolo das bocas de lobo do Município de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 226 - Resultado do tipo de obstrução superficial das bocas de lobo parcialmente 
obstruídas do Município de Santa Helena. 

Subsolo Parcialmente Obstruído Qtde % 

Entulho 18 4,42% 

Entulho/Folhagem 6 1,47% 

Entulho/Folhagem/RSU  1 0,25% 

Entulho/Solo/Folhagem  4 0,98% 

Folhagem 266 65,36% 

Folhagem/RSU 7 1,72% 

RSU 1 0,25% 

Solo 44 10,81% 

Solo/Entulho 7 1,72% 

Solo/Folhagem 33 8,11% 

Vegetação 10 2,46% 

Vegetação/Folhagem 10 2,46% 

Total 407 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 183 - Tipo de obstrução do subsolo. Bocas de lobo parcialmente obstruídas do 
Município de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 227 - Resultado tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo obstruídas do 
Município de Santa Helena. 

Subsolo Obstruído Qtde % 

Concreto  1 0,58% 

Entulho  1 0,58% 

Entulho/Folhagem/RSU  1 0,58% 

Entulho/Solo  5 2,91% 

Folhagem  85 49,42% 

Folhagem/Solo 1 0,58% 

Folhagem/RSU  2 1,16% 

Solo  13 7,56% 

Solo/Folhagem  54 31,40% 

Solo/Folhagem/RSU  2 1,16% 

Vegetação/Entulho/Folhagem  1 0,58% 

Vegetação/Folhagem  3 1,74% 

Vegetação/Solo/Folhagem  3 1,74% 

Total 172 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 184 - Tipo de obstrução subsolo. Bocas de lobo obstruídas da sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 228 - Resultado do tipo de poço de visita. 

Tipo  Qtde % 

Grelha 14 46,67% 

Tampa de Ferro 16 53,33% 

Total 30 100% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 185 - Situação dos poços de visitas. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 229 - Resultado da situação dos poços de visita. 

Situação Estrutural Qtde % 

Boas Condições 28 93,33% 

Más Condições 2 6,67% 

Total 30 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 186 - Situação dos poços de visitas. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 230 - Resultado do posicionamento dos Poços de Visita. 

Posição Qtde % 

Esquina 23 76,67% 

Meio da Quadra 7 23,33% 

Total 30 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 
Figura 187 - Posicionamento dos poços de visita. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Pelos resultados obtidos, observa-se que: 

 Grande parte das bocas de lobo existentes em Santa Helena são do tipo 
“grelha” (69,41%), sem respeitar os padrões de referência utilizados no país; 

 A maioria das BL apresentam boas condições estruturais (91,37%); 

 Com relação ao posicionamento das BL, a maioria encontra-se ou em esquinas 
(44,39%) ou no meio da quadra (51,50%). De acordo com manuais de 
drenagem, as BL não devem ser instaladas em esquinas, por serem trechos de 
máxima vazão pela sarjeta, ou seja, grande parte das BL existentes deverão 
ser realocadas; 

 Aproximadamente 10% das BL vistoriadas, encontram-se parcial ou totalmente 
obstruídas na sua superfície, sendo grande parte causada por folhagem 
(relacionada a problemas de varrição), ou vegetação (falta de capina e 
roçagem); 

 Na parte subterrânea das BL, aproximadamente 40% apresentam obstrução 
parcial ou completa, comprometendo o funcionamento adequado da rede 
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existente. Grande parte dessas obstruções estão relacionadas a presença de 
solo e folhagem; 

 Com relação aos poços de visita, 53% possuem tampa de ferro, e 47% somente 
grelha (inadequado de acordo com os parâmetros construtivos). 

Portanto, o principal problema elencado pelo levantamento encontra-se na falta de 
padrões construtivos adequados para instalação das estruturas de drenagem urbana 
– bocas de lobo e poços de visita -, que comprometem o funcionamento do sistema. 

 

Lançamentos  

No levantamento de campo foram identificados 6 pontos de lançamentos, conforme 
registro fotográfico dos mesmos. 

Avenida São Paulo 

 

Figura 188 - Localização do lançamento da Avenida São Paulo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Lançamento de grande porte, não apresenta nenhum problema na estrutura, não foi 
identificado nenhum tipo de obstrução ou algo que comprometa o seu funcionamento. 
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Figura 189 - Resumo fotográfico do Lançamento da Avenida São Paulo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Balneário 

 

Figura 190 - Localização do Lançamento do Balneário. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Lançamento em boas condições estruturais e sem nenhum tipo obstrução ou algum 
obstáculo que possa comprometer seu funcionamento  

  

  

Figura 191 - Resumo fotográfico do lançamento de Balneário.  
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Avenida Brasil  

 

Figura 192 - Localização do lançamento da Avenida Brasil. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

O lançamento apresenta erosões nas margens e assoreamento, quantidade 
significativa de RSU e obstáculos, como galhadas, que podem interferir no fluxo da 
água em dias de chuvas mais intensas. Ponte de madeira com estrutura 
comprometida que interfere no fluxo da água. 
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Figura 193 - Resumo fotográfico do lançamento da Avenida Brasil. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Rua Castelo Branco 

Foram identificados 2 lançamentos na Rua Castelo Branco em um trecho de 
aproximadamente 60 metros.  

Lançamento 1: 

 

Figura 194 - Localização lançamento 1 da Rua Castelo Branco. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Lançamento com escoamento superficial através de calha, vala e dissipador de 
energia. Saída do lançamento parcialmente obstruída por solo e calha parcialmente 
obstruída por solo e gramado interferindo no seu funcionamento. 
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Figura 195 - Resumo fotográfico do Lançamento 1 da Rua Castelo Branco. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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As fotos a seguir mostram o lançamento 1 em período de chuva. Nelas é possível 
verificar que as obstruções por solo e grama interferem no funcionamento.  

 

  

  

  

Figura 196 - Resumo fotográfico do Lançamento 1 da Rua Castelo Branco em período de 
chuva. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Lançamento 2: 

 

Figura 197 - Localização do lançamento 2 da Rua Castelo Branco. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Lançamento com escoamento superficial do terreno gramado com dissipador de 
energia. Saída do lançamento parcialmente obstruída ou quase todo obstruído por 
solo e sedimentos. Saída do lançamento, que pode ser caracterizado como buraco, 
em cota inferior do terreno, aproximadamente 70 centímetros de diferença. 
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Figura 198 - Resumo fotográfico do Lançamento 2 da Rua Castelo Branco. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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As fotos a seguir mostram o lançamento 2 em período de chuva. Nelas é possível 
verificar o seu funcionamento em período de chuva. 

 

  

 

Figura 199 - Resumo fotográfico do Lançamento 2 da Rua Castelo Branco em período de 
chuva. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Avenida Rio Grande Sul (Portal de acesso ao Balneário) 

 

Figura 200 - Localização do lançamento da Avenida Rio Grande do Sul. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Lançamento com escoamento através de calha ou vala e dissipador de energia. Saída 
e vala do lançamento parcialmente obstruída por vegetação.  

 

  

Figura 201 - Resumo fotográfico do Lançamento da Avenida Rio Grande Sul. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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8.1.6.1.2. Operação e Manutenção 

A operação e manutenção do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais de 
Santa Helena está à cargo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.  

A Secretaria possui equipes de manutenção, utilizadas principalmente para pequenas 
obras e reparos de pavimentação. Além disso, também são responsáveis pela 
manutenção do sistema de drenagem, no entanto não há um planejamento definido 
para limpeza e desobstrução da rede existente. Os serviços são realizados mediante 
solicitação da população, ou quando é identificado pelos técnicos responsáveis a 
necessidade da manutenção e limpeza da rede. 

No pátio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, são construídas as bocas de 
lobo, utilizando vergalhões de ferro para serem instaladas nas obras executadas pela 
Prefeitura. 

As obras de recomposição ou ampliação do sistema existente são realizadas por 
empresas terceirizadas, contratadas mediante licitação por parte da Prefeitura 
Municipal. 

 

8.1.6.2. Demandas de Ações Estruturais e Não Estruturais 

Com as informações obtidas junto aos técnicos da Prefeitura Municipal, consultas aos 
documentos e mapas disponíveis, e principalmente com a realização do levantamento 
cadastral da rede existente, constatou-se que o principal problema do sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de Santa Helena encontra-se na falta 
de especificações técnicas para a construção de bocas de lobo e poços de visita. 

Tal situação resulta na construção de estruturas inadequadas, que impedem a 
manutenção e limpeza da rede existente, e por consequência na operação e 
funcionamento adequado do sistema. 

Para continuidade e finalização do levantamento cadastral, é necessário prever um 
novo levantamento que contemple também o sistema de galerias subterrâneas. Para 
isso é preciso realizar os seguintes serviços: 

1. Programar as ações em cada localidade do município, preparando a população 
para os transtornos que serão causados pelas obras; 

2. Mobilizar equipes para realizar as obras de abertura e posterior reconstrução 
das bocas de lobo existentes; 

3. Locação de equipamentos para realizar as obras de abertura e reconstrução; 

4. Mobilizar equipe qualificada para levantamento da rede existente; 

5. Realizar o mapeamento da rede de drenagem; 

6.  Manter banco de dados atualizado sempre que houver novas obras ou obras 
de manutenção de drenagem urbana. 

Após estas etapas, será possível determinar a demanda estrutural do sistema, ou seja, 
quais trechos da rede existente encontram-se subdimensionadas e necessitam de 
reposição; quais as localidades não atendidas e que precisam de obras de ampliação 
do atendimento; entre outras. 
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8.1.6.3. Correlação entre os Sistemas de Drenagem e Esgotamento 
Sanitário 

A sede do município de Santa Helena conta com atendimento de rede separadora de 
esgotamento sanitário. Esta situação traz benefícios também para o sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, uma vez que com a rede disponível, 
os usuários são obrigados a realizar ligação na rede de esgoto, e não no sistema de 
drenagem urbana. 

Entretanto, durante o levantamento cadastral, foram identificados alguns pontos de 
lançamento de efluentes líquidos de lavagem de veículos e de peças automotivas. As 
fotos a seguir detalham as situações encontradas. 

  

Figura 202 - Lançamento de efluente liquido de lava carros na Rua Argentina, entre os 
números 822-988. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

  
Figura 203 - Lançamento de efluente liquido de lavagem de peças automotivas na esquina da 

Rua Argentina com Rua das Américas. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 204 - Lançamento de efluente liquido na PR-488/Rua Ângelo Catani, entre os números 
332-494 em frente a Fatiota. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

  

Figura 205 - Lançamento de efluente liquido de lavagem de carros na esquina da Avenida 
Santa Catarina com Praça Santos Dumont. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 206 - Lançamento de efluente liquido de lavagem de carro na Rua Amadeu Bortolini, 
entre os números 406-516. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Estas situações devem ser observadas quando do licenciamento ambiental de 
determinadas atividades, como lava-car, postos de abastecimento de combustível, 
dentre outros, que deverão possuir sistemas próprios de tratamento de efluentes. O 
lançamento de efluentes no sistema de drenagem urbana traz prejuízos à rede, por 
conter substâncias que podem causar obstrução ou até mesmo corrosão da tubulação 
existente. 

Dos locais citados o que não tem tratamento do efluente é a mecânica, que já foi notificada, 
multada, indiciada até por crime ambiental pela Força Verde. E do local não identificado 
como empresa na Rua Angelo Catani ainda não se tem informações a respeito. 

Os locais de lavagem de veículos citados possuem separador de água e óleo, só 
posteriormente vão para a galeria pluvial, mas não pediram anuência do município 
para fazer a ligação na rede. Já foram instruídos a pedir a anuência, onde o município 
vai cobrar que o efluente esteja dentro dos parâmetros da Resolução CONAMA Nº 
430/2011. 

 

8.1.6.4. Sistemas Não Convencionais de Drenagem 

De acordo com Canholi (2014), as medidas não convencionais em drenagem urbana 
são estruturas, obras ou dispositivos cujas soluções diferem do conceito convencional, 
ou seja, o conceito tradicional de canalização do escoamento superficial. Segundo o 
autor, estas medidas podem estar associadas para adequação ou otimização do 
sistema de drenagem de águas pluviais urbanas, possuindo funções de incrementar 
o processo de infiltração no solo, reter os escoamentos em reservatórios e/ou retardar 
o fluxo nas calhas dos córregos e rios (Figura 207).  
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Figura 207 - Prática tradicional de drenagem X novas soluções através de abordagem 

compensatória. 
Fonte: CANHOLI, 2014. 

Walesh (1989 apud. CANHOLI 2014) classifica as diretrizes de um projeto de 
drenagem entre dois conceitos: “conceito de canalização” e “conceito de reservação”. 
O primeiro refere-se a prática de canalização convencional exercida por décadas no 
mundo, enquanto que o segundo é composto por estruturas que amortecem os picos 
de vazão por medidas de armazenamento. Maiores detalhes são apresentados no 
Quadro 65. 

Quadro 65 - Conceito de Canalização X Conceito de Reservação. 

Característica Canalização Reservação 

Função Remoção rápida dos escoamentos 
Contenção temporária para subsequente 

liberação 

Componentes 
principais 

Canais abertos/galerias 
Reservatório a superfície livre 
Reservatórios subterrâneos 

Retenção subsuperficial 

Aplicabilidade 

Instalação em áreas novas 
Construção por fases 

Ampliação de capacidade pode se tornar 
difícil (centros urbanos) 

Áreas novas (em implantação) 
Construção por fases  

Áreas existentes (à superfície ou subterrâneas) 

Impacto nos 
trechos de jusante 

(quantidade) 

Aumenta significativamente os picos das 
enchentes em relação à condição anterior 

Maiores obras nos sistemas de jusante 

Áreas novas: podem ser dimensionadas para 
impacto zero (Legislação EUA) 

Reabilitação de sistemas: podem tornar vazões 
a jusante compatíveis com capacidade 

disponível 
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Característica Canalização Reservação 

Impacto nos 
trechos de jusante 

(qualidade) 

Transporta para o corpo receptor toda 
carga poluente afluente 

Facilita remoção de material flutuante por 
concentração em áreas de recirculação dos 

reservatórios e dos sólidos em suspensão, pelo 
processo natural de decantação 

Manutenção/ 
Operação 

Manutenção em geral pouco frequente 
(pode ocorrer excesso de assoreamento e 

de lixo) 
Manutenção nas galerias é difícil 

(condições de acesso) 

Necessária limpeza periódica  
Necessária fiscalização 

Sistemas de bombeamento requerem 
operação/manutenção 

Desinfecção eventual (insetos) 

Estudos 
hidrológicos/ 
hidráulicos 

Requer definição dos picos de enchente 
Requer definição dos hidrograma (volumes das 

enchentes) 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

 “Em meio aos diversos desafios de controle da quantidade e qualidade das águas 
urbanas, surgiram novos conceitos e técnicas com o objetivo de recuperar, o máximo 
possível, as condições hidrológicas locais anteriores à ocupação da bacia” (CANHOLI, 
2014). Esses conceitos conhecidos como técnicas compensatórias procuram garantir 
a redução do volume escoado após a consequente pavimentação do solo urbano, 
manutenção do tempo de concentração da bacia, controle das velocidades de 
escoamento, controle da erosão e a manutenção da qualidade e uso da água de 
escoamento pluvial. 

As obras de drenagem urbana podem ser classificadas de acordo com sua 
localização: contenção na fonte e contenção a jusante. A contenção na fonte é 
formada por dispositivos geralmente de pequena dimensão e localizados próximo dos 
locais onde os escoamentos são gerados cujas vantagens e desvantagens são 
apresentadas no Quadro 66. 

Quadro 66 - Vantagens e Desvantagens da Contenção na Fonte. 

Vantagens Desvantagens 

 Maior flexibilidade para encontrar locais 
propícios para instalação dos dispositivos; 

 Os dispositivos podem ser padronizados; 
 Aumento da eficiência de transporte de vazão 

nos canais existentes; 
 Melhoria da qualidade da água e da recarga dos 

aquíferos; e, 
 Valorização da água no meio urbano 

 Capacidade de investimento dos 
proprietários privados; 

 Difícil fiscalização da operação e 
manutenção; 

 Conflito de interesse com o uso da água 
de chuva;  

 Efetividade no controle de cheias na bacia 
como um todo 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

A segunda classificação, denominada de contenção de jusante, é o conjunto de 
reservatórios de maior porte que permitem o armazenamento da água de drenagem 
por partes mais significantes da bacia, atuando a jusante da fonte geradora de 
escoamentos. 

 O Governo do Estado do Paraná (2002), através da Superintendência de 
Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental (SUDERSHA) / 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, elaborou em 2002 o 
Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na Região Metropolitana de 
Curitiba, assim como o Manual de Drenagem Urbana. 

O referido manual apresenta várias recomendações para Medidas de Controle (MC) 
na drenagem urbana. Na sequência, são apresentadas, de forma resumida, as 
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propostas do Manual constituindo-se um referencial bastante utilizável por empresas 
e projetistas de drenagem urbana após 14 (quatorze) anos de sua publicação. 

As medidas de controle do escoamento podem ser acessadas, de acordo com sua 
ação na bacia hidrográfica, em (Governo do Estado do Paraná, 2002): 

 Distribuída ou na fonte: é o tipo de controle que atua sobre o lote, praças e 
passeios; 

 Na microdrenagem: é o controle que age sobre o hidrograma resultante de 
um parcelamento ou mesmo mais de um parcelamento, para áreas inferiores 
a 2 km²;  

 Na macrodrenagem:  é o controle sobre áreas acima de 2 km² ou dos 
principais rios urbanos. 

Os principais dispositivos são: 

 De armazenamento: normalmente têm por objetivo primordial o retardo do 
escoamento pluvial para sua liberação defasada e com pico amortecido, ao 
seu destino, que pode até ser um ponto de captação de uma rede pluvial 
existente. Reservatórios residenciais em lotes, bacias de retenção e detenção 
nos loteamentos ou na macrodrenagem são exemplos típicos destes 
dispositivos de armazenamento. 

 De infiltração: diferentemente dos de armazenamento, retiram água do 
sistema pluvial, promovendo sua absorção pelo solo para redução do 
escoamento pluvial. Pavimentos porosos, trincheiras de infiltração, faixas e 
valas gramadas são alguns exemplos típicos de tais dispositivos, mais 
adequados às escalas do lote e do loteamento. 

As medidas de controle ainda podem ser divididas em medidas compensatórias 
(compensam o efeito da impermeabilização) e alternativas (medidas de substituição 
das soluções tradicionais), segundo o manual - Quadro 67. 
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Quadro 67 - Lista das Medidas de Controle Básicas. 

Obra Característica  Variantes Função Efeito 

Pavimento Poroso 

Pavimento com 
camada de base 

porosa como 
reservatório 

Revestimento superficial 
pode ser permeável ou 

impermeável, com 
injeção pontual na 

camada de base porosa. 
Esgotamento por 

infiltração no solo ou 
para um exutório 

Armazenamento 
temporário da chuva no 
local próprio pavimento. 

Áreas externas ao 
pavimento podem 
também contribuir 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado 
pelo pavimento e 

por eventuais 
áreas externas. 

Trincheira de 
infiltração 

Reservatório 
linear escavado 

no solo 
preenchido com 
material poroso 

Trincheiro de infiltração 
no solo ou de retenção, 
com esgotamento por 

um exutório 

Infiltração no solo ou 
retenção, de forma 

concentrada e linear, da 
água da chuva caída 

em superfície limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado em 
área adjacente 

Vala de infiltração 

Depressões 
lineares em 

terreno 
permeável 

Vala de infiltração 
efetiva no solo ou vala 

de retenção, com 
esgotamento por um 

exutório 

Infiltração no solo, ou 
retenção, no leito da 
vala, da chuva caída 
em áreas marginais 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado em 
área vizinha 

Poços de 
Infiltração 

Reservatório 
vertical e 
pontual 

escavado no 
solo 

Poço preenchido com 
material poroso ou sem 

preenchimento, 
revestido. Poço 
efetivamente de 

infiltração ou de injeção 
direta no freático 

Infiltração pontual, na 
camada não saturada 
e/ou saturada do solo, 

da chuva caída em área 
limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado na 
área contribuinte 

de poço 

Microrreservatório 

Reservatório de 
pequenas 

dimensões tipo 
caixa d’água 
residencial 

Vazio ou preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário do 

esgotamento pluvial de 
áreas 

impermeabilizadas 
próximas 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado de 
áreas 

impermeabilizadas 

Telhado 
reservatório 

Telhado com 
função 

reservatório 

Vazão ou preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário da chuva no 
telhado da edificação 

Retardo do 
escoamento 

pluvial da própria 
edificação 

Bacia de 
detenção 

Reservatório 
vazio (seco) 

Reservatório sobre leito 
natural ou escavado. 

Com leito em solo 
permeável ou 

impermeável, ou com 
leito revestido 

Armazenamento 
temporário e/ou 

infiltração no solo do 
escoamento superficial 

da área contribuinte 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 

Bacia de retenção 
Reservatório 

com água 
permanente 

Reservatório com leito 
permeável (freático 

aflorante) e com leito 
impermeável 

Armazenamento 
temporário e/ou 

infiltração no solo do 
escoamento superficial 

da área contribuinte 

 Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 

Bacia subterrânea 
Reservatório 

coberto, abaixo 
do nível do solo 

Reservatório vazio, 
tampado e estanque. 

Reservatório preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento superficial 
da área contribuinte 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 

Condutos de 
armazenamento 

Condutos e 
dispositivos com 

função de 
armazenamento 

Condutos e 
reservatórios alargados. 

Condutos e 
reservatórios adicionais 

em paralelo 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento no próprio 
sistema pluvial 

Amortecimento do 
escoamento 
afluente à 

macrodrenagem 

Faixas gramadas 

Faixas de 
terreno 

marginais a 
corpos d’água 

Faixas gramas ou 
arborizadas 

Áreas de escape para 
enchentes 

Amortecimento de 
cheias e infiltração 

de contribuintes 
laterais. 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

No município de Santa Helena, não há incentivos ou legislações específicas para a 
implantação destes sistemas alternativos de drenagem urbana. 



 584 

 

                      
    

Há relatos de algumas soluções principalmente para reservação e aproveitamento de 
águas pluviais, no entanto não há controle por parte da Prefeitura Municipal sobre 
essas iniciativas. 

 

8.1.7. Identificação das Deficiências no Sistema Natural de 
Drenagem 

O sistema natural de drenagem no município de Santa Helena não apresenta 
deficiências. Os problemas identificados referem-se ao lançamento da drenagem 
urbana nos corpos receptores, que sem as devidas medidas de controle podem causar 
processos erosivos, que futuramente podem comprometer os recursos hídricos da 
região. 

No caso de Santa Helena, grande parte dos lançamentos da rede de drenagem urbana 
ocorrem diretamente no Lago de Itaipu, funcionando como uma grande bacia de 
retenção, o que evita a ocorrência de processos erosivos. 

 

8.1.8. Áreas de Risco 

De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil (Ministério da Integração Nacional, 
2007), diversos tipos de desastres naturais estão relacionados com a incidência de 
chuvas fortes, e consequentemente com o manejo, ou a falta de manejo de águas 
pluviais urbanas. 

Dentre os possíveis desastres que ocorrem com maior frequência nas áreas urbanas 
do país, destacam-se as inundações, movimentos gravitacionais e processos de 
transporte de massa.  

No município de Santa Helena, de acordo com informações de técnicos da Prefeitura 
Municipal, além de informações coletadas junto à população mediante oficinas de 
mobilização social, não há registros de problemas recorrentes de alagamento ou 
inundações nas áreas urbanas. Os problemas apontados referem-se a localidades 
rurais, onde o aumento dos níveis dos rios e córregos pode trazer transtornos como 
problemas estruturais em pontes, estradas, dentre outros. 

Um dos casos recentes relatados inclusive por meios de comunicação, ocorreu em 
30/10/2017, quando foram registrados 270 mm de chuva em apenas dois dias, 
causando um alagamento no Loteamento Alvorada (onde a chuva invadiu alguns 
imóveis); pontos de interdição em estradas locais; isolamento de duas famílias na 
Linha Santa Cruz e linha São Braz. 
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Figura 208 - Transtornos causados por chuvas fortes em 30/10/2017. 
Fonte: Jornal Correio do Lago. 

Segundo o PMSB (2009), não existem mecanismos formais de controle de cheias no 
município pois foram considerados desnecessários pela administração pública. 
Periodicamente, equipes próprias realizam trabalhos de limpeza e desobstrução de 
dispositivos de captação de água de chuva. Quando necessário, ocorre a limpeza e 
desobstrução de galerias pluviais. 

 

8.1.9. Análise dos Processos Erosivos e de Assoreamento dos Rios 

No município de Santa Helena, não foram encontrados processos erosivos 
relacionados à drenagem nas áreas urbanas. No entanto, nas localidades rurais, 
devem ser previstas ações para evitar o surgimento destes processos. 

A literatura apresenta um número relativamente grande de modelos destinados à 
previsão das taxas de erosão, porém, poucos foram desenvolvidos com base nas 
relações físicas do processo sendo a maioria constituída de modelos do tipo caixa-
preta, que além de obstruírem relações importantes, limitam-se basicamente aos 
locais para os quais foram desenvolvidos. Sugerem-se as seguintes etapas: 

 Realização de estudos geológico-geomorfológicos visando prevenir o 
surgimento e/ou reativação das voçorocas de modo a subsidiar o 
desenvolvimento planejado dos núcleos urbanos, envolvendo tanto a 
incorporação de novas áreas quanto o adensamento populacional; 

 Estudos geológico-geotécnicos voltados à elaboração, execução e 
acompanhamento técnico de projetos de contenção em determinadas 
voçorocas, estabelecendo-se a metodologia simplificada de diagnóstico, de 
dimensionamento e de aplicação de medidas e obras de correção, e, 

 Elaboração de diretrizes técnicas para prevenção e contenção de voçorocas 
urbanas a fim de que os problemas possam ser enfrentados com sucesso a 
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baixo custo, empregando-se técnicas simples, recursos materiais e humanos 
locais, com o apoio indispensável dos organismos competentes. 

 

8.1.10. Indicadores Epidemiológicos 

Indicadores epidemiológicos são importantes para representar os efeitos das ações 
de saneamento ou da sua insuficiência na saúde humana e, portanto, constituem 
ferramentas fundamentais para a vigilância ambiental em saúde e para orientar 
programas e planos de alocação de recursos em saneamento ambiental.  

 

8.1.10.1. Mortalidade 

A taxa de mortalidade infantil consiste em um indicador importante das condições de 
vida e de saúde de uma localidade, região, ou país, assim como de desigualdades 
entre localidades. Pode também contribuir para uma avaliação da disponibilidade e 
acesso aos serviços e recursos relacionados à saúde, especialmente ao pré-natal e 
seu acompanhamento. Por estar estreitamente relacionada à renda familiar, ao 
tamanho da família, à educação das mães, à nutrição e à disponibilidade de 
saneamento básico, considera-se a taxa de mortalidade infantil como um importante 
indicador para o desenvolvimento sustentável, pois a redução da mortalidade infantil 
consiste em um dos importantes e universais objetivos do desenvolvimento 
sustentável (DATASUS, 2009).  

A Tabela 231 demonstra a porcentagem de óbitos ocorridos em Santa Helena (PR) 
por faixa etária, segundo grupo de causas. 

Tabela 231 - Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária 

 
Fonte: DATASUS, 2009. 

Na Tabela 232 estão apresentados outros indicadores de mortalidade do município 
entre os anos de 2002 e 2008. 

Tabela 232 - Outros Indicadores de Mortalidade (Número) 

 
* Coeficiente de mortalidade infantil proporcional. 
** Considerando-se apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC. 

Fonte: DATASUS, 2009. 

 

 

 

Grupo de Causas Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias -              50,0         -              -              -              -              -              -              -              0,6           

II.  Neoplasias (tumores) -              -              -              -              -              10,6         20,7         29,7         29,4         20,5         

IX.  Doenças do aparelho circulatório -              -              -              -              -              8,5           27,6         47,3         42,4         29,2         

X.   Doenças do aparelho respiratório 14,3         -              -              -              -              -              10,3         9,5           9,4           6,8           

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 57,1         -              -              -              -              -              -              -              -              2,5           

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -              -              100,0       -              100,0       68,1         20,7         1,4           4,7           25,5         

Demais causas definidas 28,6         50,0         -              -              -              12,8         20,7         12,2         14,1         14,9         

Total 100,0       100,0       100,0       -              100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       

Outros Indicadores de Mortalidade 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total de óbitos 137          132          138          143          131          139          175          

Nº de óbitos por 1.000 habitantes 6,6           6,3           6,5           6,6           6,0           6,4           7,3           

% óbitos por causas mal definidas 8,0           9,8           2,2           3,5           5,3           1,4           8,0           

Total de óbitos infantis 5             5             4             3             5             3             7             

Nº de óbitos infantis por causas mal definidas 1             -              -              1             1             -              -              

% de óbitos infantis no total de óbitos * 3,6           3,8           2,9           2,1           3,8           2,2           4,0           

% de óbitos infantis por causas mal definidas 20,0         -              -              33,3         20,0         -              -              

Mortalidade infantil por 1.000 nascidos-vivos ** 14,3         15,4         10,9         9,1           15,5         10,2         21,0         
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8.1.10.2. Morbidade 

Em epidemiologia, morbidade ou morbilidade é a taxa de portadores de determinada 
doença em relação ao número de habitantes não doentes, em um local em dado 
momento. Define-se a morbidade como o comportamento das doenças e dos agravos 
à saúde em uma população. A taxa de morbidade se refere aos indivíduos de um 
determinado território (país, estado, município, distrito municipal, bairro) que 
adoeceram em virtude da mesma doença em um dado intervalo do tempo. 

Na Tabela 15 está contida a distribuição percentual das internações por grupos de 
causas faixas etárias. 

Tabela 233 - Distribuição Percentual das internações (%) por Grupo de Causas e Faixas 
Etárias. 

 
Fonte: DATASUS, 2009. 

 

8.1.11. Relatório de Mobilização Social 

De acordo com a metodologia proposta no Plano de Mobilização (Produto 01) e no 
Termo de Referência para a elaboração do PMSB, foram realizadas reuniões 
(oficinas), para obtenção das contribuições da população local em 8 (oito) localidades. 

As contribuições (fichas) elaboradas durante as reuniões foram catalogadas e 
resumidamente apresentadas a seguir sobre a atual prestação dos serviços de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 10,0           26,0     26,8     14,0         14,1         10,3         6,9          8,5               6,3               10,8     

II.  Neoplasias (tumores) -                -          2,4      2,3          1,3          11,2         13,0         13,0             15,4             9,7       

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár -                -          -          -              -              0,2          -              -                   -                   0,1       

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas -                -          2,4      -              -              0,4          0,5          1,3               0,9               0,5       

V.   Transtornos mentais e comportamentais -                -          -          -              0,6          3,1          1,6          0,4               0,6               1,9       

VI.  Doenças do sistema nervoso 1,7             -          -          -              -              0,8          4,2          4,0               3,9               1,8       

VII. Doenças do olho e anexos -                -          -          -              -              -              0,8          1,3               0,9               0,3       

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

IX.  Doenças do aparelho circulatório 1,7             2,6      2,4      2,3          0,6          6,1          18,6         21,5             19,6             9,5       

X.   Doenças do aparelho respiratório 58,3           36,4     34,1     41,9         23,7         27,0         32,1         39,0             37,3             31,1     

XI.  Doenças do aparelho digestivo 1,7             15,6     2,4      7,0          11,5         16,2         11,7         5,8               7,8               12,6     

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo -                -          -          -              0,6          0,7          2,1          -                   1,8               0,8       

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo -                1,3      -          2,3          -              0,9          0,5          -                   -                   0,6       

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 3,3             1,3      -          4,7          10,9         8,5          4,2          1,8               2,1               6,3       

XV.  Gravidez parto e puerpério -                -          -          7,0          25,0         7,3          -              -                   -                   5,7       

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 23,3           -          -          -              -              -              0,3          -                   -                   0,8       

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas -                5,2      2,4      -              0,6          0,1          -              -                   -                   0,4       

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat -                -          -          -              -              0,7          0,5          0,4               0,6               0,5       

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas -                9,1      24,4     18,6         9,6          5,1          2,1          1,8               1,5               5,2       

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

XXI. Contatos com serviços de saúde -                2,6      2,4      -              1,3          1,3          0,8          0,9               1,2               1,2       

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

Total 100,0         100,0   100,0   100,0       100,0       100,0       100,0       100,0            100,0            100,0   

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10

2009

(por local de residência)
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Tabela 234 – Mobilização Social - Drenagem Urbana: Auditório da ACISA.  

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Tabela 235 - Mobilização Social - Drenagem Urbana: Centro Social do Idoso. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Associação Comercial e 

Empresarial de Santa Helena              

Auditório da ACISA

1

2

3

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA: 15/08/2017 - 08:00H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Implantação da rede
Na região alta não tem boca de lobo. Na região 

baixa tambem não tem. 

Manutenção 

Existem uma bacia de contenção no Parque 

Industrial I. No centro as bocas de lobo entopem. 

A manutenção precisa ser periódica. Falta 

padronização das bocas de lobo. Há algumas 

soltas necessitando manutenção.

Fiscalização

Alguns moradores varrem as folhas para dentro 

da boca de lobo. Água para em boca de lobo 

próximo ao Hotel Alvorada indica risco de dengue.

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Bairros Baixada Amarela, São 

Luiz, Vila Rica e Cidade Alta              

Centro Social do Idoso

1

2

Comentário

Há interesse em captação da água de chuva? 

Algumas localidades inclusive comércio fazem 

captação da água da chuva. O CEBEJA capta 

água da chuva e utiliza para lavar as calçadas. 

Alagamento

Algamento próximo ao Clube União, rua Sergipe 

com Minas Gerais, rua Sergipe com Rio de 

Janeiro, rua Manaus ou Amazonas com Paraná.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA:
15/08/2017 e 16/08/2017 - 

19:00H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES
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Tabela 236 – Mobilização Social - Drenagem Urbana: Clube Gralha Azul. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Tabela 237 – Mobilização Social - Drenagem Urbana: Clube 1º de Maio. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Tabela 238 – Mobilização Social - Drenagem Urbana: Associação Comunitária de Moreninha. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito São Clemente  Clube 

Gralha Azul

1

2

3

Manutenção

É preciso limpar e fazer manutenção nas bocas 

de lobos e ver o problema dos rios que passam 

dentro da vila que invade as casas com chuvas 

fortes. Avenida Pedro García, Santa Catarina, Aldo 

Scheneider.

Questionamento

São Clemente e Jad. Das Flores tem bocas de 

lobo. Infelizmente as pessoas varrem folhas para 

dentro da boca de lobo, o que causa alagamento. 

As galerias de águas foram feitas há mais ou 

menos um ano. O Asfalto e a boca de lobo 

facilitou. O "Rio Bostinha", ele desemboca no rio 

Felicidade e vai para o lago ITAIPU. Há algum 

projeto da ITAIPU para resolver isso? 

Implantação da rede Canalização da Santa Felicidade

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA: 14/08/2017 - 14:00H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Vila de Esquina Céu Azul     

Clube 1° de Maio

1 Manutenção

Água da chuva "está sendo drenada", exceto 

problemas de alagamento no loteamento do Bino. 

Tem poucas boca de lobo.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA: 14/08/2017 - 19:30H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:
Distrito Moreninha - Associação 

Comunitária de Moreninha

1

2

3

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA: 15/08/2017 - 14:00H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

Comentário Não têm problema com alagamentos. 

Implantação da rede

Falta boca de lobo.A Coleta de água de chuva só 

é realizada na avenida. Precisa canalizar a água 

da chuva aos redores do distrito.

Fiscalização
Mercado Federizi faz captação da água da chuva. 

Erosão na área rural.
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Tabela 239 – Associação Comunitária de São Roque. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Tabela 240 – Mobilização Social - Drenagem Urbana: Centro Comunitário da Sub-Sede São 
Francisco. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Tabela 241 – Mobilização Social - Drenagem Urbana: Centro Comunitário da Cila Celeste. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

 

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de São Roque                          

Associação Comunitária de São 

Roque 

1 Manutenção

Pouquíssimas galerias de águas pluviais. Têm 

interesse em coletar água da chuva. Na escola há 

um projeto com a ITAIPU para captação de água 

da chuva.  A água da chuva corre pelas estradas. 

Tem poucas bocas de lobo e não levam a água 

porque não têm o canal de drenagem, não tem 

rede.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA: 18/08/2017 - 14:00H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito de Sub-Sede São 

Francisco                           

Centro Comunitário de Sub-

Sede São Francisco

1 Manutenção

Problema de drenagem nas estradas rurais. Em

2016 houve obra de ampliação no sistema de

drenagem. Linha Santo Antônio problema de

manutenção nas bocas de lobo. Transtornos

quando chove muito. Problema de erosão no

lançamento das águas da chuva em córrego.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA: 17/08/2017 - 14:00H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES

PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL:

Distrito Vila Celeste                

Centro Comunitário de Vila 

Celeste

1

2

Implantação de rede Tem poucas boca de lobo, são necessárias mais.

Comentário

A escola vai receber caixa d'água da ITAIPU para 

coletarem água da chuva. Tem algumas 

iniciativas de coleta de água da chuva. Algumas 

pessoas já fazem e usam esta água para os 

animais, para agricultura.

 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE SANTA HELENA/PR

DATA: 16/08/2017 - 14:00H

TEMA 3 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

SUB-TEMA CONTRIBUIÇÕES
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8.1.12. Ameaças e Oportunidades 

Ameaças – relação de todos os elementos que podem ou poderão vir a se constituir 
um empecilho/dificuldade para que o Município atinja a universalização do sistema:  

 Falta de critérios técnicos para execução de componentes da microdrenagem; 

 Bocas de lobo e poços de visita executados de forma inadequada; 

 Impossibilidade de realizar manutenção da rede devido à falta de padrão 
construtivo adotado; 

 Rede de drenagem com diversos pontos de obstrução; 

 Novos loteamentos construídos sem projetos e obras de drenagem urbana; 

 Falta de manutenção, limpeza e desobstrução da rede de drenagem existente; 

 Ligações irregulares de efluentes de lava-car e pontos de abastecimento de 
combustíveis na rede de drenagem; 

 Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, 
administrativos e de qualidade; 

 Falta de arranjo institucional específico para a gestão de drenagem e manejo 
de águas pluviais; 

 Falta de um regulamento com procedimentos para projeto, construção, 
operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial. 

 

Oportunidades – relação de todos os elementos que se constituem ou poderão vir a 
se constituir em fator positivo para que o Município atinja a universalização do sistema: 

 Existência de equipes de manutenção na Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo; 

 Grande parte da área urbana coberta com rede de drenagem; 

 Programas em parceria com a Itaipu Binacional e Parque Tecnológico Itaipu; 

 Existência do Comitê e do Plano da Bacia do Paraná 3; 

 Existência de sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais em 
residências; 

 Residências com áreas permeáveis em seus terrenos; 

 Poucos registros de casos de alagamentos ou inundações nas áreas urbanas; 

 Inexistência de processos erosivos relacionados à drenagem urbana. 
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8.2. PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO, 
CONDICIONANTES, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

8.2.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 3, contendo o Prognóstico e alternativas para 
a universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas da situação setorial da 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de Santa Helena (PR). 

Envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas 
definidas para o PMSB, que é a universalização dos serviços de saneamento básico 
de qualidade à população, admitidas soluções graduais e progressivas, devendo-se 
prever tecnologias apropriadas à realidade local. 

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 drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas levantadas anteriormente na etapa de diagnóstico. Essas carências 
devem ser projetadas a partir da análise de cenários alternativos de evolução das 
medidas mitigadoras que possam ser previstas no PMSB para o horizonte de projeto, 
20 anos. 
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8.2.2. Objetivos 

8.2.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do PMSB de Santa Helena (PR), que contempla os setores de Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

8.2.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Sistematizar as ameaças e oportunidades identificadas na fase anterior, de 
diagnóstico do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
urbanos; 

 Formular o prognóstico da situação local, por meio de cenários previsíveis e 
normativos, com base nas ameaças e oportunidades apresentadas na fase 
anterior de diagnóstico; e, 

 Elaborar programas estratégicos com base nos cenários apresentados de 
forma a atender às diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico e a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme determinação da Lei Federal 
n.º 11.445/2007 e Lei Federal n.º 12.305/2010, respectivamente. 

 

8.2.3. Cenários 

A construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento e 
a tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento de 
prognósticos. É importante ressaltar que a construção de cenários permite a 
integração das ações que atendam às questões financeiras, ambientais, sociais e 
tecnológicas, estabelecendo a percepção da evolução do presente para o futuro. 

A geração dos cenários para os setores do saneamento básico (abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas) permite antever um futuro incerto e 
como este futuro pode ser influenciado pelas decisões propostas no presente. Por 



 594 

 

                      
    

isso, os cenários não são previsões, mas sim tendências alternativas do futuro que 
foram subsidiadas por um diagnóstico, conhecimento técnico, e demandas da 
comunidade expressas no processo construtivo do planejamento. 

A técnica de planejamento baseada na construção de cenários é pouco conhecida no 
Brasil. Dos diversos planos municipais de Saneamento Básico, poucos deles 
abordam, mesmo que superficialmente, o tema. 

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

De acordo com a metodologia, estes cenários foram interpretados da seguinte 
maneira: 

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

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

A técnica 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 recomendável estabelecer uma metodologia rígida, com tabelas, gráficos e 
fórmulas que limitem a intuição e a divagação por mais absurda que possa parecer. 
Não existe uma única forma de delinear cenários devido às peculiaridades de cada 
atividade ou região. 

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

 
Figura 209 – Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Neste contexto pode-se resumir os seguintes cenários:  
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(iv) Desejado – o Município alcançará, no futuro (indefinido e utópico), a 
universalização dos serviços de saneamento básico;  

(v) Previsível – alcançará a universalização dos serviços de forma moderada e 
isolada através da intervenção do Poder Público local; e,  

(vi) Normativo – alcançará a universalização dos serviços mediante intervenção 
forte e planejada do Poder Público local, mediante a definição de 
prioridades, objetivos, programas, projetos e ações. 

Propõe-se o seguinte roteiro, num processo de aproximações sucessivas:  

a) elaboração do primeiro esboço do cenário desejado (ideias, desejos, e utopias 
apontadas no diagnóstico);  

b) listagem exaustiva e aleatória das ameaças, oportunidades e incertezas;  

c) análise da consistência, aglutinando semelhantes, identificando as mais críticas;  

d) formulação de esboço do cenário previsível (tendência) resultado das ameaças e 
incertezas;  

e) aponte de prioridades e objetivos que conduziram ao cenário normativo (possível e 
planejado);  

f) seleção de objetivos e ações prioritárias; e, 

g) reinício do processo quantas vezes forem necessárias. 

A técnica de cenários é uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico em 
diversas áreas bem como na gestão de todos os setores do saneamento básico. 
Vários autores utilizam a técnica de cenários para projetar esta geração e sua 
influência no futuro. Essa técnica de cenários consiste em um modo disciplinado para 
se identificarem possíveis futuros como parte do processo de planejamento 
estratégico. 

Para a construção dos cenários, parte-se de um modelo mental (teórico) que interpreta 
as variáveis centrais e as interações entre elas, reduzindo-se a complexidade da 
realidade. 

Constrói-se o cenário atual a partir do diagnóstico do sistema de gestão existente 
projetando-se para o futuro (20 anos), os cenários alternativos. Constroem-se assim, 
os cenários alternativos futuros, em função de visões prospectivas elaboradas. 

A formulação de cenários consiste no exercício do livre pensamento, portanto, é 
necessário que não se perca o foco do principal objetivo contratual, que é a elaboração 
do PMSB. O excesso de preciosismo ou a abertura de um leque imenso de 
alternativas e participações poderá conduzir a um estudo ficcional, sem aplicação 
prática, que consumirá um tempo de formulação, discussão, e aprovação muito maior 
do que o requerido para elaborar o PMSB, que é o objeto do presente contrato.  

A construção de cenários dentro do PMSB de Santa Helena deverá ser a mais objetiva 
possível, limitada a sua capacidade de intervenção, de forma a se tornar um 
instrumento eficaz de prevenção e remoção de obstáculos e, principalmente, no 
estabelecimento de prioridades.  

Em tese, o futuro é uma construção social onde a população de uma cidade ou região 
define o futuro desejado (ideal ou almejado). Porém, se os debates não forem 
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direcionados para as questões realmente relevantes, a construção de cenários se 
dispersará em pequenos detalhes sem importância coletiva.  

O processo inicia (em cada etapa) com uma relação aleatória de ideias, desejos, 
ameaças, oportunidades e incertezas, as quais vão sendo gradativamente 
organizadas, aglutinadas, excluídas e priorizadas – processo indutivo. Também 
poderá seguir o caminho inverso, partindo da síntese do futuro desejado, o qual vai 
sendo gradativamente detalhado – processo dedutivo. 

Do documento elaborado por Sérgio C. Buarque para o IPEA, outro trecho explica 
com muita clareza a questão: 

“[...] as metodologias de construção de cenários podem ser diferenciadas em 
dois grandes conjuntos distintos segundo o tratamento analítico: (a) Indutivo 
- os cenários emergem do particular para o geral e, se estruturam pelo 
agrupamento das hipóteses, formando blocos consistentes que expressam 
determinados futuros..., surgindo por si mesmos como resultado da 
organização dos eventos, sem uma definição apriorística do desenho do 
futuro; (b) Dedutivo -... saindo do geral e indo para o particular, por meio de 
uma descrição do estado futuro que traduza a natureza básica da realidade.” 
(BUARQUE, 2003). 

As figuras a seguir, ilustram as metodologias de construção destes dois tipos de 
cenários. 

 

Figura 210 – Cenário Indutivo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

- Universalidade; 
- Integralidade; 
- Equidade (dos Serviços de SB)  
- etc. 

Saneamento –  
Direito de todo 
cidadão 

- Água; 
- Esgotos Sanitários; 
- Drenagem; 

- Resíduos Sólidos. 

Saneamento Básico 
Integrado 

- Proteção de mananciais; 
- Proteção ambiental; 
- Tarifas e subsídios 

transparentes; 
- Regras estáveis; 
- etc. 

Regulação adequada 

SALUBRIDA
DE 

AMBIENTAL 
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Figura 211 – Cenário Dedutivo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Após o esboço do cenário desejado tem início a etapa mais importante, que consiste 
na identificação das ameaças e incertezas que poderão dificultar ou até impedir o 
alcance deste futuro desejado. “A essência do trabalho de construção de cenários 
concentra-se, portanto, em dois grandes momentos fundamentais: a identificação das 
incertezas críticas e a formulação das hipóteses” (BUARQUE, 2003).  

Não basta elaborar uma lista detalhada de ameaças, é preciso compará-la com a lista 
de oportunidades (regulação existente, ações e projetos em andamento, recursos 
disponíveis ou contratados, alternativas já aprovadas pela população, etc.). Deste 
confronto surgirá uma lista depurada de ameaças ou incertezas aglutinando as 
semelhantes, eliminando as sem plausibilidade ou sem relevância. O passo seguinte 
define as mais críticas e relevantes, o que é feito através de matrizes ou tabelas, e a 
adoção de graus de avaliação. Sugerem-se três graus de relevância: A – alta, M – 
média e, B – baixa. A partir deste ponto será possível projetar os demais cenários, 
definir objetivos e prioridades. 

Isto posto, conforme já mencionado, o momento mais importante na definição de 
cenários é a identificação das ameaças críticas de maior relevância e de maior 
incerteza. Para tanto, é apresentado a seguir o roteiro a ser utilizado na definição dos 
cenários. 

a) Lista Aleatória e Exaustiva de Ameaças 

Através do exercício chamado de “tempestade cerebral” ou “brainstorm”, os membros 
da equipe de consultoria foram estimulados a citar qualquer ameaça ao sucesso do 
PMSB, sem preocupação com ordem ou relevância. As sugestões foram anotadas. 
Ao analisarem-se as peculiaridades e as características geográficas, ambientais e de 
uso e ocupação do solo do Município, constatou-se ser mais racional focalizar os 
problemas (ameaças). 

 

Universalizaçã
o dos serviços 
de saneamento 
básico 

- Crescimento 
Ordenado; 

 

- Desenvolvimento 
Social e 
Econômico; 

 

- Oferta de serviços de SB 
maior que a demanda; 

- Universalidade, 
Integralidade e equidade do 
SB; 

- Balneabilidade; 

- Proteção Ambiental; 

- Regulação suficiente; 

- Orientação por bacias 
hidrográficas; 

- Participação popular; 

- Integração intermunicipal; 

- Cooperação entre os 
diversos agentes; 

- etc. 

 

- Oferta de serviços de água e esgotos 
para  a população, comércio e indústria; 

- Reserva de oferta para atender a 
população flutuante; 

- Proteção de mananciais; 

- Local apropriado para disposição final 
de resíduos sólidos; 

- Estações de tratamento de esgotos na 
sua melhor localização e disposição final  
pactuada; 

- Definição de áreas de risco ecológico à 
inundação e as restrições à 
impermeabilização; 

- Educação sanitária e ambiental; 

- Fluxo de recursos de financiamentos e 
não onerosos compatíveis com as 
necessidades de investimentos; 

- etc. 
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b) Análise de Consistência e Aglutinação 

Algumas ameaças discriminadas anteriormente poderão ser inconsistentes com o 
objeto do contrato – elaboração do PMSB. Havendo consenso elas serão eliminadas. 
Portanto, efetua-se uma revisão metódica da lista proposta para a eliminação de 
inconsistências conforme acima mencionado, por não serem pertinentes ao tema. Por 
outro lado, pode-se ter uma aglutinação de sugestões semelhantes. 

c) Identificação de Oportunidades 

A identificação de oportunidades é importante para que na próxima etapa seja 
possível quantificar e qualificar as ameaças. Assim, é correlacionar-se para cada 
ameaça, as oportunidades correspondentes. Definem-se as ameaças críticas mais 
relevantes e mais incertas e consequentemente as ações prioritárias.  

d) Ponderação das Ameaças Críticas – Modelo Matemático Adotado 

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

Em vista do exposto, qual o caminho ou tipo de cenário a adotar? Indutivo ou dedutivo 
é uma decisão da equipe técnica de especialistas da Consultora, já que isto irá se 
configurar somente após a realização das consultas públicas programadas ao longo 
da construção do PMSB.   

A teoria de montagem de cenários tem demonstrado que o caminho adotado não se 
identifica a priori sem as consultas públicas. Quando um caminho não traz os 
resultados desejados, tenta-se outro. É preciso entender que Cenários são um 
exercício livre de pensamento a ser ajustado a cada passo. É importante salientar que 
a Consultora propõe uma tecnologia de construção de cenários para alcançar os 
resultados desejados, e cabe a ela, portanto, total responsabilidade no caminho 
adotado. A função da Contratante será o de analisar e debater os resultados 
alcançados com os participantes das consultas públicas. 

Desta forma, a identificação do caminho adotado somente se dará quando da 
conclusão dos trabalhos relativos a Construção dos Cenários para o PMSB de Santa 
Helena, os quais serão submetidos à análise por parte dos grupos técnicos 
responsáveis pelo contrato. 

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

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

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

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

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

As deficiências e as potencialidades podem ter as seguintes características: técnicas, 
naturais, culturais, legais, financeiras, sociais, administrativas e econômicas. 

A utilização da sistemática CDP possibilita classificar todos os aspectos levantados 
nas leituras técnicas e comunitárias (diagnóstico dos resíduos sólidos) nestas três 
categorias, visando a montagem dos cenários, identificando as ações prioritárias e as 
tomadas de decisões. 

A aplicação do CDP abre o caminho para aplicação da metodologia proposta para 
construção dos Cenários Futuros para Santa Helena. A sequência do trabalho 
obedece a metodologia descrita e proposta para a construção dos cenários futuros, 
de acordo com os parâmetros a seguir identificados: 
 
I - Ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão: 
Primeiro são elencadas todas as ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão 
de resíduos no município. 
II - A identificação das ameaças críticas através de matriz numérica: 
A segunda etapa consiste em identificar as prioridades, através do produto das 
Relevâncias e Incertezas de cada Ameaça, anteriormente elencadas. Sendo os 
índices de relevância e incerteza os seguintes: 
 
 
 
III - A convergência das ameaças críticas. 
IV - A hierarquização dos principais temas. 
 
Na última etapa é realizada a hierarquização por ordem decrescente, do grupo que 
mais pontuou, para o que menos pontuou. 

Na sequência, a metodologia exposta, será aplicada para o respectivos setores 
constituintes do saneamento básico. 

Como forma de nortear as propostas para a prestação dos serviços de Abastecimento 
de Água Potável e Esgotamento Sanitário, será utilizada como base a Lei Federal n.º 
11.445 de 5 de janeiro de 2007, que cita algumas definições e princípios fundamentais, 
tais como: 

PRIORIDADE = RELEVÂNCIA X INCERTEZA 
Alta = 05 
Média = 03 
Baixa = 01 
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 Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso em conformidade de suas necessidades e 
maximizando a eficácia das ações e resultados; 

 Prestação dos serviços realizados de formas adequadas à saúde pública e à 
proteção do meio ambiente; 

 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 
de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator 
determinante; 

 Eficiência e sustentabilidade econômica; 

 Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

 Segurança, qualidade e regularidade; 

 Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos. 

 Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados;  

 Controle social; e, 

 Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios 
ocupados ao saneamento básico. 

Através destes princípios fundamentais citados, percebe-se a necessidade legal dos 
sistemas atingirem a totalidade da população, ciente que, para isso, deve-se prever 
um espaço de tempo (metas graduais) e que nem todos receberão os serviços da 
mesma forma, mas todos devem ser atendidos adequadamente. 

Considerando todas as caracterizações e diagnósticos realizados, bem como a 
projeção populacional estimada, analisam-se sob o ponto de vista técnico os 
elementos que compõem o plano de saneamento, através do indicativo de medidas 
de curto, médio e longo prazo. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB (BRASIL, 2013, p.106), no 
capítulo correspondente a avaliação político-institucional, detalha alguns aspectos 
particulares da gestão e prestação de serviços de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas: 

“Dos quatro componentes do setor de saneamento, os serviços de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas são os que apresentam maior carência de políticas 
e organização institucional. A urbanização acelerada e caótica, com a falta de 
disciplinamento do uso e ocupação do solo, inclusive das áreas de inundação natural 
dos rios urbanos, e, ainda, a falta de investimentos em drenagem das águas pluviais, 
resultou no aumento das inundações nos centros urbanos de maneira dramática. 
Também o uso do sistema de drenagem para esgotamento sanitário doméstico e 
industrial, a não existência de medidas preventivas nas áreas sujeitas à inundação e 
a predominância de uma concepção obsoleta nos projetos de drenagem tem 
contribuído para a ampliação dessa problemática. O financiamento das ações é 
dificultado pela ausência de taxas ou de formas de arrecadação de recursos 
específicos para o setor. No conjunto do País, dados da PNSB 2008 indicam que 70,5% 
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dos municípios possuíam serviços de drenagem urbana, sendo que esse índice era 
maior nas Regiões Sul e Sudeste. A existência de um sistema de drenagem é 
fortemente associada ao porte da cidade. Todos os 66 municípios brasileiros com 
mais de 300.000 habitantes, no ano 2000, independentemente da região em que se 
encontram, dispunham de um sistema de drenagem urbana, enquanto que, para 
municípios com até 20 mil habitantes, o índice de municípios com sistema de 
drenagem se encontrava abaixo da média nacional. Em 2008, 99,6% dos municípios 
tinham seus sistemas de drenagem administrados diretamente pelas Prefeituras, 
sendo predominantemente vinculados às secretarias de obras e serviços públicos. 
Apenas 22,5% dos municípios do País declararam possuir plano diretor de drenagem 
urbana. ” 

O resultado da sobreposição da estrutura urbana sobre o ambiente natural provoca 
alteração no regime de escoamento das águas de chuva nas bacias hidrográficas. 
Dependendo da forma dos quarteirões e da direção das ruas em relação às curvas de 
nível os problemas de escoamento das águas de chuva podem ser agravados. 
Associado a estas situações, a cidade provoca outro agravante no equilíbrio do 
escoamento das águas de chuva. É a impermeabilização do solo, ocasionado pela 
cobertura do solo pelas edificações, ruas e calçadas. Este último agravante impede 
que as águas continuem a infiltrarem-se no solo, gerando o aumento do volume de 
água de escoamento superficial, superando em muito a capacidade natural de 
escoamento dos cursos de água natural. 

As soluções adotadas para minimizar os impactos causados pelas chuvas intensas 
foram de canalizar os corpos hídricos, provocando a aceleração dos escoamentos, 
aumento dos picos de vazão, e transferindo os problemas a jusante. 

A partir das últimas décadas, novas técnicas de engenharia começaram a ser 
utilizadas no país para solucionar os problemas relacionados às enchentes, não mais 
com o objetivo de aumentar a velocidade de escoamento e transferir as cheias para 
áreas à jusante, mas sim,  

“[...] promover o retardamento dos escoamentos, de forma a aumentar os tempos 
de concentração e reduzir as vazões máximas; amortecer os picos e reduzir os 
volumes de enchentes por meio da retenção em reservatórios; e conter o run-off no 
local da precipitação, pela melhoria das condições de infiltração, ou ainda em 
tanques de contenção” (CANHOLI, 2014, p.16). 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades ao sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas 
estabelecidas a nível estadual e federal. 

Os prognósticos para o sistema drenagem e manejo de águas pluviais urbanas foram 
elaborados principalmente com base na Leis Federal nº 11.445/2007 – Política 
Nacional de Saneamento Básico, além de outros estudos, projetos e ações existentes 
na área de drenagem urbana. A referida lei define que os sistemas que compõem o 
saneamento básico deverão ser universalizados dentro dos próximos 20 anos, no 
entanto faltam metas mais claras para o sistema de drenagem urbana. As principais 
ameaças ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do município 
de Santa Helena são apresentadas a seguir, e serviram de base para a elaboração 
dos Prognósticos: 

 Falta de critérios técnicos para execução de componentes da microdrenagem; 

 Falta de um regulamento com procedimentos para projeto, construção, 
operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial. 
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 Bocas de lobo e poços de visita executados de forma inadequada; 

 Falta de manutenção, limpeza e desobstrução da rede de drenagem existente; 

 Impossibilidade de realizar manutenção da rede devido à falta de padrão 
construtivo adotado; 

 Rede de drenagem com diversos pontos de obstrução; 

 Novos loteamentos construídos sem projetos e obras de drenagem urbana; 

 Ligações irregulares de efluentes de lava-car e pontos de abastecimento de 
combustíveis na rede de drenagem; 

 Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, 
administrativos e de qualidade; 

 Falta de arranjo institucional específico para a gestão de drenagem e manejo 
de águas pluviais, e, 

 Falta de cadastro georreferenciado da rede de drenagem existente. 

Também foram levadas em consideração, as oportunidades levantadas durante a 
elaboração do Diagnóstico: 

 Existência de equipes de manutenção na Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo; 

 Grande parte da área urbana coberta com rede de drenagem; 

 Programas em parceria com a Itaipu Binacional e Parque Tecnológico Itaipu; 

 Existência do Comitê e do Plano da Bacia do Paraná 3; 

 Existência de sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais em 
residências; 

 Residências com áreas permeáveis em seus terrenos; 

 Poucos registros de casos de alagamentos ou inundações nas áreas urbanas, 
e, 

 Inexistência de processos erosivos relacionados à drenagem urbana. 

 

8.2.4. Mecanismos de Articulação e Integração de Políticas, 
Programas e Projetos de Saneamento Básico com Outros Setores 
Correlacionados 

8.2.4.1. Saúde 

A falta dos sistemas de saneamento básico, entre eles a drenagem urbana, está 
diretamente relacionada com a proliferação de doenças. 

No tocante ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, dentre os 
principais desafios está a limpeza, manutenção e conservação da rede existente, com 
o objetivo de minimizar a proliferação de vetores de doenças como roedores e 
mosquitos. 

Como forma de avaliação da rede de drenagem, é necessária a realização de análises 
da água transportada pela rede, muitas delas sofrendo interferências com a ligação 
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irregular de esgoto sanitário, ou mesmo com lançamentos de outras atividades 
industriais e de serviços nas galerias pluviais. 

 

8.2.4.2. Habitação 

As políticas habitacionais do município de Santa Helena devem levar em consideração 
o zoneamento de áreas de risco de processos erosivos e alagamentos, evitando 
ocupações urbanas nestas localidades.  

 

8.2.4.3. Meio Ambiente 

Os impactos ambientais causados pela falta, ou pela má operação das redes de 
drenagem mais comuns são as erosões do solo e deslizamentos. De acordo com 
CANHOLI, 2014, p. 09: 

“a drenagem urbana apresenta interfaces com diversos elementos da infraestrutura 
urbana e deve ser tratada de modo especial, cabendo destacar o papel que ela exerce 
em relação a fatores socioeconômicos e ambientais, sobretudo na recuperação e 
restauração de áreas degradadas pela urbanização depredatória”. 

Para conter as águas de chuva, são utilizados dissipadores de velocidade, bacias de 
regularização de vazões, e outras estruturas, que ajudam a minimizar os impactos. 
Além disso, são utilizados dispositivos de contenção de encostas, muros de gabião, e 
outras estruturas. 

 

8.2.4.4. Recursos Hídricos 

Os rios das cidades não podem ser condenados a servirem de emissários de esgotos 
e de resíduos sólidos. Todos os rios fazem parte de bacias hidrográficas importantes 
nas regiões onde estão assentadas as cidades. 

As ações previstas neste Plano foram projetadas tendo em vista a proteção dos 
recursos hídricos que cortam a área urbana do município, buscando melhorias da 
qualidade das águas e minimização dos impactos provocados pelo despejo irregular 
de esgoto e resíduos. 

 

8.2.4.5. Educação 

Enfatiza-se a necessidade de criar e implementar um programa de educação 
ambiental contínuo para o saneamento básico. Os cidadãos, em sua maioria, não têm 
conhecimento dos objetivos dos sistemas de drenagem pluvial urbana. O mau uso das 
galerias, onde são lançados clandestinamente esgotos e resíduos sólidos urbanos, 
são o testemunho da falta deste conhecimento técnico. 

As ações de preservação, manutenção e conservação da rede de micro e 
macrodrenagem passam pela educação ambiental voltada à disposição correta de 
resíduos sólidos, lançamento de esgoto em rede separadora, preservação da mata 
ciliar, entre outros aspectos. Portanto, o programa de educação ambiental deverá 
abranger diversas áreas do conhecimento, e que terão consequências futuras na 
preservação da rede de drenagem existente. 
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No caso de Santa Helena, os próprios responsáveis pelo sistema de drenagem urbana 
não possuem conhecimento técnico para execução de estruturas de acordo com as 
exigências técnicas. O programa de educação deverá abordar também a capacitação 
destes profissionais. 

 

8.2.5. Construção dos Cenários para o Sistema de Drenagem e 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

A construção dos cenários futuros para o sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas foi feita com base nas metas do Plano Nacional de Saneamento 
Básico – PLANSAB (BRASIL, 2013); tese de doutorado Sistemática de Auxílio à 
Decisão para a Seleção de Alternativas de Controle de Inundações Urbanas 
(MILOGRANA, 2009); e no Plano de Saneamento de Básico de Santa Helena (PMSB-
SH, 2012). 

 

8.2.5.1. PLANSAB 

Para a consolidação do cenário normativo proposto pelo PLANSAB, foram elencados 
23 indicadores (07 para o abastecimento de águas, 06 para o esgotamento sanitário, 
05 para os resíduos sólidos, 04 para a gestão e o planejamento, e, 01 para a 
drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas), sendo estabelecidas metas para 
cada indicador nas diferentes macrorregiões do País, para os anos 2015, 2020 e 2030. 

Para o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, quatro 
componentes básicos foram considerados: 

 A implantação de sistemas de drenagem nas áreas de expansão urbana; 

 A reposição desses ao longo do horizonte de simulação; 

 A reposição dos sistemas de drenagem clássicos (macrodrenagem) existentes 
nos municípios, ao longo do período, tendo por foco a redução do risco de 
inundação, e,  

 Adequação dos sistemas de drenagem em áreas urbanizadas que sofrem com 
erosões e alagamentos. 

As metas para as quatro vertentes do saneamento foram divididas de acordo com as 
características de cada região do país. A única meta proposta pelo PLANSAB 
relacionada à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é a redução dos 
municípios com inundações e/ou alagamentos ocorridos em áreas urbanas nos 
últimos cinco anos. 

Para a Região Sul, a meta é reduzir a quantidade de municípios que apresentaram 
estes problemas relacionados à drenagem, de 43% (conforme levantamento feito em 
2008), para 17% em 2030. 

Portanto, não há metas específicas e objetivas para o sistema de drenagem do 
município de Santa Helena, sendo necessário a criação de um cenário local. 
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8.2.5.2. Milograna, J (2009) 

A tese de doutorado MILOGRANA.J, Sistemática de Auxílio à Decisão para a Seleção 
de Alternativas de Controle de Inundações Urbanas, UNB, 2009, Brasília/DF, 
apresenta contribuições bastante interessantes para a construção de cenários, as 
quais destacam-se a seguir:  

a) Inundações lentas ou fluviais, em regiões planas; 

b) Inundações rápidas ou por chuvas torrenciais; 

c) Inundações por escoamento urbano, em pequenas bacias até 10km2; 

d) Inundações pelas torrentes, em áreas com declividades acima de 6%; 

e) Submersões marinhas; 

f) Inundações estuarinas; 

g) Inundações por remanso da rede de drenagem pluvial, e, 

h) Inundações por elevação do nível do Lençol Freático. 

Ainda, são relacionadas algumas medidas mitigadoras a serem levadas em 
consideração, tais como: 

a) Poços de infiltração; 

b) Valas, valetas e planos de infiltração; 

c) Trincheiras de infiltração e detenção; 

d) Pavimentos permeáveis com estrutura de detenção e infiltração; 

e) Telhados armazenadores; 

f) Bacias de retenção ou detenção de cheias: 

 A céu aberto (parques urbanos); 

 Áreas úmidas; 

 Bacias subterrâneas. 

g) Diques, e, 

h) Canais de desvio. 

Finalmente, sugere que o aumento na eficiência do escoamento poderá se dar através 
de: 

a) Dragagem (limpeza) de tubulações, galerias, canais e leitos de rios; 

b) Substituições dos revestimentos de canais, e, 

c) Retificação de canais. 

Recomenda também, que os projetos deverão obedecer aos critérios hidrológicos 
determinados para a Região, bem como a vulnerabilidade (susceptibilidade e valor) 
das áreas sujeitas às inundações. 

A partir dessas principais considerações propõem a construção de quatro cenários. 

A. Sem medidas de controle de inundações, ou seja, desocupação das áreas 
alagadas com relocações (medidas emergenciais); 
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B. Controle de cheias através de barramentos (medidas paliativas); 

C. Construção de diques de contenção, com adequação de pontes e faixas de 
domínio com canais paralelos (com medidas estruturais e sem medidas 
preventivas), e, 

D. Sistema de Previsão e Alerta pela instalação de sensores de precipitação de 
nível, datalogger, transmissor e software de comunicação (com medidas 
preventivas, estruturais e estruturantes). 

 

8.2.5.3. Plano de Saneamento (2012) 

O PMSB, elaborado em 2012, apresenta em seu prognóstico do sistema de drenagem, 
alguns objetivos, metas, programas, projetos e ações de forma generalista: 

Objetivo 

Desenvolver sistemas de manejo de águas pluviais com a finalidade de evitar ou 
atenuar os impactos da urbanização sobre o escoamento das águas pluviais, tanto no 
aspecto quantitativo como qualitativo. 

Desenvolvimento de alternativas simples, econômicas e de fácil implementação 
visando à redução do escoamento no sistema de drenagem urbana. 

Proposições de indicadores de desenvolvimento urbano, e de infraestrutura de 
saneamento, para compor o processo de gestão integrada de água em meio urbano. 

Metas 

Analisar o sistema de drenagem, microdrenagem e macrodrenagem, apontando 
também seus problemas, existentes e potenciais. 

Desenvolver pesquisa de meios legais e institucionais para que se possa elaborar uma 
política factível de drenagem urbana; política de ocupação das várzeas de inundação, 
recursos financeiros e meios técnicos que tomem viável a aplicação desta política, 
empresas que dominem eficientemente as tecnologias necessárias e que possam 
encarregar-se de implantação das obras; organismos que possam estabelecer 
critérios e aplicar leis e normas com relação ao setor. 

 

Programas, Projetos e Ações 

Os distritos do município de Santa Helena possuem rios e córregos que precisam ser 
canalizados. Esta opção é necessária devido ao histórico de crescimento populacional 
e a proximidade das pessoas com os rios ocasiona a degradação das suas margens, 
com a construção de casas, lançamento de resíduos no seu leito e consequentemente 
provocando inundações e proliferação de doenças, vetores e animais peçonhentos. 

O projeto de canalização destes rios deverá ser elaborado com os devidos 
licenciamentos ambientais. 

 

8.2.5.4. Cenário Proposto 

Com os três cenários apresentados anteriormente, e tendo em vista as necessidades 
do município para o sistema de drenagem urbana, é possível propor um cenário com 
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o objetivo de minimizar os transtornos causados pelas chuvas intensas incidentes na 
área urbana do município. 

Além das alternativas apresentadas no PLANSAB, MILOGRANA e PMSB (2012), os 
esforços para a melhoria do atendimento do sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas para Santa Helena deverão considerar também as soluções não 
convencionais. 

Segundo CANHOLI, 2014, p. 31: 

“[...] as medidas não convencionais em drenagem urbana podem ser entendidas 
como estruturas, obras, dispositivos ou mesmo como conceitos diferenciados de 
projeto, cuja utilização não se encontra ainda disseminada. São soluções que diferem 
do conceito tradicional de canalização, mas podem estar a elas associadas, para 
adequação ou otimização do sistema de drenagem”. 

Ou seja, as soluções implantadas ao longo das últimas décadas para o município, de 
canalizar as águas urbanas, aumentando a velocidade do escoamento e as vazões 
de pico, e por consequência, transferindo os problemas para áreas à jusante, não 
deverão ser incentivadas, mas sim, medidas de detenção, reservação, infiltração, 
utilização das águas pluviais, entre outras, que promovam a diminuição das 
velocidades de escoamento, do tempo de concentração e das vazões de pico. 

Além dessas soluções para a gestão do sistema também deverão ser prioridade para 
o planejamento do sistema de drenagem. A criação de um sistema de informações 
georreferenciadas, regularização de novas ocupações urbanas, com exigências de 
projetos de drenagem com medidas não convencionais, incentivo para o 
aproveitamento e detenção das águas pluviais nas novas construções, definição de 
um departamento para gestão da drenagem no município, dentre outras medidas, são 
fundamentais para que as obras realizadas estejam acompanhadas de ações 
secundárias, que garantam a minimização dos problemas de drenagem enfrentados 
no município. 

Os programas, projetos e ações são apresentados na sequência, e foram elaborados 
tendo em vista as ameaças e oportunidades ao sistema de drenagem e manejo de 
águas pluviais levantadas pelos técnicos durante a elaboração do Diagnóstico. Foram 
definidas as principais condicionantes, deficiências e potencialidades do sistema 
existente, apresentadas no Quadro 68 a seguir. 

Quadro 68 – Condicionantes, Deficiências e Potencialidades. 

C D P Fator 

   Falta de critérios técnicos para execução de componentes da microdrenagem 

   
Falta de um regulamento com procedimentos para projeto, construção, operação e 

manutenção do sistema de drenagem pluvial 

   Bocas de lobo e poços de visita executados de forma inadequada 

   
Impossibilidade de realizar manutenção da rede devido à falta de padrão construtivo 

adotado 

   Rede de drenagem com diversos pontos de obstrução 

   Novos loteamentos implantados sem projetos e obras de drenagem urbana 

   Falta de manutenção, limpeza e desobstrução da rede de drenagem existente 

   
Ligações irregulares de efluentes de lava-car e postos de abastecimento de 

combustíveis na rede de drenagem 

   
Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade 
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C D P Fator 

   
Falta de arranjo institucional específico para a gestão de drenagem e manejo de águas 

pluviais 

   Falta de cadastro georreferenciado da rede de drenagem existente 

   Falta de estudo hidrológico para o município 

   Altos índices pluviométricos na região 

   Existência de equipes de manutenção na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

   Grande parte da área urbana coberta com rede de drenagem 

   Programas em parceria com a Itaipu Binacional e Parque Tecnológico Itaipu 

   Existência do Comitê e do Plano da Bacia do Paraná 3 

   
Existência de sistemas de captação e aproveitamento de águas pluviais em 

residências 

   Residências com áreas permeáveis em seus terrenos 

   Poucos registros de casos de alagamentos ou inundações nas áreas urbanas 

   Inexistência de processos erosivos relacionados à drenagem urbana 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

A aplicação do CDP abre o caminho para aplicação da metodologia proposta para 
construção dos Cenários Futuros para Santa Helena. A sequência do trabalho 
obedece a metodologia descrita e proposta anteriormente para a construção dos 
cenários futuros, de acordo com os parâmetros a seguir identificados: 

Tabela 242 – Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão. 

Item Ameaças Oportunidades 

I 
Falta de critérios técnicos para execução de 
componentes da microdrenagem 

Grande parte da área urbana coberta com rede 
de drenagem; 
Programas em parceria com a Itaipu Binacional e 
Parque Tecnológico Itaipu. 

II 
Falta de um regulamento com procedimentos 
para projeto, construção, operação e 
manutenção do sistema de drenagem pluvial 

Existência de equipes de manutenção na 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 

Programas em parceria com a Itaipu Binacional e 
Parque Tecnológico Itaipu; 

Existência do Comitê e do Plano da Bacia do 
Paraná 3 

III 
Bocas de lobo e poços de visita executados de 
forma inadequada 

Programas em parceria com a Itaipu Binacional e 
Parque Tecnológico Itaipu; 

Existência do Comitê e do Plano da Bacia do 
Paraná 3 

IV 
Impossibilidade de realizar manutenção da 
rede devido à falta de padrão construtivo 
adotado 

Existência de equipes de manutenção na 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. 

V 
Rede de drenagem com diversos pontos de 
obstrução 

Existência de equipes de manutenção na 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 

Programas em parceria com a Itaipu Binacional. 

VI 
Novos loteamentos implantados sem projetos 
e obras de drenagem urbana 

Grande parte da área urbana coberta com rede 
de drenagem; 

Programas em parceria com a Itaipu Binacional. 
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Item Ameaças Oportunidades 

VII 
Falta de manutenção, limpeza e desobstrução 
da rede de drenagem existente 

Existência de equipes de manutenção na 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 

VIII 
Ligações irregulares de efluentes de lava-car e 
postos de abastecimento de combustíveis na 
rede de drenagem 

Programas em parceria com a Itaipu Binacional e 
Parque Tecnológico Itaipu; 

Existência do Comitê e do Plano da Bacia do 
Paraná 3 

IX 
Inexistência de indicadores operacionais, 
econômico-financeiros, administrativos e de 
qualidade 

- 

X 
Falta de arranjo institucional específico para a 
gestão de drenagem e manejo de águas 
pluviais 

Existência do Comitê e do Plano da Bacia do 
Paraná 3 

XI 
Falta de cadastro georreferenciado da rede de 
drenagem existente 

Programas em parceria com a Itaipu Binacional. 

XII Falta de estudo hidrológico para o município 

Existência do Comitê e do Plano da Bacia do 
Paraná 3; 

Programas em parceria com a Itaipu Binacional. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Tabela 243 – Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças. 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 

Incerteza 

(2) 

Prioridades 

(3) 

I 
Falta de critérios técnicos para execução de 

componentes da microdrenagem 
5 3 15 

II 

Falta de um regulamento com procedimentos para 

projeto, construção, operação e manutenção do 

sistema de drenagem pluvial 

5 3 15 

III 
Bocas de lobo e poços de visita executados de 

forma inadequada 
5 5 25 

IV 
Impossibilidade de realizar manutenção da rede 

devido à falta de padrão construtivo adotado 
5 5 25 

V 
Rede de drenagem com diversos pontos de 

obstrução 
3 3 9 

VI 
Novos loteamentos implantados sem projetos e 

obras de drenagem urbana 
5 3 15 

VII 
Falta de manutenção, limpeza e desobstrução da 

rede de drenagem existente 
5 3 15 

VIII 

Ligações irregulares de efluentes de lava-car e 

postos de abastecimento de combustíveis na rede 

de drenagem 

5 3 15 

IX 

Inexistência de indicadores operacionais, 

econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade 

3 3 9 

X 
Falta de arranjo institucional específico para a 

gestão de drenagem e manejo de águas pluviais 
1 5 5 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 

Incerteza 

(2) 

Prioridades 

(3) 

XI 
Falta de cadastro georreferenciado da rede de 

drenagem existente 
5 1 5 

XII Falta de estudo hidrológico para o município 3 3 3 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Convergências das Ameaças Críticas 

Tendo em vista as ameaças levantadas e os cenários que subsidiam a tomada de 
decisões, foi possível montar o cenário possível para o município de Santa Helena 
(Figura 212): 

 

Figura 212 - Cenário proposto para o sistema de drenagem de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em três 
itens: Hidrologia; Microdrenagem e Macrodrenagem; e Gestão do Sistema. A seguir 
estão apresentadas ameaças agrupadas, e ordenadas de acordo com as que 
receberam maior pontuação, consideradas de maior prioridade para busca de ações: 

Tabela 244 – Hidrologia. 

Item Ameaças Prioridades 

XII Falta de estudo hidrológico para o município de Santa Helena 9 

  9 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
 

Tabela 245 – Microdrenagem e Macrodrenagem. 

Item Ameaças Prioridades 

III Bocas de lobo e poços de visita executados de forma inadequada 25 

IV 
Impossibilidade de realizar manutenção da rede devido à falta de padrão 

construtivo adotado 
25 

I 
Falta de critérios técnicos para execução de componentes da 

microdrenagem 
15 
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II 
Falta de um regulamento com procedimentos para projeto, construção, 

operação e manutenção do sistema de drenagem pluvial 
15 

VII 
Falta de manutenção, limpeza e desobstrução da rede de drenagem 

existente 
15 

V Rede de drenagem com diversos pontos de obstrução 9 

XI Falta de cadastro georreferenciado da rede de drenagem existente 5 

  109 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 
Tabela 246 – Gestão do Sistema. 

Item Ameaças Prioridades 

VI 
Novos loteamentos implantados sem projetos e obras de drenagem 

urbana 
15 

VIII 
Ligações irregulares de efluentes de lava-car e postos de abastecimento 

de combustíveis na rede de drenagem 
15 

IX 
Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, 

administrativos e de qualidade 
9 

X 
Falta de arranjo institucional específico para a gestão de drenagem e 

manejo de águas pluviais 
5 

  44 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a “Microdrenagem e 
Macrodrenagem” apresenta o maior número de pontos, seguida da Gestão do Sistema 
e por fim Hidrologia.  

Tabela 247 – Hierarquização dos programas. 

Ameaças Críticas Pontuação 

Microdrenagem e Macrodrenagem 109 

Gestão do Sistema 44 

Hidrologia 9 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

A partir desta pontuação, é possível criar os cenários futuros para o sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, para posteriormente definir os 
programas, objetivos e metas para a melhoria contínua dos serviços para os próximos 
20 anos. 

 

 Hidrologia 

A hidrologia é definida como a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, 
circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o 
meio ambiente, incluindo sua relação com a vida (Definição do U.S. Federal Council 
of Service and Technology, citada por Chow, 1959, apud Tucci, 2000). 

Os conhecimentos de hidrologia são fundamentais para o planejamento e elaboração 
dos projetos de drenagem de águas pluviais urbanas. Entretanto, os estudos 
hidrológicos dependem de uma sequência histórica de dados pluviométricos e 
fluviométricos. 

Nos estudos hidrológicos voltados à drenagem urbana, principalmente em virtude da 
carência de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de 
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cheias, normalmente são adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para 
a definição dos hidrogramas de projeto (CANHOLI, 2014). 

Conforme apresentado no Diagnóstico (Produto 2), o município não possui um manual 
para as obras de drenagem, contendo parâmetros para projetos, equação de chuvas 
intensas, etc.  

Para a elaboração de projetos de drenagem, os projetistas acabam utilizando a 
equação de chuvas intensas de Cascavel. Apesar de apresentar características 
hidrológicas semelhantes, um novo estudo específico para o município de Santa 
Helena poderia trazer maior confiabilidade nos resultados obtidos.  

 

 Microdrenagem e Macrodrenagem 

As estruturas que compõem a rede de microdrenagem são responsáveis pela coleta 
das águas pluviais incidentes nas áreas impermeabilizadas, e transporte até a rede 
de macrodrenagem. 

Para os projetos de microdrenagem, alguns aspectos são importantes para se levar 
em consideração: 

 Características hidrológicas; 

 Coeficiente de impermeabilização; 

 Projeção de expansão urbana à montante; 

 Topografia, e, 

 Métodos construtivos. 

Com esses elementos definidos, é possível projetar uma rede de microdrenagem que 
atenda a população residente na área de estudo, e prever a expansão urbana à 
montante, que também irá utilizar estas galerias. 

Já o sistema de macrodrenagem é caracterizado pelas estruturas como canais, 
dissipadores de energia, bacias de detenção e retenção, emissários, etc. No caso de 
Santa Helena, a configuração da drenagem natural, com relativa abundância de rios, 
o sistema de macrodrenagem ainda conserva, na maior parte dos rios, as 
configurações originais de leitos, ou seja, não existem grandes canais de escoamento 
e apenas um rio canalizado. As áreas ribeirinhas também não apresentam muitas 
áreas com ocupações irregulares minimizando os problemas nos leitos dos rios. 

Como não há rios nas áreas urbanas, e as áreas ribeirinhas do Lago Itaipu encontram-
se protegidas por mata ciliar, não há grandes problemas envolvendo a 
macrodrenagem, que é direcionada diretamente ao corpo receptor (Lago de Itaipu). 

 

PARÂMETROS DE PROJETO: 

Conforme apresentado nos itens anteriores, e detalhado no Diagnóstico deste PMSB, 
os principais aspectos negativos da drenagem urbana no município estão 
relacionados à falta de critérios para projetos e execução de obras das estruturas que 
compõem o sistema, principalmente bocas de lobo e poços de visita. 

Na elaboração do cadastro georreferenciado da rede existente, foram identificadas, 
classificadas e compiladas todas as estruturas do sistema de drenagem nas áreas 
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urbanas do município, que em grande parte apresentam problemas de execução, 
como bocas de lobo construídas com vergalhões de aço e chumbadas no asfalto ou 
no concreto, o que impossibilita o acesso à parte interna das estruturas (Figura 213). 

  

Figura 213 – Bocas de lobo e poços de visita chumbados. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Devido a estas situações, não foi possível acessar as tubulações internas, dificultando 
a inclusão das demais estruturas no cadastro realizado. 

Outros problemas verificados no levantamento foram: problemas estruturais (Figura 
214) e falta de padrão construtivo (Figura 215) das bocas de lobo, e falta de poços de 
visita, que em sua maioria foram encobertos com a execução de novas camadas 
asfálticas, ou encontram-se com grades de ferro, sem tampa (Figura 216). 

      
Figura 214 – Bocas de lobo com problemas estruturais. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Figura 215 – Falta de padronização das bocas de lobo. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 
Figura 216 – Falta de padronização dos poços de visita. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

A falta de padronização da execução destas estruturas traz consequências graves ao 
sistema como um todo, pois impossibilita a realização de manutenção e desobstrução 
das estruturas existentes, podendo causar alagamentos e outros transtornos. 

Como forma de promover a padronização, é necessário que o município possua um 
manual definindo os critérios para elaboração de projetos e execução das obras de 
drenagem, respeitando as normas e referências técnicas utilizadas no país. 

O Plano Diretor de Drenagem para a Bacia do Rio Iguaçu na Região Metropolitana de 
Curitiba (SUDERHSA, 2002), apresenta o Manual de Drenagem Urbana para a 
Região Metropolitana de Curitiba, com a indicação dos critérios mínimos e 
especificações técnicas para projeto e execução de obras do sistema de drenagem. 
Este documento poderá servir de modelo para a elaboração de manual específico 
para o município de Santa Helena, abordando as características locais de 
pluviometria, relevo, ocupação do solo, dentre outros fatores que influenciam na 
definição dos padrões construtivos. 

A seguir são apresentadas algumas especificações técnicas e indicações para 
elaboração de projetos e execução das obras de drenagem urbana (SUDERHSA, 
2002): 

 Localização de bocas de lobo 

 Em ambos os lados da rua, quando a saturação da sarjeta assim o exigir ou 
quando forem ultrapassadas as suas capacidades de engolimento; 

 Nos pontos baixos da quadra, a montante das esquinas; 
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 As canalizações de ligação entre bocas-de-lobo e destas aos poços de vista 
deverão ter diâmetro de 0,40 m e declividade mínima de 15 %. Quando não 
existir possibilidade dessas ligações serem feitas diretamente, as bocas de 
lobo deverão ser ligadas em caixas de ligações acopladas ao coletor; 

 Recomenda-se adotar um espaçamento máximo de 60 m entre as bocas de 
lobo, caso não seja analisada a capacidade de escoamento da sarjeta, 
visando evitar o escoamento superficial em longas extensões das ruas; 

 A melhor solução para a instalação de bocas-de-lobo é que esta seja feita 
em pontos pouco a montante de cada faixa de cruzamento usada pelos 
pedestres, junto às esquinas; 

 Não é conveniente a sua localização junto ao vértice de ângulo de 
interseção das sarjetas de duas ruas convergentes, pelos seguintes 
motivos: 

o os pedestres, para cruzarem uma rua, teriam que saltar a torrente 
num trecho de máxima vazão superficial; 

o as torrentes convergentes pelas diferentes sarjetas teriam, como 
resultante, um escoamento de velocidade em sentido contrário ao da 
afluência para o interior da boca-de-lobo. 

 

Figura 217 - Traçado recomendado da rede pluvial. 
Fonte: SUDERHSA, 2002. 

 

 Padrão construtivo 

 As bocas coletoras (bocas-de-lobo) podem ser classificadas em três grupos 
principais: bocas ou ralos de guias; ralos de sarjetas (grelhas); ralos 
combinados. Cada tipo inclui variações quanto a depressões 
(rebaixamento) em relação ao nível da superfície normal do perímetro e ao 
seu número (simples ou múltipla) (Figura 218). 
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Figura 218 – Tipos de boca de lobo. 
Fonte: SUDERHSA, 2002. 

 Dimensionamento da rede de microdrenagem 

 O Método Racional é largamente utilizado na determinação da vazão 
máxima de projeto para bacias pequenas (< 2 km2). Os princípios básicos 
dessa metodologia são: 

o a duração da precipitação máxima de projeto é igual ao tempo de 
concentração da bacia. Admite-se que a bacia é pequena para que 
essa condição aconteça, pois a duração é inversamente proporcional 
à intensidade. 

o adota um coeficiente único de perdas, denominado C, estimado com 
base nas características da bacia. 

o não avalia o volume da cheia e a distribuição temporal das vazões. 

 A equação do modelo é definida por: 

𝑄𝑚á𝑥 = 0,278 ×  𝐶 × 𝑖𝑚á𝑥  ×  𝐴 

 Onde: 

o Qmáx = vazão máxima (em m³/s) 

o C = coeficiente de escoamento médio superficial ponderado 

o imáx =  máxima intensidade da precipitação (em mm/h) 

o A = área da bacia contribuinte não controlada por MCs (em km2) 
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 Coeficiente de escoamento 

 O coeficiente de escoamento (C) utilizado no método racional depende das 
seguintes características: 

o Solo; 

o Cobertura; 

o tipo de ocupação; 

o tempo de retorno, e, 

o intensidade da precipitação; 

 Os valores do coeficiente C para as superfícies urbanas são apresentados 
na Tabela 248. Para os tempos de retorno utilizados na microdrenagem, 
não existe variação desse coeficiente. A variação com a intensidade da 
precipitação também não é considerada, já que é uma das premissas do 
método. 

Tabela 248 - Coeficiente de impermeabilização. 

Tipo de superfície Valor Recomendado Faixa de variação 

Concreto, asfalto e telhado 0,95 0,90 – 0,95 

Paralelepípedo 0,70 0,58 – 0,81 

Blockets 0,78 0,70 – 0,89 

Concreto e asfalto poroso 0,03 0,02 – 0,05 

Solo compactado 0,66 0,59 – 0,79 

Matas, parques e gramas de esporte 0,10 0,05 – 0,20 

Grama solo arenoso 0,10 0,08 - 0,18 

Grama solo argiloso 0,20 0,15 – 0,30 

Fonte: SUDERHSA, 2002. 

 Demais parâmetros para projeto 

 Outros parâmetros comumente utilizados para dimensionamento da rede de 
drenagem urbana são apresentados na  

 Tabela 249, conforme detalhado no “Termo de Referência e Especificações 
para Elaboração de Projetos de Sistemas de Drenagem Pluvial no Distrito 
Federal” (NOVACAP, 2012). 

Tabela 249 - Parâmetros de projeto de drenagem. 

Parâmetro Valor indicado 

Tempo de entrada na primeira boca de lobo 10 a 15 min 

Diâmetro mínimo da rede 600 mm 

Diâmetro mínimo da captação 400 mm 

Capacidade de engolimento de boca de lobo 70 l/s 

Recobrimento mínimo da tubulação Uma vez e meia o diâmetro da rede 

Declividade mínima (galerias e canais) 0,5 % 

Declividade mínima (tubos) ¹ 

Velocidade mínima 1,0 m/s² 

Velocidade máxima 6,0 m/s³ 

Distância máxima entre poços de visitas 
60,0m para áreas urbanas 

100,0m para áreas não urbanizadas 

Coeficiente de rugosidade de Manning 
0,015 para tubos 

0,013 para canais e galerias 

¹ Declividade mínima para garantir uma velocidade não inferior a mínima 
²tanto para tubos quanto para canais e galerias     ³ para redes, galerias e canais 

Fonte: NOVACAP, 2012. 
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Estas referências deverão ser levadas em consideração para os projetos e obras de 
drenagem realizados no prazo imediato. A curto prazo, deverá ser desenvolvido um 
Manual de Drenagem Urbana, definindo as referências técnicas de acordo com as 
características da região. 

 

A. Obras de ampliação e reposição 

Grande parte da malha urbana do município de Santa Helena é atendido com rede de 
drenagem urbana, conforme apontado na primeira versão do PMSB (2012). O 
cadastro realizado no Diagnóstico deste PMSB (Produto 2) apontou também a 
quantidade de bocas de lobo e poços de visita existentes - Tabela 218. 

Tabela 250 - Características do sistema de drenagem de Santa Helena (PMSB, 2009). 

Bocas de lobo (unid.) 

¹ 

Poços de visita (unid.) 

¹ 

Rede (m) 

² 

1.703 30 80.250 

¹ Conforme cadastro realizado em 2017 (Diagnóstico do PMSB) 
² Conforme levantamento apresentado no PMSB (2012) 

Fonte: Habitat Ecológico, 2018 / PMSB, 2012. 
 

O levantamento da rede existente (PMSB, 2012) foi realizado de acordo com 
estimativas da Prefeitura, e não mediante um cadastro georreferenciado das 
estruturas existentes. Portanto é considerado um levantamento parcial. 

Apesar disso, algumas localidades ainda carecem dos serviços de drenagem urbana, 
e precisam receber obras para garantir a universalização do serviço, e minimizar os 
riscos de transtornos causados pelas chuvas fortes. 

Além das obras de ampliação do atendimento, deverão ser consideradas também as 
obras de reposição das estruturas atuais, devido ao desgaste sofrido pelas tubulações 
de concreto, que possuem vida útil estimada em 50 anos. 

O cadastro realizado apontou que 70% (1.182 unidades) de bocas de lobo do 
município são feitas com vergalhões de ferro, concretadas ou chumbadas diretamente 
no asfalto, portanto devem ser substituídas no prazo imediato para manter as 
condições mínimas de funcionamento e acesso às estruturas internas.  Além dessas, 
estima-se que outros 20% estejam comprometidas, ou alocadas em esquinas, ou 
locais inadequados, necessitando de obras para adequação, totalizando 90% das 
bocas de lobo, ou 1.533 unidades. 

Pelo cadastro também foi constatada a falta de poços de visitas, muitos deles cobertos 
por camadas asfálticas durante obras de pavimentação. Pela Figura 217, nota-se que 
a recomendação é de instalar ao menos 1 poço de visita a cada 4 bocas de lobo. Para 
atender a demanda, o município precisaria de no mínimo 852 novos equipamentos, 
ao contrário do cadastro que apontou a existência de somente 30 PVs em Santa 
Helena. 

A Tabela 251 a seguir apresenta as intervenções necessárias ao sistema de 
drenagem urbana no município, de acordo com o cadastro realizado ao longo do 
diagnóstico deste PMSB. 
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Tabela 251 - Intervenções necessárias no sistema de drenagem urbana. 

Tipo de obra Quantidade estimada 

Reconstrução de bocas de lobo (90%) 1.533 un. 

Instalação de poços de visita 852 un. 

Ampliação da rede existente (1% a.a.) 802 m/ano 

Reposição da rede existente (1% a.a.) 802 m/ano 

Fonte: Habitat Ecológico, 2018. 

 

B. Sistemas não convencionais de drenagem urbana 

O coeficiente de impermeabilização das áreas urbanas é outro aspecto fundamental 
a ser levado em consideração, pois quanto maior o índice, menor o tempo de 
concentração das chuvas intensas, e maior a velocidade de escoamento dessas 
águas, sobrecarregando os sistemas existentes. 

Ao contrário das soluções adotadas nas últimas décadas para projetos de drenagem 
no país, definido como: captação, canalização e transferência das águas para pontos 
à jusante com grande velocidade; atualmente utiliza-se os conceitos de reservação, 
retenção, detenção e maior permeabilidade das águas de chuva, reduzindo assim a 
vazão demandada para captação por meio da rede pública de drenagem pluvial. 
Essas soluções são comumente chamadas de “não-convencionais”. 

Como soluções não-convencionais, propõe-se o incentivo à reservação e infiltração 
das águas pluviais nas residências, comércios, prédios públicos, e demais 
construções, e utilização de pavimentos permeáveis, diminuindo assim a vazão 
escoada diretamente para o sistema de microdrenagem na ocorrência de chuvas 
fortes. 
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Figura 219 – Comparativo entre sistema de canalização e reservação. 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

No município de Santa Helena, os índices de impermeabilização dos lotes das áreas 
urbanas é baixo, e comumente encontram-se áreas permeáveis ocupadas por jardins 
ou hortas, que auxiliam na infiltração das águas pluviais diretamente no solo. Essa 
situação deve ser regulamentada, mantendo tal padrão para novas ocupações 
urbanas. 

Para as áreas de expansão deve-se também definir a exigência da implantação de 
sistemas de microdrenagem adequadas às especificações do local, e execução de 
obras de reposição da microdrenagem já existente.  

As chamadas “ações no lote” ou “ações de controle na fonte”, são formadas por 
dispositivos geralmente de pequena dimensão e localizados próximo dos locais onde 
os escoamentos são gerados. Ressalta-se que estas medidas podem ser implantadas 
tanto para imóveis residenciais e comerciais de pequeno porte, quanto para indústrias, 
prédios públicos (escolas, hospitais, creches, postos de saúde, prédios 
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administrativos), quando no seu entorno. As vantagens e desvantagens destes 
sistemas são apresentadas no Quadro 66. 

Quadro 69 - Vantagens e Desvantagens da Contenção na Fonte. 

Vantagens Desvantagens 

 Maior flexibilidade para encontrar locais 
propícios para instalação dos dispositivos; 

 Os dispositivos podem ser padronizados; 
 Aumento da eficiência de transporte de vazão 

nos canais existentes; 
 Melhoria da qualidade da água e da recarga dos 

aquíferos; e, 
 Valorização da água no meio urbano 

 Capacidade de investimento dos 
proprietários privados; 

 Difícil fiscalização da operação e 
manutenção; 

 Conflito de interesse com o uso da água 
de chuva;  

 Efetividade no controle de cheias na bacia 
como um todo 

Fonte: CANHOLI, 2014. 

Alguns exemplos de medidas de controle na fonte são detalhados no Quadro 67 a 
seguir: 

Quadro 70 - Lista das Medidas de Controle Básicas. 

Obra 
Característica 

Principal 
Variantes Função Efeito 

Pavimento 
Poroso 

Pavimento com 
camada de base 

porosa como 
reservatório 

Revestimento superficial 
pode ser permeável ou 

impermeável, com injeção 
pontual na camada de 

base porosa. Esgotamento 
por infiltração no solo ou 

para um exutório 

Armazenamento 
temporário da chuva no 
local próprio pavimento. 

Áreas externas ao 
pavimento podem 
também contribuir 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado pelo 

pavimento e por 
eventuais áreas 

externas. 

Trincheira de 
infiltração 

Reservatório linear 
escavado no solo 
preenchido com 
material poroso 

Trincheira de infiltração no 
solo ou de retenção, com 

esgotamento por um 
exutório 

Infiltração no solo ou 
retenção, de forma 

concentrada e linear, da 
água da chuva caída em 

superfície limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado em área 

adjacente 

Vala de infiltração 
Depressões 
lineares em 

terreno permeável 

Vala de infiltração efetiva 
no solo ou vala de 

retenção, com 
esgotamento por um 

exutório 

Infiltração no solo, ou 
retenção, no leito da 

vala, da chuva caída em 
áreas marginais 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado em área 

vizinha 

Poços de 
Infiltração 

Reservatório 
vertical e pontual 
escavado no solo 

Poço preenchido com 
material poroso ou sem 

preenchimento, revestido. 
Poço efetivamente de 

infiltração ou de injeção 
direta no freático 

Infiltração pontual, na 
camada não saturada 

e/ou saturada do solo, da 
chuva caída em área 

limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado na área 

contribuinte de poço 

Microrreservatório 

Reservatório de 
pequenas 

dimensões tipo 
caixa d’água 
residencial 

Vazio ou preenchido com 
material poroso 

Armazenamento 
temporário do 

esgotamento pluvial de 
áreas impermeabilizadas 

próximas 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento pluvial 
gerado de áreas 

impermeabilizadas 

Telhado 
reservatório 

Telhado com 
função reservatório 

Vazão ou preenchido com 
material poroso 

Armazenamento 
temporário da chuva no 
telhado da edificação 

Retardo do 
escoamento pluvial 

da própria edificação 

Bacia 
subterrânea 

Reservatório 
coberto, abaixo do 

nível do solo 

Reservatório vazio, 
tampado e estanque. 

Reservatório preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento superficial 
da área contribuinte 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da área 
contribuinte 

Condutos de 
armazenamento 

Condutos e 
dispositivos com 

função de 
armazenamento 

Condutos e reservatórios 
alargados. Condutos e 

reservatórios adicionais em 
paralelo 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento no próprio 
sistema pluvial 

Amortecimento do 
escoamento afluente 

à macrodrenagem 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

 Pavimentos porosos 

Os pavimentos porosos são dispositivos que infiltram a água precipitada sobre eles 
para um reservatório na camada de base, geralmente de cascalho poroso. Destacam-
se quatro tipos de pavimentos porosos como detalhado na Figura 220. 
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Figura 220 - Tipos de pavimentos porosos. 
Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

Os pavimentos podem ter, ainda, variações quanto do tipo de revestimento superficial 
permeável: asfalto poroso, concreto poroso e blocos vazados de concreto, como 
observado a seguir (Figura 221). 

 
Figura 221 - Pavimentos Porosos 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

Este dispositivo é adequado para o uso em vias de tráfego leve, estacionamentos, 
calçadões, praças e quadras de esporte. 

 

 Trincheira de Infiltração 

Segundo o Governo do Estado do Paraná (2002), as trincheiras de infiltração são 
dispositivos lineares que recolhem o excesso superficial para promoverem sua 
infiltração no solo natural. Sendo assim, o principal objetivo deste dispositivo é receber 
grandes descargas de escoamento pluvial de picos de chuva e, então recarregar 
gradativamente o aquífero ao mesmo tempo em que promove o tratamento desta água 
por infiltração no solo. 
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Figura 222 - Trincheira de Infiltração. 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

 

 Valas de Infiltração 

As Valas de Infiltração “são depressões lineares gramadas do terreno concebido para 
funcionar como pequenos canais onde o escoamento pluvial é desacelerado e 
infiltrado parcialmente no percurso, com o excesso destinado a uma rede pluvial 
convencional” (Governo do Estado do Paraná, 2002). São mais apropriadas para lotes 
residenciais, loteamentos e parques. 

 
Figura 223 - Valas de Infiltração. 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

 

 Poços de Infiltração 

Para Governo do Estado do Paraná (2002), os poços de infiltração são dispositivos 
pontuais que permitem a evacuação superficial para dentro do solo. A estrutura pode 
variar por preenchimento com brita (meio poroso) ou por revestimento estrutural 
fixando a parede interna. É uma solução alternativa para amortecimento de pico de 
escoamento pluvial ocupando um pequeno espaço, o que o caracteriza como uma 
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boa solução urbanística, além de ser econômico quando comparado às outras 
estruturas convencionais. 

Se o poço estiver a uma distância pequena do lençol freático, ele torna-se um poço 
de injeção, uma vez que injeta a água de escoamento pluvial diretamente ao lençol 
freático. Deve-se tomar cuidado com este tipo ao mesmo tempo em que pode 
reequilibrar o ciclo hidrológico, também representa um grande risco de contaminação, 
portanto é importante projetar uma forma de tratamento ao adotar este dispositivo. 

 
Figura 224 - Poço de Infiltração. 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

 Microrreservatório 

Segundo o manual (Governo do Estado do Paraná, 2002), os microrreservatórios são 
estruturas simples na forma de caixas de concreto, alvenaria ou outro material, 
preenchidos com brita e isolados por tecido geotêxtil. Estes podem ser de detenção, 
tendo um dispositivo de saída tipo orifício ou de infiltração no solo, como pode ser 
observado a seguir. 

 
Figura 225 - Microrreservatório poroso enterrado. 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 
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 Telhado Reservatório 

O telhado reservatório é uma medida de controle compensatória da 
impermeabilização inevitável de uma cobertura de uma edificação. Este funciona 
como um reservatório que armazena provisoriamente a água das chuvas e a libera 
gradualmente para a rede pluvial. Também é possível adotar um telhado jardim ou 
com cascalho para o conforto térmico. (A) - Telhado Plano; (B) - Telhado Inclinado; 
(C) - Telhado reservatório com cascalho. 

 

Figura 226 - Tipos de Telhados Reservatórios. 
Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 

 

 Bacias Subterrâneas 

A bacia subterrânea funciona como um uma bacia de detenção impermeável 
construída a céu aberto abaixo do solo, contendo uma parede impermeável, 
permitindo a utilização desta área para outro fim como uma área de jardim, parque ou 
terreno de esporte. Deverá conter um vertedor de extravasamento por segurança da 
obra (Governo do Estado do Paraná, 2002). 

 
Figura 227 - Bacia subterrânea. 

Fonte: Governo do Estado do Paraná, 2002. 
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 Condutos de Armazenamento 

Os condutos de armazenamento são basicamente o sistema de drenagem de águas 
pluviais urbanas com sua escala aumentada (aumento do diâmetro de condutos e 
capacidade das sarjetas). O aumento pode ser ampliado para bocas-de-lobo e ´poços 
de visita para que sirvam de microrreservatórios. 

Eentre as diversas medidas de controle na fonte, a Tabela 252 aponta quais são as 
mais adequadas de acordo com as características de solo, profundidade do lençol 
freático, declividade, carga hidráulica e espaço disponível. Tais características 
deverão ser observadas para a definição das ações mais apropriadas a serem 
implantadas. 

Tabela 252 - Aplicabilidade de medidas de controle na fonte em relação as características 
locais. 

 
Fonte: ADASA, 2017. 

 

C. Operação e manutenção do sistema 

A manutenção da rede existente é fundamental para garantir seu funcionamento 
adequado, com a desobstrução de resíduos e sedimentos que diminuem a capacidade 
de transporte da tubulação. Além disso, a decomposição de material orgânico 
(proveniente de resíduos sólidos urbanos, resíduos de varrição, ou mesmo esgoto 
sanitário lançado clandestinamente na rede), libera gases que causam a deterioração 
do concreto da rede de drenagem, e com o tempo podem causar o rompimento da 
tubulação e desmoronamento do asfalto, trazendo transtornos à população. 

Dentre os problemas apontado pelo Diagnóstico (Produto 2) relacionados à 
microdrenagem, destaca-se também a falta de manutenção e limpeza da rede 
existente, e ligações clandestinas de efluentes provenientes de postos de 
abastecimento e lavagem de veículos nas galerias pluviais. 



 627 

 

                      
    

O cadastro da rede apontou que 89% das bocas de lobo encontram-se desobstruídas 
na parte superficial (1.515), enquanto 7% (122) encontram-se parcialmente 
obstruídas, e 4% (66) totalmente obstruídas (Figura 228). Dentre as principais causas 
de obstrução, destaca-se a presença de folhagem, vegetação e solo. 

 
Figura 228 - Situação Superfície da rede de drenagem do Município de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Com relação às condições subterrâneas das bocas de lobo, a situação é mais 
preocupante, com 34% delas (579) apresentam obstrução parcial ou total, enquanto 
62% (1.054) encontram-se desobstruídas. Outras 70 bocas de lobo (ou 4% do total) 
não possuem informação devido à dificuldade de acesso para conferência das 
condições no subsolo (Figura 229). Mais uma vez a principal causa de obstrução é a 
presença de folhagens e solo. 

 
Figura 229 - Situação Subsolo das bocas de lobo do Município de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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 Portanto devem ser intensificados os trabalhos de manutenção e limpeza 
principalmente das bocas de lobo, que compreendem a entrada do sistema de 
drenagem urbana. Recomenda-se que seja feita a limpeza em cada boca de lobo ao 
menos uma vez ao ano. 

No caso de Santa Helena, a manutenção é dificultada também pelo padrão construtivo 
de bocas de lobo adotado pela Prefeitura Municipal, que não prevê tampas de acesso 
à parte subterrânea das estruturas. Com isso, geralmente é feita somente limpeza 
superficial, enquanto o restante da estrutura, e consequentemente as tubulações 
existentes, encontram-se obstruídas, sem condições mínimas de escoar as águas 
pluviais. A reconstrução das estruturas (prevista no item anterior), deverá auxiliar as 
equipes de limpeza e manutenção a realizar os trabalhos futuramente.  

Com relação às ligações clandestinas de efluentes provenientes de postos de 
abastecimento e de lavagem de veículos na rede de drenagem, é necessário realizar 
um levantamento da situação atual da rede por meio de videoinspeção robotizada, 
para localizar os pontos de lançamento e identificar sua origem. Com isso, é possível 
aplicar sanções, multas e penalidades, e buscar uma solução conjunta para o 
tratamento adequado do esgoto sanitário. Para os locais identificados no cadastro, 
tais ações podem ser realizadas no prazo imediato. 

 

D. Macrodrenagem 

O Diagnóstico (Produto 2) não apontou problemas relacionados com a 
macrodrenagem no município de Santa Helena. Alguns fatores são determinantes 
para esta situação: não há rios ou córregos nas áreas urbanas consolidadas do 
município, além da proximidade do Lago de Itaipu e sua faixa de proteção ambiental 
que servem como bacias de amortecimento para os lançamentos da macrodrenagem. 

Com isso, os problemas recorrentes aos municípios vizinhos, como erosões (ou 
voçorocas) e inundações, não ocorrem nas áreas urbanas de Santa Helena. Alguns 
casos são relatados em áreas rurais, e devem ser tratados de forma diferenciada por 
não estarem relacionados ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. 

As voçorocas podem ser classificadas, de acordo com Bertoni e Lombardi Neto 
(1990), como: 

 Profundas – quanto têm mais de 5m de profundidade; 

 Médias – quanto têm de 1 a 5m; 

 Pequenas – com menos de 1m. 

Tradicionalmente, os estudos e projetos sobre o combate da erosão urbana definem 
dois procedimentos básicos, detalhados como estruturais e não-estruturais. Os 
estruturais referem-se às obras de infraestrutura necessárias para a captação, 
infiltração, armazenagem, transporte e disposição em vale receptor estabilizado das 
águas pluviais urbanas. As não-estruturais se constituem nos elementos institucionais, 
os quais possibilitam através de normas e procedimentos legais a elaboração dos 
projetos, execução das obras, operação e manutenção dos sistemas de 
macrodrenagem e lançamento nos corpos hídricos que compõem o sistema 
hidrográfico local. 
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Isto posto, entende-se ainda, que a erosão urbana deve fazer parte de um conjunto 
de medidas que englobam a seguinte estruturação: 

 
Figura 230 – Estruturação das Medidas Convencionais e Não-Convencionais. 

 Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018.  

Na sequência, apresentam-se algumas possíveis soluções de forma generalizada, 
projetadas e implantadas pela SUCEPAR – Superintendência de Controle de Erosão 
Urbana do Paraná, referenciadas em Fendrich et. al. (1997). 

 

 Dissipador de energia tipo BRADLEY-PETERKA 

Estas estruturas são indicadas para pequena descarga, de até 11 m³/s e velocidade 
de chegada inferior a 9 m/s. A dissipação de energia ocorre através do choque do jato 
de água no defletor vertical suspenso e, pelos redemoinhos que se formam pela 
mudança de direção do fluxo da corrente. Para seu correto funcionamento, o nível da 
geratriz interna inferior do tubo deverá ser o mesmo para o bordo inferior do defletor 
vertical e para o fundo do canal de deságue. 

Durante a sua execução, alguns cuidados deverão ser tomados com relação à 
proteção do canal à jusante com enrocamento de pedra ou sacos de solo-cimento 
numa extensão de no mínimo 10 m, devendo proteger os taludes do canal até acima 
do nível de água de jusante. 
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Figura 231 – Dissipador Bradley Peterka. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 

Tabela 253 – Critérios de Dimensionamento: dimensões de concreto propostas. 

Q (m³/s) a (m) b (m) c (m) tw (m) tf (m) tb (m) tp (m) 

2,38 0,22 0,07 0,91 0,20 0,20 0,22 0,20 

5,66 0,30 0,10 0,91 0,25 0,27 0,25 0,20 

9,49 0,35 0,15 0,91 0,30 0,30 0,30 0,20 

11,32 0,40 0,15 0,91 0,30 0,33 0,30 0,20 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 

 
Figura 232 – Critérios de Dimensionamento. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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 Dissipador tipo MUNIR SAAB 

A utilização deste dissipador é recomendada para sistemas de galerias de águas 
pluviais, sendo aconselhável a alimentação em seção plena para velocidades limite 
de 5 m/s para o fluxo afluente, Níveis de água não excessivos à jusante melhoram o 
comportamento hidráulico da estrutura e reduzem os valores residuais de erosão. 

Visando obter condições favoráveis de funcionamento hidráulico, é recomendável que 
o canal de descarga apresente, como mínimo, o dobro da largura da estrutura e seja 
mantido horizontal numa extensão de quatro vezes a mesma largura. 

Segundo Fendrich et al. (1997), foi comprovado que o tranquilizador proposto propicia 
a obtenção de fossas de erosão com dimensões substancialmente menores do que 
as verificadas para o dissipador Bradley-Peterka. 

 

 



 632 

 

                      
    

 

 

 



 633 

 

                      
    

 

 

 
Figura 233 – Dissipador MUNIR SAAB. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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 Dissipador tipo bacia de dissipação de mergulho 

O dissipador tem sua dimensão e função da vazão e tamanho da pedra de 
enrocamento. A bacia apresenta forma oval, com eixo mais longo na direção do 
conduto e do canal de saída, como pode ser observado na Figura 234. Pontes (1975, 
apud. FENDRICH, 1997) afirma que o cálculo de uma bacia de dissipação baseia-se 
no fato de que as águas, descarregadas pelos emissários, cavariam naturalmente o 
terreno até atingir uma profundidade limite. 

 

 
Figura 234 – Bacia de Dissipação tipo Mergulho. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Procurando exemplificar e quantificar a importância e consequências na dimensão da 
bacia devido ao tamanho da pedra de enrocamento, Fendrich (1997) apresenta 
diferentes situações na Tabela 254. 
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Tabela 254 – Dimensões da bacia em função da vazão, diâmetro do conduto, para diversas 
dimensões da pedra de enrocamento para P = D. 

Vazão 
Máxim
a 
Q(m³/s
) 

Diâmetr
o 
interno 
do 
conduto 
DS(m) 

Velocidad
e média 
no 
conduto 
V(m/s) 

Dimensão 
da pedra de 
enrocament
o d(m) 

Profundidad
e da água 
na bacia 
para vazão 
máxima 
h(m) 

Distânci
a 
horizont
al da 
“boca” 
de 
conduto 
ao 
centro 
da bacia 
x(m) 

Profund
i-dade* 
da água 
na bacia      
m(m) 

Desnível 
entre o 
topo da 
boca do 
conduto 
e a 
superfíci
e da 
água 
P(m) 

1,0 0,60 3,48 

0,05 
0,10 
0,15 
0,20 

1,24 
0,97 
0,77 
0,62 

2,54 
2,33 
2,17 
2,04 

1,54 
1,27 
1,07 
0,92 

0,60 
0,60 
0,60 
0,60 

2,5 0,80 4,97 

0,05 
0,10 
0,15 
0,20 

2,20 
1,69 
1,42 
1,22 

4,70 
4,22 
3,96 
3,76 

2,60 
2,09 
1,82 
1,62 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

5,0 1,20 4,42 

0,10 
0,15 
0,20 
0,25 

2,38 
2,01 
1,76 
1,56 

4,49 
4,23 
4,05 
3,90 

2,98 
2,61 
2,36 
2,16 

1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

10,0 (2)x1,20 4,42 

0,15 
0,20 
0,25 
0,30 

3,30 
2,95 
2,68 
2,46 

5,12 
4,88 
4,66 
4,54 

3,90 
3,55 
3,22 
3,06 

1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

15,0 (2)x1,20 6,63 

0,20 
0,25 
0,30 
0,35 

3,93 
3,63 
3,34 
3,12 

8,31 
8,01 
7,72 
7,50 

4,53 
4,23 
3,94 
3,72 

1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

20,0 (3)x1,20 5,89 

0,30 
0,40 
0,50 
0,60 

4,11 
3,63 
3,27 
2,97 

7,54 
7,12 
6,80 
6,53 

4,71 
4,23 
3,87 
3,57 

1,20 
1,20 
1,20 
1,20 

*Considerando a altura da água na saída da Bacia a D/2 (m). 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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Tabela 255 – Dimensões da bacia em função da vazão, diâmetro do conduto, para diversas 
dimensões da pedra de enrocamento para P = D + 0,50m. 

Vazão 
Máxima 
Q(m³/s) 

Diâmetro 
interno 
do 
conduto 
DS(m) 

Velocidade 
média no 
conduto 
V(m/s) 

Dimensão da 
pedra de 
enrocamento 
d(m) 

Profundidade 
da água na 
bacia para 
vazão 
máxima h(m) 

Distância 
horizontal 
da “boca” 
de 
conduto 
ao centro 
da bacia 
x(m) 

Profundi-
dade* da 
água na 
bacia      
m(m) 

Desnível 
entre o topo 
da boca do 
conduto e a 
superfície 
da água 
P(m) 

1,0 0,60 3,48 

0,05 
0,10 
0,15 
0,20 

1,24 
0,97 
0,77 
0,62 

2,68 
2,51 
2,38 
2,29 

1,54 
1,27 
1,07 
0,92 

1,10 
1,10 
1,10 
1,10 

2,5 0,80 4,97 

0,05 
0,10 
0,15 
0,20 

2,20 
1,69 
1,42 
1,22 

4,78 
4,38 
4,16 
4,00 

2,60 
2,09 
1,82 
1,62 

1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

5,0 1,20 4,42 

0,10 
0,15 
0,20 
0,25 

2,38 
2,01 
1,76 
1,56 

4,60 
4,37 
4,21 
4,09 

2,98 
2,61 
2,36 
2,16 

1,70 
1,70 
1,70 
1,70 

10,0 (2)x1,20 4,42 

0,15 
0,20 
0,25 
0,30 

3,30 
2,95 
2,68 
2,46 

5,17 
4,95 
4,75 
4,65 

3,90 
3,55 
3,22 
3,06 

1,70 
1,70 
1,70 
1,70 

15,0 (2)x1,20 6,63 

0,20 
0,25 
0,30 
0,35 

3,93 
3,63 
3,34 
3,12 

8,29 
8,03 
7,78 
7,58 

4,53 
4,23 
3,94 
3,72 

1,70 
1,70 
1,70 
1,70 

20,0 (3)x1,20 5,89 

0,30 
0,40 
0,50 
0,60 

4,11 
3,63 
3,27 
2,97 

7,50 
7,13 
6,85 
6,61 

4,71 
4,23 
3,87 
3,57 

1,70 
1,70 
1,70 
1,70 

*Considerando a altura da água na saída da Bacia a D/2 (m). 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Considerando o exposto, para pedras maiores tem-se menores dimensões na bacia. 
Dessa forma sugere-se o seguinte: 

Tabela 256 – Relação da Vazão com o Tamanho da pedra de enrocamento. 

Vazão (m³/s) Tamanho da pedra de enrocamento (m) 

1,0 a 2,5 0,15 

2,5 a 5,0 0,20 

5,0 a 10,0 0,25 

10,0 a 15,0 0,30 

15,0 a 20,0 0,50 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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 Dissipadores de energia em canais 

Em muitos casos, na saída de canais quando não ocorre em seções hidraulicamente 
estáveis, é necessário um dissipador de energia que possibilite reduzir a alta 
velocidade de saída a um regime de escoamento tranquilo, garantindo a estabilidade 
do corpo receptor no ponto de lançamento, bem como a estabilidade da própria obra 
(FENDRICH et al, 1997). 

 Bacias dissipadoras com ressalto hidráulico 

As bacias de dissipação, geralmente usadas para a dissipação de escoamentos de 
turbulência não muito intensas, devem estar acompanhadas de dispositivos especiais 
dispostos fora da bacia para o amortecimento de ondas, em situações de alta 
turbulência, obtendo um escoamento reativamente uniforme a jusante. A Figura 235 
ilustra o exposto. 

 
Figura 235 – Bacias de Dissipação. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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 Calhas inclinadas com blocos dissipadores 

O funcionamento das calhas inclinadas com blocos dissipadores na saída de canais 
independe do nível de água de jusante. São particularmente vantajosas quando o 
nível de água de montante é mantido numa cota mais elevada, permitindo condições 
de armazenamento durante as vazões de pico. Alguns exemplos no Brasil estão 
localizados no vale receptor “Coloninha”, em Paranavaí/PR e em Assis/SP. 
(FENDRICH et al, 1997). 

 
Figura 236 – Calhas com Blocos Dissipadores. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 Bacia de dissipação de energia tipo S.A.F. 

Os elementos hidráulicos para a bacia de dissipação de energia tipo SAF (Saint 
Anthony Falls Basin) estão apresentados a seguir. 
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Figura 237 – Bacia de dissipação tipo SAF. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Detalhes e exemplos de cálculo podem ser obtidos na Publicação Drenagem e 
Controle da Erosão Urbana, Chapagnat, Curitiba, 1997.  

 Estabilização de vales receptores 

As estruturas de controle de erosão podem ser classificadas em duas categorias: 
estruturas temporárias e permanentes. A primeira é recomendada somente em 
situações em que se dispõe de materiais e de mão-de-obra baratos, fatores que 
podem tornar o projeto inviável a medida em que são encarecidos. As estruturas 
permanentes têm várias funções que podem ser citadas: controlar a vazão de uma 
grande voçoroca, transportar a vazão de um grande canal com cobertura vegetal, 
manter uma valeta de drenagem, diminuir a queda em vários pontos de qualquer canal 
e, descarregar a vazão através de aterros. 

 
Figura 238 – Perfil de Uma Voçoroca Indicando a Aplicação de Várias Estruturas Permanentes. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

A energia devida à velocidade é convertida em energia potencial e alguma energia é 
perdida por atrito devido à turbulência do fenômeno. Estruturas de controle são 
frequentemente projetadas de modo que o ressalto hidráulico se forme dentro da 
porção de jusante da estrutura e para que a velocidade seja reduzida a um nível não 
erodível no regime subcrítico (FENDRICH et al, 1997). 
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 Vertedor de queda 

Vertedouros de quedas são instalados em canais para estabelecer um controle 
permanente de maneira que uma corrente erosiva não possa rebaixar o leito do canal, 
realizando o controle desde a crista do vertedor até o reservatório formado a montante. 
Estruturas de queda colocadas ao longo do canal podem estabilizá-lo, mudando o seu 
perfil de uma declividade íngreme e contínua a uma série de trechos com declividades 
mais suaves. Em locais onde há volumes de água relativamente grandes, devem 
haver estruturas estreitas para o escoamento desta água. A entrada em curva também 
possui o mesmo propósito, e traz vantagens como o efeito dos esforços em arco, onde 
a construção de alvenaria é empregada. Vertedores de queda limitam-se para quedas 
de até 3m. São indicados vertedores tipo calha ou tubulares tipo “cachimbo” para 
maiores.  

 

 

 
Figura 239 – Vertedor de queda. 

(1) – Soleira Terminal; (2) – Abas de Saída; (3) – Extensão da Parede de Topo; (4) – Bacia de 
Dissipação; (5) – Parede Lateral; (6) – Parede de Topo; (7) – Parede de Cutoff. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Na tabela a seguir, encontram-se os valores de projeto para os vertedouros de queda 
simples, para coeficiente de descarga Cw = 1,705. 
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Tabela 257 – Vazão de projeto para vertedouros de queda simples (m³/s). 

Carga h 
(m) 

Largura do Vertedor L, em m 

1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 

0,30 0,50 0,67 0,84 1,00 1,18 1,34 1,51 1,68 

0,45 0,93 1,21 1,54 1,85 2,16 2,47 2,78 3,09 

0,60 1,43 1,90 2,38 2,85 3,33 3,80 4,23 4,75 

0,75 1,99 2,66 3,32 3,99 4,65 5,32 5,98 6,64 

0,90 2,62 3,49 4,37 5,24 6,11 6,99 7,86 8,73 

1,05 3,30 4,40 5,50 6,60 7,70 8,80 9,90 11,0 
Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 

 Bacia de Dissipação 

A energia cinética da água na queda deve ser dissipada ou convertida em energia 
potencial antes que o escoamento seja descarregado da estrutura. 

 

 
Figura 240 – Bacia de dissipação reta (planta e seção A-A). 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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Figura 241 – Bacia de dissipação reta. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 Barragem de terra com vertedor de gabião – tipo SUCEPAR – A. 

Todo o maciço da barragem é construído em terra, sendo que o vertedor, em gabião, 
é apoiado no corpo da mesma. A barragem de terra deve ser construída com certo 
cuidado adicional na perfeita compactação que deve ser realizada no maciço abaixo 
do vertedor. O solo nesta posição deve ser colocado em camadas de espessura 
compatível com o instrumental a ser usado na compactação: se rolo “pé-de-carneiro”, 
camadas de 60-80cm; se pilão manual, camadas de 15 a 20cm. 

 
Figura 242 – Projeto SUCEPAR – A 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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Figura 243 – Projeto SUCEPAR – A 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 Barragem de terra com vertedor de gabião – tipo SUCEPAR – B. 

Este tipo de obra seria constituído de tal forma que as ombreiras seriam barragens de 
terra compactada e o vertedor feito com gabião-tipo. Ver figuras a seguir 

 
Figura 244 – Projeto SUCEPAR – B. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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Figura 245 – Projeto SUCEPAR – B. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 
Figura 246 – Projeto SUCEPAR – B. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 
Figura 247 – Projeto SUCEPAR – B. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 Degraus com tubos 

De acordo com FENDRICH et al (1997), algumas vezes pode surgir um desnível no 
talvegue da voçoroca, devido à existência de um bolsão de solo com características 
de maior resistência à erosão para montante. É conveniente proteger esse desnível, 
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dado que sua resistência tem limite e que sua ruptura pode surgir de um solapamento 
de sua base. 

Uma maneira de se efetuar esta proteção foi proposta e aplicada pela SUCEPAR, 
utilizando tubos convencionais de concreto pré-fabricado, sendo uma opção 
relativamente econômica. 

 
Figura 248 – Esquema de montagem dos degraus com tubos – planta. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 
Figura 249 – Degraus com tubos – esquema de montagem com fitas metálicas. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Conforme pode ser observado nas figuras anteriores, a armação com ferros é feita 
transversalmente, eventualmente substituídos por fitas metálicas largas. 

O número adequado de fileiras transversais é determinado pela altura do degrau: 
comprimento mínimo da base deve ser igual à altura do degrau mais 1 metro. 
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Figura 250 – Degrau com tubos – perfil longitudinal da voçoroca. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Caso seja necessário, a concordância com perfil transversal pode ser feito através de 
um perfil irregular de tubos. As colunas mais laterais, onde o talude é muito inclinado, 
podem ser substituídas por uma parede diafragma de concreto. Deve-se recobrir com 
uma camada de concreto de 5 a 10 cm de espessura, que servirá de amarração 
superior dos tubos. A areia colocada internamente aos tubos e interstícios, devendo 
ficar rebaixada em 5 cm, espaço que será preenchido com concreto. 

 
Figura 251 – Degrau com tubos – perfil transversal da voçoroca. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Deve-se evitar a entrada de água no espaço entre os tubos preenchendo com areia e 
o compactando, conforme figura a seguir. 
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Figura 252 – Vista em planta do degrau com tubos. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Esquema alternativo com muro de arrimo (com tubos) e bacia de dissipação 

 
Figura 253 – Muro de Arrimo com tubos e Bacia de Dissipação em Gabiões – Seção 

Transversal. 
Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

A seguir, esquema de barragem com tubo. 
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Figura 254 – Barragem com tubo. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 Outros tipos de estruturas 

 Cortina-diafragma 

As cortinas diafragmas podem ser colocadas transversalmente à voçoroca, enterradas 
totalmente no solo, em várias seções, separadas entre si, em algumas dezenas de 
metros, estabelecendo o controle da erosão em cada seção. 

 
Figura 255 – Cortinas-Diafragma no Perfil de uma Voçoroca. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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Figura 256 – Cortinas-Diafragma – Seção Transversal da Voçoroca. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Eventualmente pode-se utilizar ancoragem na parte superior de algumas estacas em 
seções mais críticas, onde se prevê uma erosão mais profunda que possa afetar a 
base da estaca. 

 
Figura 257 – Ancoragem da Estaca da Cortina-Diafragma. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 Diques e barragens 

 De madeira 

Sua durabilidade é pequena quando não imersa na água, sendo o seu uso 
recomendável apenas quando se dispõe abundantemente de madeira ou quando se 
trata de um dique de emergência ou provisório. 
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Figura 258 – Dique de madeira. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 

 
Figura 259 – Dique de Madeira tipo caixa. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 De alvenaria 

O material a ser usado no dique ou barragem pode ser tijolo de barro, de concreto ou 
alvenaria de pedras. Uma possibilidade seria a utilização de paredes externas com 
alvenaria de tijolos ou concreto e preencher o interior (miolo) com areia socada, sacos 
de areia ou solo-cimento. 

Outra possibilidade seria a utilização de tijolos vazados de concreto (tipo caixinhas) 
com espaço vazio, o qual seria preenchido com areia, antes de se argamassar a fileira 
adjacente. 

 De concreto 

O concreto-celular seria o mais adequado, onde as paredes externas seriam de 
concreto armado e a parte oca seria preenchida com areia. A vantagem seria a de ser 
relativamente impermeável e estável. 

Outro tipo seria um muro de arrimo, concretado sobre estacas de uma parede 
diafragma.                
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Figura 260 – Dique de Concreto-Celular e muro de arrimo com parede diafragma. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

 Trincheira Armada 

Consiste em peças de concreto pré-fabricadas encaixáveis, com formato diverso. A 
forma mais comum é a de cruz, como representada na figura a seguir. 

 
Figura 261 – Trincheira Armada – Peças Pré-fabricadas. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 

Para estabelecer-se o dique, prepara-se a fundação, colocam-se as peças e tirantes, 
preenche-se com areia, encaixam-se as outras peças e assim sucessivamente. O 
formato pode ser retangular (construtivamente mais fácil) ou triangular. 

 
Figura 262 – Trincheira Armada. 

Fonte: FENDRICH et al, 1997. 
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 Soluções não-estruturais: 

 Diques de uma só fileira de postes com ramos e ervas dispostos 
longitudinalmente; 

 Diques de duas fileiras de postes, com ramos e ervas dispostos 
transversalmente; 

 Diques de grades metálicas, em “v’; 

  Diques com rede metálica suspensa; 

 Diques com rede metálica de cestão fixo; 

 Diques de pedra sem aglutinante; 

 Diques de troncos; 

 Controle de voçorocas com cobertura de céspede; 

 Plantação das margens com plantação de ervas; e, 

 Revestimento combinado de pedras e troncos. 

Fendrich et al (1997), conclui que as causas mais comuns de insucesso em estruturas 
barradouras são: 

 1. Colapso da fundação e ombreiras por sifonagem (erosão tubular), fenômeno 
mais frequente em estruturas rígidas. Assim, deve-se iniciar a obra com a 
construção de uma parede-diafragma do talvegue à ombreira, o que aumenta 
o caminho de percolação da água e diminui a probabilidade de ocorrência de 
tal fenômeno. 

 2. Dimensionamento insuficiente do vertedor para uma dada vazão de projeto. 
Se a área de extravasão for insuficiente obriga parte da vazão passar sobre a 
barragem, causando danos nas ombreiras. 

 3. Dimensionamento insuficiente da estrutura de dissipação, o que implicaria 
no alto poder erosivo da água a jusante da estrutura barradoura, acarretando 
também na erosão do pé da estrutura. 

 4. Avaliação incorreta da vazão de projeto. A inexistência de dados e estudos 
mais apropriados implica na dificuldade de avaliação da vazão. 

Um deles é relativo ao coeficiente de escoamento superficial, sobre o qual observa-
se que não é constante ao longo do tempo, nem quando o tempo é medido em horas, 
devido à evolução de áreas impermeabilizadas, nem quando o tempo é em anos, dado 
que este coeficiente é altamente dependente da capacidade de infiltração, a qual, 
dependente do grau de umidade do solo. Assim, o “C” a ser avaliado deve ser o 
projetado para o enésimo ano da vida útil da obra e considerando-se a precipitação 
de projeto caindo sobre o solo já saturado de água por uma precipitação antecedente.  

Uma vez que os dados que permitam tal avaliação são difíceis de se obter (a não ser 
experimentalmente), o coeficiente escolhido já traz embutido dentro de si uma dose 
de incerteza e, consequentemente, esta incerteza se propaga de forma diretamente 
proporcional à vazão de projeto. 

Observa-se assim a grande incerteza que envolve o valor da vazão de projeto, 
causando suspeitas qualquer valor adotado que não traga a amplitude de sua margem 
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de confiança para mais ou menos, à luz de dados obtidos in situ e análise através de 
conceitos probabilísticos. 

A experiência estrangeira caracterizada faz referência a soluções tão diversas quanto 
a da China, onde milhares de trabalhadores transformaram o perfil longitudinal e 
transversal de voçorocas, a pá e picareta. Segundo FENDIRCH et al, 1997, é possível 
concluir: 

 Não existe um tipo de obra adequada para toda e qualquer situação; 

 Soluções relativamente econômicas e simples só existem e são aplicadas no 
início do desenvolvimento da voçoroca; 

 Em estruturas de barramento, uma que parece dar bons resultados quando 
bem dimensionada, é a barragem de terra com vertedor tubular; 

 A maior parte dos pesquisadores enfatiza a solução vegetativa como 
necessária, em complementação a qualquer obra ou medida de engenharia, 
independentemente do tamanho das voçorocas. Seu emprego deve ser 
obrigatório nas pequenas voçorocas e nos braços pequenos das voçorocas 
grandes; 

 O chamado perfil longitudinal de equilíbrio é altamente dependente do tipo de 
solo. A literatura relata perfis estáveis em até 2%, entretanto, mesmo um perfil 
plano pode ser erodido, dependendo da carga hidráulica e resistência do solo 
à tensão de cisalhamento; 

 A erosão subterrânea é apontada como um importante agente causal da 
voçoroca, muito embora certas voçorocas não apresentem grande percolação 
subterrânea quando em épocas de estiagem. A solução técnica para o alívio 
da subpressão dos taludes não é fácil, mas pode ser tentada com a cravação 
de tubos-drenos, que seria satisfatória, se a voçoroca estivesse sem grande 
carga hidráulica (durante as chuvas), o que não é muitas vezes, o caso; 

 A tecnologia do solo-cimento não foi ainda efetivamente usada o suficiente em 
obras hidráulicas para que se chegue a conclusões definitivas. Caso tenha boa 
efetividade nesse tipo de obra, seu uso poderia revolucionar as técnicas usuais; 

 Não há diferenças sensíveis entre erosão (voçoroca) rural e urbana exceto na 
sua localização espacial e na rapidez de chegada da vazão de pico. 
Recomenda-se um levantamento morfométrico de todas as voçorocas e o 
acompanhamento de sua evolução, através do piqueteamento de algumas 
seções transversais de controle e, contando, com o auxílio do 
geoprocessamento; 

 O comportamento hidráulico de certas estruturas (extravasor tubular, bacia de 
dissipação, etc.) só pode ser bem definido quando é feita a análise em modelo 
reduzido; 

 As inúmeras relações e fórmulas de erodibilidade desenvolvidas para a 
hidráulica fluvial não possuem aplicação segura quando da análise do talvegue 
da voçoroca, que apresenta escoamentos intermitentes, e, 

 As entidades responsáveis pela implantação de obras de controle e combate à 
erosão devem ter em mente que não existem obras, mesmo que caras, que 
sejam completamente seguras, mesmo que a vazão do projeto seja obtida com 



 654 

 

                      
    

grande acuidade, há risco relativamente grande de colapso da estrutura, devido 
à probabilidade de afluir uma vazão maior (risco hidrológico). 

Desta forma, pode-se se dizer que uma vez identificada a vazão de projeto e o 
horizonte de planejamento, com consequente aceitação do risco hidrológico, o 
problema está em construir uma obra econômica que seja estável e efetiva para 
vazões iguais ou menores que aquela e que possua um baixo risco de ruptura por 
problemas de fundação, sifonagem, e outros, com vazão menor que a de projeto (risco 
físico). 

Independente do risco hidrológico, o tipo de obra que implique um baixo risco físico 
só é obtida em campo, estabelecendo-se índices comparativos entre vários tipos de 
obras em situações diversas, e que levem em conta os custos reais (inclusive de 
manutenção). 

A manutenção é tão importante quanto a implantação de uma obra, dado que muitas 
vezes, uma pequena medida de engenharia ao longo da vida do sistema, quando feita 
adequadamente impede o colapso desta. 

A implantação das medidas citadas nos itens precedentes implica, muitas vezes, 
custos imediatos adicionais. Entretanto, numa análise econômica comparada ao longo 
de um pequeno número de anos, é bem possível que se chegue à conclusão de que 
a construção de um número menor de obras, mas mais seguras, é preferível à 
construção de um número maior, todavia, menos seguras, muito embora fatores de 
natureza política forcem instituições governamentais a agirem algumas vezes em 
sentido contrário.  

Para o Noroeste do Paraná, as medidas de controle da erosão foram recomendadas 
pelo Conselho Diretor do Projeto Noroeste, pela SUDESUL, DNOS e OEA, e 
posteriormente pela SUCEPAR, sendo previstas as seguintes etapas de execução: 

 

Figura 263 – Prevenção à Erosão Urbana. 
Fonte: FENDRICH et. al, 1997. 
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Para a realização de um projeto de prevenção à erosão urbana, várias 
recomendações são propostas por Fendrich et. al (1997), considerando-se os 
modelos (metodologias) a seguir. 

 

Modelo Sistêmico Geral – MSG 

De acordo com Fendrich et. al (1997), o modelo considera a erosão como um dos 
vetores resultantes entre o processo de apropriação de um território pelo ser humano, 
para fins de produção agropecuária. Logo, os principais continentes são: 

 Subsistema Natural Inorgânico Estático – SSNIE (definido pela textura do solo 
e a morfologia da paisagem); 

 Subsistema Antrópico – SSA (dado pela atividade florestal, agropecuária, 
estruturas urbanas e rodoviárias); 

 Subsistema Natural Orgânico – SSNO (constituído pelas florestas naturais); 

 Subsistema Natural Inorgânico Dinâmico – SSNID (traduzido pela energia 
eólica e pela energia hídrica, por sua vez composta pelo impacto cinético 
pluvial, pelo escoamento superficial e por percolação. 

A interação entre os subsistemas pode ser expressa como um produto cujo valor 
unitário corresponde à situação de estabilidade geral do sistema, assumindo um valor 
de 0 a 1. 
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Modelo Sistêmico Natural - MSN 

Este modelo considera um sistema em que não houvesse ocorrido a intervenção 
humana, portanto a sua construção seria dada pelo produto entre os subsistemas 
SSNIE, SSNO e SSNID. Em caso de equilíbrio, o resultado seria equivalente a 1. 

O Modelo Sistêmico Natural contém sempre alguma atividade, tanto natural orgânica, 
como natural inorgânica; “supondo-se que a única resposta que um sistema oferece 
à tendência antrópica é a sinergia, conclui-se que a estabilidade do MSN repousa na 
capacidade sinérgica ou antientrópica de SSNO, já que a matéria orgânica não possui 
reorganização própria” (FENDRICH et. al,1997). 

Isto deve-se porque o solo é, em grande parte, consequência da vegetação, pois a 
floresta forma o próprio solo conforme o tempo. Nesse ecossistema, os membros 
principais são organismos vegetais com estruturas radiculares de grande alcance em 
profundidade, com a capacidade de trazer para superfície uma grande quantidade de 
nutrientes inorgânicos vitais ao desenvolvimento próprio e de outros organismos 
autotróficos. 

O SSNO, entretanto, nunca chega a um nível absoluto de coerência, atingindo 
possivelmente o valor máximo de 0,9, o que provocaria um rebaixamento na 
estabilidade da paisagem natural de 1,0 para 0,9 e, consequentemente, representaria 
simbolicamente o processo de erosão natural do sistema (FENDRICH et. al,1997). 

 

Modelo Sistêmico Antrópico – MSA 

Segundo Fendrich (1997), ao ingressar no território natural geralmente para a 
produção de alimentos, o ser humano substitui a floresta natural por uma biomassa 
antrópica – SSA. Esse novo ecossistema, portanto, não tem a capacidade de manter 
a geração do tipo de solo que existia ali, e tão pouco garantir a proteção do solo contra 
o efeito entrópico da energia hídrica. Ocorre, então, o desencadeamento da erosão 
do solo, nos quais, os nutrientes são perdidos por percolação. Outro efeito que pode 
ser observado é a erosão laminar que é provocado pela energia hídrica, praticamente 
imperceptível, mas que pode ultrapassar cinco centímetros por ano e, finalmente, o 
aumento do caudal dos cursos d’água conduzindo a um novo perfil de equilíbrio do 
leito que se traduz no aprofundamento do vale e regressão de sua cabeceira, ou seja, 
gerando as grandes voçorocas urbanas e rurais. Pode-se supor quatro situações 
listadas a seguir (FENDRICH, 1997): 

 A floresta natural dá lugar à artificial, o que implica manter as condições de 
escoamento superficial similares às anteriores – em torno de 0,1. O valor desta 
biomassa antrópica como regulador poderia permanecer próximo a 0,9 com o 
que estaria garantida a estabilidade geral do sistema; 

 A floresta é substituída por pastagens, significando a elevação do coeficiente 
de escoamento de 0,1 para 0,2; inversamente, o abaixamento da eficiência 
reguladora de 0,9 para 0,45, o que implicaria a redução da estabilidade geral 
do sistema para o mesmo valor; 

 A floresta cede lugar à agricultura, cujo coeficiente de escoamento médio é de 
0,25. O valor regulador desta atividade baixaria a 0,22 – valor da estabilidade 
geral de todo o sistema; e, 
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 A floresta natural é substituída pela atividade antrópica em cidades ou estradas, 
caso em que os coeficientes de escoamento atingiriam 0,6 aproximadamente 
reduzindo a estabilidade geral do sistema a 0,15, o que significaria a 
possibilidade de erosão galopante. 

Ainda, acrescenta-se que a susceptibilidade de desagregação e arraste do solo é 
consequência dos fatores já mencionados, bem como a energia do relevo ou 
declividade: 

 À maior susceptibilidade do solo, maior cobertura protetora a igualdade de 
declividade, ou; 

 À maior declividade, maior cobertura protetora a igual susceptibilidade do solo, 
ou ainda; 

 À igual cobertura protetora, menor declividade, à medida que o solo seja mais 
suscetível. 

O principal objetivo do modelo sistêmico é definir normas a serem aplicadas à 
realidade, indagando-se que partes desse sistema poderiam ser manipuladas para 
manter-se a estabilidade. Conclui-se que a textura do solo não poderia ser modificada, 
nem a morfologia da paisagem ou sequer os agentes do subsistema natural inorgânico 
dinâmico. Restaria com consequência, a operação sobre o subsistema antrópico 
através das diferentes atividades que constituem o uso do solo. 

 

Modelo Sistêmico Normativo – MSN 

Inicialmente estabelece que a erosão é resultado da produção e se objetiva por meio 
de seus efeitos físicos sobre o solo. A produção é o componente ativo do par dialético 
erosão-produção e se objetiva pelo uso que se faz do solo. 

Em consequência, Fendrich (1997) conclui que o controle da erosão só é possível 
através da produção, materializada, portanto pelo uso do solo que deve ser entendido 
como cobertura orgânica vegetal, que atua como regulador da estabilidade geral da 
paisagem, cujo valor será mais expressivo quanto menos estável seja a textura do 
solo e maior a energia do relevo. 

Sendo a operação social sobre o uso do solo instrumentada através de normas 
sociais, a elaboração destas normas deve ser feira a partir da estruturação de um 
Modelo Normativo. Para elaboração deste modelo, o par dialético erosão-produção é 
essencial, uma vez que a erosão implica em não-produção em determinadas 
condições ou então produção entendida como a cobertura vegetal de baixa biomassa 
o que implica na possibilidade de não-erosão. Visto isso, a análise de um processo de 
desgaste da forma de um objeto, se manifesta a partir de um conjunto de elementos 
estruturais: areia e argila, ou horizonte A e horizonte B, respectivamente.  

O controle dos processos sistêmicos se dá através da regulação do sistema como 
consequência de fluxos de realimentação entre estados de sistemas. Os sucessivos 
estados de um sistema constituem-se em tendências. O mecanismo de realimentação 
de um sistema pode, então, assumir características de aceleração de uma dada 
tendência ou desaceleração da mesma.  

No caso do processo de erosão, em sistemas de constante uso e declividade, a 
realimentação se manifesta positiva pelo conteúdo da areia, visto que esta se 
caracteriza por menor coerência física que a argila, acelerando a erosão. Por outro 
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lado, a manifestação negativa se dá pelo conteúdo da argila, o que significa maior 
resposta orgânica e desacelera a erosão. Dessa forma, para a construção de um 
modelo normativo deve-se considerar que (FENDRICH, 1997): 

 A realimentação positiva é expressa através do conteúdo da areia e é 
multiplicada à medida que a declividade aumenta; e, 

 A realimentação negativa é expressa através do conteúdo da argila e é 
multiplicada à medida que a declividade decresce. 

Sendo assim, de forma a expressar matematicamente, considera-se que a 
probabilidade de erosão (Ye) e a probabilidade de produção (Yp), tem-se: 

Ye = % areia × declividade 

Yp = % argila × declividade 

A capacidade redutora-reguladora seria expressa pela equação: 

Y e/p = (% areia/% argila) × declividade 

Porém esta equação não abrange a variável da localização espacial em seu cálculo. 
Importante destacar a diferença entre os dois tipos de solo:  

 O Horizonte A é sujeito temporalmente à ação antrópica antes que B, pelo que 
a erosão age sobre ele em primeiro lugar; 

 O Horizonte A, normalmente, não ultrapassa 50 centímetros, enquanto que o B 
pode chegar a vários metros de profundidade. 

Isto significa que o Horizonte A, uma vez que destruído, a única alternativa capaz de 
propiciar uma resposta de probabilidade de produção, é o Horizonte B. Ao verificar 
esta diferença, a equação é expressa da seguinte forma: 

Y e/p = % areia A × declividade/% argila B 

Detalham-se a seguir, as diferentes classes de solo e seus percentuais de areia no 
Horizonte A e Argila no horizonte B, estabelecidos para a Bacia do Rio da Prata. 

Tabela 258 – Classes de Solo 

Classe Tipo de Solo Areia A (%) Argila B (%) 

I TEe, TER, Trd 50 60 

II LRD, LRd2, Lrd3, Ltd4, LRe, LRe1, LRe2 50 50 

II Led1, Lee1, Lee, Led1 55 50 

IV LEe2, LEd3, Led4, Led1 90 27,5 

V PV 3, PV 6, PV 7, PV 10, PE 1, PE 3, PE 4 92,5 27,,5 

VI Ae, Ae 1 66,5 13,5 

VII Ad 2 92,5 7,5 

VIII Led 2 62,5 50 

IX PV 1, PVV 2 72,5 50 

X Re 3 86,5 13,5 

XI BV (a), BV (b) BV 1, BV 2, BV 3 40 70 
Fonte: FENDRICH et. al, 1997. 

Montam-se, então, as tabelas a seguir, as quais definem a situação de aptidão dos 
solos, as normas de zoneamento do uso do solo e a situação de apropriação e 
modificação do uso do solo para áreas urbanas. 
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Tabela 259- Situação de Aptidão dos Solos. 

SITUAÇÕES 

DECLIVIDADE DO 
TERRENO 

Solos e Limites Mapeados (gradientes)* 

0-5% 5-10% >10% 

0-2% 4-7% 8-12% 0-2% 4-7% 8-12% 0-2% 4-7% 8-12% 
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1 Apta          

2 Não apta          

3 Limitante          

4 Proibitiva          
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 5 Apta          

6 Não apta          

7 Limitante          
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o
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a
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8 Apta          

9 Não apta          

10 Limitante          

11 Proibitiva          

N
ã
o
 

O
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p
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o
  12 Apta          

13 Não apta          

14 Limitante          

*Para q = (0,066 x t) / p, onde: t = % Argila em B; e, p = % de Areia em A  
Fonte: FENDRICH et. al, 1997. 

 

Tabela 260 – Normas de Zoneamento e uso do solo urbano por classe de solo. 

Classe % “P” – Areia 
Horizonte A 

% “t” – Argila 
Horizonte B 

Gradiente máximo para uso urbano q 
= (0,066 x t) / p 

I 50 60 0 a 8,00 % 

II 50 50 0 a 6,66 % 

III 55 50 0 a 6,00 % 

IV 90 27,5 0 a 2,01 % 

V 92,5 27,5 0 a 1,96 % 

VI 66,5 13,5 0 a 1,34 % 

VII 92,5 7,5 0 a 0,53 % 

VIII 62,5 50 0 a 5,28 % 

IX 72,5 50 0 a 4,55 % 

X 86,5 13,5 Não se aconselha assentamentos 
urbanos 

XI 40 70 0 a 11,55 % 

Fonte: FENDRICH et. al, 1997. 
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Tabela 261 – Situação de Apropriação e Modificação do Uso do Solo para Áreas Urbanas. 

Apropriação 
Administrativ

a Atual 
(1) 

Apropriação 
Administrativ

a Proposta 
(2) 

Restriçõe
s ao Uso 

e 
Ocupaçã
o Urbana 

(3) 

Apropriaçã
o Regime 

Posse 
(4) 

Ocupação 
ou 

Designaçã
o (5) 

Apropriaçã
o 

Quantidade 
de 

Proprietário
s (6) 

Situaçã
o (7) 

Urbana 

Urbana 

Com 
 (2) 
 (3) 
 (4) 

Público 

Não 
Intensivo 

 1 

Intensivo  2 

Privado 

Não 
Intensivo 

Um 3 

Vários 4 

Intensivo 
Um  5 

Vários 6 

Sem (1) (5)    7 

Não Urbana 

Com 
 (6) 
 (7) 

 

Público   8 

Privado 

Não 
Intensivo 

Um  9 

Vários 10 

Intensivo 
Um  11 

Vários 12 

Não Urbana 
(Rural) 

Urbana 

Com 
 (9) 

 (10) 
 (11) 

 

Público   13 

Privado 

Não 
Intensivo 

Um  14 

Vários 15 

Intensivo 
Um  16 

Vários 17 

Sem  
(8)  
(12) 

Público   18 

Privado  
Um  19 

Vários 20 

Não Urbana 

Com 
 (13) 
 (14) 

 

Público   21 

Privado 

Não 
Intensivo 

Um  22 

Vários 23 

Intensivo 
Um  24 

Vários 25 

Fonte: FENDRICH et. al, 1997. 

Descrição das 14 situações de ocupação das diversas áreas (FENDRICH et. al, 1997). 

 Situação 1 – Espaço apropriado legalmente para atividades urbanas, usado e 
ocupado para as mesmas, e sem limitações físicas para continuar sendo 
ocupado. Esses espaços não oferecem problemas maiores, e pode ser 
densificada a sua ocupação, cuidando apenas de organizar corretamente as 
ruas e tomando em conta a possível cercania de cabeceiras de cursos d’água. 
Trata-se de áreas de crescimento (apta); 

 Situação 2 – Igual à situação 1, mas com limitações físicas que a tornem não 
apta para ser ocupada em maior densidade, posto que já se estaria perto do 
limite de pendente (declividade) aceitável para o tipo de solo em questão. 
Nesses espaços devem ser instrumentadas medidas que restrinjam sua 
ocupação, devendo evitar-se por todos os meios o seu crescimento. Trata-se 
de áreas de contenção (não apta). 

 Situação 3 – Trata-se de um caso similar ao das situações 1 e2, mas com 
limitações físicas mais sérias. Em geral, são espaços sobre pendentes que 
excedem ao limite aceitável. Trataria não somente da contenção da ocupação 
do espaço, mas também de modificação do traçado das ruas e possível 
retração da ocupação (limitante); 

 Situação 4: Igual à situação 3, mas com grandes limitações físicas. Em geral, 
trata-se de pendentes que excedem por um intervalo (ou seja, mais de 10% 
quando o aceitável é menos de 2%) o limite aceitável para o solo em questão, 
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e onde se localizam usualmente cabeceiras de cursos d’água pelo que à 
retração e modificação de ruas se agrega, em geral, a necessidade de efetuar 
o reflorestamento preventivo (proibitiva); 

 Situação 5: Espaço legalmente apropriado para atividades urbanas, mas ainda 
não ocupada e por sua vez apto para uso urbano. Trata-se por conseguinte, de 
um espaço de expansão da ocupação, processo no qual se deve ter especial 
cuidado com relação ao desenho de ruas e à proximidade de cabeceiras (apta); 

 Situação 6: Similar ao caso da situação 5, mas que apta para ocupação urbana 
por limitação física, caso em que deve restringir-se o seu uso a atividades 
urbanas que não gera altos coeficientes de escorrimento, como parques. Outra 
medida é modificar a situação de apropriação do espaço, designando-a apta 
somente para atividades rurais com o que seria tratada como na situação 13 
(não apta); 

 Situação 7: Similar à situação 6, mas com maiores restrições de caráter físico. 
Em geral, trata-se de pendentes excessivas e com presença de cabeceiras de 
cursos d’água. Devem ser aplicadas as recomendações da situação 6, mas 
também estabelecer e implantar reflorestamentos preventivos permanentes 
(limitante); 

 Situação 8: Espaços não apropriados legalmente para a atividade urbana, 
senão que para a rural, mas usados e ocupados para a primeira em condições 
aptas. Neste caso, deve apropriar-se o espaço e submetê-lo às mesmas 
normas de controle que as da situação 1. Esta ação deve depender da política 
de crescimento urbano e, no caso de estar em conflito com a mesma, o espaço 
deve ser tratado para conter seu crescimento (apta); 

 Situação 9: Similar à anterior, mas com limitações físicas, pelo que deve ser 
apropriada e submetida às restrições estabelecidas para a Situação 2 (não 
apta); 

 Situação 10: Similar à anterior, mas com as restrições da situação 3 (limitante); 

 Situação 11: Similar à situação 10, mas com as restrições da situação 4 
(proibitiva); 

 Situação 12: Trata-se de espaços não apropriados para a atividade urbana, não 
usados nem ocupados para a mesma, mas aptos para esta atividade. Neste 
caso deve-se apropriar o espaço como reserva para futura expansão urbana. 
Esta política deve ser levada a cabo tomando em conta as necessidades e 
estrutura correta da expansão urbana (apta); 

 Situação 13: Trata-se de espaços não apropriados para a atividade urbana, não 
usados nem ocupados para a mesma e, por limitações físicas, não aptos. Neste 
caso, devem ser apropriados legalmente para uso rural, especificando o tipo 
de uso (agricultura, pastagem, reflorestamento) (não apta). 

 Situação 14: Similar à Situação 13, mas com sérias limitações, caso em que 
não somente deve-se implementar a recomendação efetuada para a situação 
13, mas também estabelecer zonas de reflorestamento preventivo (limitante). 
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Modelo Sistêmico Preditivo – MSP 

Neste modelo, as bacias hidrográficas seriam subsistemas do sistema hidrológico 
regional, e nelas poderia-se distinguir as possíveis relações: 

 Superfícies coletoras e cursos de água; 

 Energia do relevo ou pendentes; 

 Energia hídrica, dada por um escoamento pluvial sobre a superfície e em canais 
coletores, determinada pelo uso do solo percutor; 

 Residência física do solo à energia hídrica, dada por sua textura; 

 Atividade antrópica, que ascende ao espaço natural; 

 Determinado uso do solo – percutor – em determinadas condições de pendente 
– detonante – e determinadas condições de relação com as superfícies e canais 
coletores – explosivo – podendo gerar explosões em termos de erosão, cuja 
quantidade e magnitude dependerão da textura dos solos e do tipo de atividade 
e densidade dos agentes antrópicos. 

 

Diretrizes Urbanísticas para o Projeto de Prevenção 

Fendrich et. al (1997) afirmam que as diretrizes urbanísticas devem ir de encontro ao 
Plano de Combate à Erosão ao corrigir seu traçado e definir novas áreas de expansão, 
condizentes com a realidade socioeconômica do local, bem como definindo um novo 
perímetro urbano e eliminando as atuais deficiências.  

A ocupação espacial do solo urbano tem como princípio básico e mais coerente com 
a realidade local a maximização de utilização do sistema existente. Os princípios que 
norteiam a ocupação são caracterizados por: 

 Provocar um desenvolvimento linear através do eixo comercial principal, dando 
infraestrutura ao mesmo para provocar essa morfologia urbana; 

 Desestimular a utilização do solo nas áreas mais sujeitas à erosão acelerada; 

 Provocar maior adensamento da população nas áreas aptas definidas pela 
topografia e pedologia e/ou dentro do perímetro urbano futuro; 

 Interromper o crescimento urbano a locais suscetíveis à erosão acelerada e/ou 
que futuramente ocasione conflitos entre a área urbanizada e o tráfego 
rodoviário; 

 Incrementar os parques urbanos nas áreas sujeitas à erosão, preservando o 
verde existente ou então recuperando as mesmas replantando as vegetações; 

 Provocar com que a expansão urbana seja feita obedecendo aos seguintes 
critérios: 

 Primeiramente ocupando as áreas contidas dentro do novo perímetro 
traçado. Para isso a infraestrutura urbana deverá ser logo implantada 
nessa região. Expansão de primeira fase. 

 Após a ocupação, as próximas áreas a serem utilizadas são aquelas 
situadas no prolongamento do eixo urbano comercial. Tais locais devem 
oferecer boas condições topográficas para tal uso. Expansão de 
segunda fase. 
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Deve ser proposto também um sistema viário básico, tendo como objetivo a 
racionalização e um disciplinamento do tráfego urbano. O traçado das novas vias 
deverá ter em consideração o seu comportamento no solo, minimizando as rampas, 
adaptando-as dentro das curvas de nível. 

Além desses sistemas, apresentam-se as diretrizes para o zoneamento básico, o qual, 
deverá dar condições de uso do solo de forma mais racional, tendo em vista as novas 
funções urbanas que a cidade terá com o crescimento natural. Ainda, essas novas 
diretrizes devem estar aliadas às condicionantes que determinam as normas para o 
combate à erosão, procurando o equilíbrio na distribuição da população. 

Para que as diretrizes anteriormente apresentadas funcionem de forma efetiva, faz-se 
necessário um conjunto de leis que disciplinem o uso e o parcelamento do solo urbano 
a fim de tornar os projetos viáveis. 

 

Elaboração de Projetos de Prevenção 

Sugere-se a utilização da metodologia sumariamente detalhada anteriormente como 
suporte de projetos de controle de erosão a serem elaborados para as áreas urbanas 
vulneráveis a processos erosivos: 

 Estudo de crescimento populacional e das diversas tendência de crescimento 
das áreas urbanizadas com definição dos perímetros urbanos; 

 Estudo de apropriação, uso e ocupação do solo; 

 Projeto de apropriação, uso e ocupação do solo, de modo a atingir os objetivos 
de minimização dos efeitos desses fatores sobre a erosão urbana, definindo 
uso e restrições de ocupação justificáveis do ponto de vista econômico e 
social; 

 Projeto de rede viária urbana, tendo em vista, os problemas de erosão dela 
decorrentes, respeitando as situações que socioeconomicamente, justifiquem 
sua permanência; 

 Estudo e formulação de leis objetivando: 

 Institucionalização do Projeto de Controle da Erosão segundo Normas 
de Prevenção e Controle à Erosão Urbana; 

 Definição e determinação do perímetro urbano estabelecido pelo 
Projeto de Prevenção. 

 O zoneamento urbano, a fim de conseguir o controle da erosão e o 
desenvolvimento adequado da comunidade; 

 Normas para aprovação de arruamentos, loteamentos, desmembramentos e 
incorporações de terrenos na sede (ou distrito) a fim de conseguir o controle 
da erosão e o desenvolvimento adequado da comunidade; 

 Definição de tributos para remuneração dos custos de operação e manutenção 
do sistema de controle da erosão urbana local; e, 

 Sistema de implantação do aspecto legal de prevenção da erosão urbana local. 
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Outros estudos para Controle de Erosão 

O estudo intitulado “Erosão: Definições, Tipos e Formas de Controle”, apresentado no 
VII Simpósio Nacional de Controle de Erosão (Magalhães, 2001), apresenta uma 
coletânea de artigos, resumindo a erosão, especialmente a hídrica, e formas baratas 
de diagnóstico, prognóstico e controle.  

O primeiro passo para controlar a erosão acelerada é dispersar a água do escoamento 
pluvial não permitindo a concentração. Os sulcos e as ravinas podem ser controlados 
por mecanização, aração, revestimento vegetal do solo, construção de pequenas 
barreiras feitas com galhos, pedras, etc. (Baccaro, 1994). Algumas medidas são 
função do tipo e tamanho da erosão. 

De acordo com o estudo, as principais obras para contenção de erosão laminar são: 

a) terraceamento tem como função: adequar a declividade do terreno à sua 
capacidade de resistência à erosão superficial; através das etapas: executar 
terraplenagem superficial formando grandes terraços com inclinação 
compatível com a capacidade de suporte do terreno. A largura dos platôs é 
função da declividade do terreno; usando o seguinte material constituinte: solo 
compactado; grama.  

b) curvas de nível tem como função: diminuir a velocidade da água; através das 
etapas: levantamento topográfico do terreno; concentrar maior quantidade de 
solo seguindo as curvas de nível, obedecendo determinado espaçamento; 
aplicar cobertura vegetal não rasteira; usando o seguinte material constituinte: 
solo com cobertura vegetal.  

c) plantio alternado ou rotacional tem como função: evitar a formação de sulcos; 
amortecer a velocidade das enxurradas; evitar que o solo fique exposto aos 
agentes erosivos; através das etapas: adubação; plantar paralelamente às 
curvas de nível; alternância de culturas; usando o seguinte material 
constituinte: fertilizantes; sementes ou mudas.  

d) reforço de superfície tem como função: revestir superfície para que haja 
estabilização da erosão; através das etapas: cobrir com grama o talude, 
eventualmente grampeá-lo com estacas diversas ou materiais listados; usando 
o seguinte material constituinte: tela vegetal, geotêxtil não-tecido em poliéster; 
gabiões; geogrelha de poliéster; módulos têxteis com concreto fino, argamassa 
ou solo-cimento; sistema de confinamento celular de polietileno texturizado; 
etc.. 

e) canalização, drenagem e dissipação têm como função: desviar, filtrar, conduzir 
e quebrar a força da água; através das etapas: cavar vala; implantar dreno; 
reaterrar compactando; usando o seguinte material constituinte: tubo corrugado 
de aço (19); material sintético; geotêxtil não tecido em poliéster; tubos em 
chapas metálicas; manilhas; etc.. 

Já as obras para contenção de voçorocas e ravinas são: 

a) plantio interno com desvio pluvial tem como função: proteção do solo afetado; 
controle da erosão; através das etapas: desviar as águas pluviais; confinar 
plantio através de meios-fios; usando o seguinte material constituinte: gramas; 
capins; bambuzinhos; etc..  
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b) barragens de estabilização intermediárias têm como função: conter a água e 
solo; através das etapas: construir muro de contenção na parte inferior da 
erosão, subindo pelo cânion sucessivamente a distâncias horizontais tais que 
dependem década caso; o muro deve ser escalonado em degraus; desviar 
águas pluviais através da construção de banquetas ao redor da crista de toda 
a erosão; usando o seguinte material constituinte: pneu; bambu; solo-cimento; 
tambor; madeira; concreto; palha; etc..  

c) reaterro com dreno de fundo tem como função: evitar novas erosões; repor o 
solo; através das etapas: instalar dreno de fundo; aterrar solo no local erodido; 
usando o seguinte material constituinte: brita; tubo; seixo; pedra; etc. 

 

Controle de Cheias e Inundações 

Assim como as soluções “não convencionais” para microdrenagem, as novas técnicas 
para solucionar ou minimizar os problemas de macrodrenagem concentram-se hoje 
em dia no conceito de reservação. 

A principal função da reservação na macrodrenagem é a de conter temporariamente 
os picos de chuva, para liberação subsequente. Esses sistemas são compostos 
principalmente de: 

 Reservatórios a superfície livre; 

 Reservatórios subterrâneos; 

 Retenção subsuperficial. 

Para áreas urbanas já consolidadas, sugere-se a implantação de reservatórios 
subterrâneos ou superficiais), e para áreas novas as soluções podem variar de acordo 
com a área disponível para implantação dos sistemas. 

Em áreas com maior adensamento populacional, algumas alternativas para 
aproveitamento dos espaços são: 

 Praças de esportes ou campo de futebol, utilizados durante o período seco, 
sendo o espaço ocupado no período de chuva como reservatório para 
amortecimento de cheias; 

  
Figura 264 – Bacia de amortecimento em praças de esportes. 

Fonte: FEAM, 2006. 
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Figura 265 – Bacia de detenção em Porto Alegre. 

Fonte: SILVA, 2009. 

As bacias de amortecimento ou retenção, exigem manutenção periódica, pois o 
acúmulo das águas promove a decantação das partículas em suspensão. Portanto, 
periodicamente é necessário realizar a limpeza do fundo desses reservatórios, 
evitando que a capacidade deles seja diminuída pela deposição de materiais. 

 

 Gestão do Sistema 

As ações previstas nos itens anteriores, como a recuperação e controle dos processos 
erosivos, implantação de bacias de amortecimento de cheias, elaboração do cadastro 
georreferenciado da rede existente, execução de obras de ampliação da rede 
existente, etc., dependerão de uma gestão eficiente do sistema de drenagem. 

A gestão do sistema é fundamental também para a definição de novos parâmetros 
técnicos a serem adotados em leis e códigos vigentes, propondo readequações e 
implantação de novas alternativas para o planejamento urbano, visando a aplicação 
de medidas preventivas contra os prejuízos causados pelas chuvas intensas no 
município. Para tanto, propõe-se que a atual Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo assuma as responsabilidades de planejamento, elaboração de projetos, 
contratação e fiscalização das obras necessárias a serem executadas, incluindo em 
suas atribuições a gestão da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Outras ações propostas para melhoria da gestão do sistema são a elaboração do 
Plano de Drenagem para a Área Rural, e um programa de educação ambiental voltado 
à drenagem urbana, que devem ser coordenados pela Secretaria Municipal de Obras 
e Urbanismo. No caso das áreas rurais, a execução deverá ficar a cargo da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 

Para a elaboração dos projetos por parte da Prefeitura Municipal (ou quando estes 
são terceirizados), o município carece de um manual padronizando os parâmetros a 
serem levados em consideração para o dimensionamento das estruturas necessárias. 
Para haver uma padronização desses dados, faz-se necessária a elaboração de um 
Manual para Obras de Drenagem, contendo estudo de chuvas intensas com os dados 
locais; indicação de tipos de materiais a serem utilizados; métodos construtivos mais 
adequados; entre outros itens. 

Esse manual servirá de apoio para as obras de ampliação e recuperação do sistema 
de drenagem de Santa Helena. A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo também 
deverá se responsabilizar pelo envio de informações ao Sistema Informatizado de 
Defesa Civil do Paraná (SISDC), no qual todos os municípios do Paraná devem 
cadastrar e atualizar anualmente informações relativas a: 

 Cadastro de Áreas de Atenção; 
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 Cadastro de Abrigos; 

 Cadastro de Recursos; 

 Cadastro de Ação Operacional, e, 

 Gerador do Plano de Contingência. 

Além destes aspectos, o Diagnóstico apontou a falta de exigência de projetos e 
execução de obras de drenagem urbana para novos empreendimentos imobiliários 
(loteamentos) no município. Esta situação é preocupante, uma vez que instalados 
estes novos empreendimentos, a população residente torna-se vulnerável à ação das 
chuvas intensas, e a responsabilidade pela execução das obras é repassada ao poder 
público municipal. Os custos para execução de obras de drenagem em áreas urbanas 
já consolidadas é muito mais elevado, sendo mais uma dificuldade a ser enfrentada 
pela Prefeitura. Deverão ser feitas revisões das legislações municipais atuais, 
incluindo tais exigências para aprovação de novos loteamentos, garantindo assim o 
atendimento universal previsto na Lei Federal n.º 11.445/2007. 

 

8.2.6. Recursos necessários dos investimentos e avaliação de 
viabilidade e das alternativas para a sustentação econômica da 
gestão e de prestação dos serviços conforme objetivos do plano. 
Capacidade econômico-financeira do município, dos prestadores de 
serviço e da população. 

Os recursos financeiros destinados ao sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, são provenientes de duas fontes distintas: recursos orçamentários, 
sem receita específica; e financiamentos externos de instituições como: 

 Banco do Brasil; 

 Caixa Econômica Federal; 

 BNDES; 

 SDS/SPG - Governo do Estado; 

 FUNASA/MS; 

 FNDE/Ministério da Educação; 

 PAC/MinCidades, entre outros. 

Os investimentos necessários para cobrir as despesas operacionais dos sistemas de 
saneamento, deverão estar a cargo da cobrança de taxas/tarifas.  

Já os investimentos financeiros para suprir custos de obras e equipamentos para 
atingir a universalização dos sistemas, serão apresentados no final dos prognósticos 
de cada setor (água + esgoto + resíduos + drenagem). A figura a seguir apresenta a 
modelagem para a Viabilidade Econômica do Município de Santa Helena.  
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Figura 266 – Modelagem da Viabilidade Econômica. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

8.2.7. Formulação de modelos e estratégias de financiamento 
necessários à universalização. 

Para se obter a universalização dos sistemas, é necessária a garantia de recursos 
financeiros. De acordo com o Art. 29 do Capitulo VI – DOS ASPECTOS 
ECONÔMICOS E SOCIAIS, da Lei Federal n.º 11.445/2007: 

“Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços:” 
“III – de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive 
taxas, em conformidade com o regime de prestação dos serviços ou de suas 
atividades”. 

Já o art. 36, enfatiza que: 

“A cobrança pela prestação dos serviços públicos de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os 
percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de 
amortecimento ou de retenção de água da chuva, bem como poderá 
considerar: 
I – o nível de renda da população da área elencada; 
II – as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles 
edificadas.”  

Portanto, a Lei Nacional de Saneamento Básico define que os municípios devem 
implantar sistemas de cobrança pelos serviços prestados, de forma que suas receitas 
consigam cobrir as despesas – sustentabilidade econômico-financeira. 

No caso de Santa Helena, por se tratar de um município de pequeno porte, sem 
grandes problemas relacionados ao sistema de drenagem, tal proposição deverá ser 
debatida a longo prazo, dentro da programação do PMSB. 

A implantação da taxa de drenagem conforme anteriormente estabelecido na Lei da 
Política Nacional de Saneamento Básico e seu Decreto Regulamentador N.º 
7.217/2010 se apoia na fórmula: 

Q = C. I. A, 
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Onde:  

Q: vazão em m3/s,  

I: intensidade da precipitação pluviométrica (mm/seg);  

C: coeficiente de impermeabilização da área;  

A: área da bacia contribuinte (m2 ou ha), para bacias até 5km2.  

*Áreas maiores deverão ser calculadas pelo método UHT. 

Calcula-se em função da intensidade de precipitação pluviométrica média, para a 
Região, o volume de chuva precipitada durante um ano sobre a área limitada pelo 
perímetro urbano. Deduz-se normalmente 50% da área considerada como precipitada 
sobre áreas públicas, sistema viário, praças, parques, entre outras e o restante da 
vazão sobre os 50% da área urbanizada, determinando-se a vazão por m² ou hectare.  

Estima-se o valor dos investimentos anuais em drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas: 

 Readequação da rede existente; 

 Ampliação da microdrenagem; 

 Reposição da micro e macrodrenagem a cargo da Prefeitura Municipal, e, 

 Operação e manutenção do sistema. 

O custo anual determinado dividido por 50% da vazão precipitada determina a taxa 
unitária de drenagem: R$ / m² (ha) por ano. Dividindo-se por 12 meses, obtém-se a 
taxa de drenagem mensal. 

Multiplicando-se a área do lote pela taxa mensal de drenagem, obtém-se a taxa bruta 
de drenagem. Esta taxa será reduzida, em função do coeficiente de 
impermeabilização (c). Quanto maior for o valor de (c) próximo a 1,0 (100% de 
impermeabilização do lote) maior será o valor da taxa de drenagem a ser paga pelo 
proprietário do imóvel. Quanto menor for o valor de (c) próximo a 0,0 (0% de 
impermeabilização do lote) menor será o valor da taxa de drenagem a ser paga pelo 
proprietário do imóvel. O valor da taxa de drenagem poderá ser agregado à conta de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, ou ainda 
à conta de consumo de energia elétrica. 

Até que a situação efetivamente se estabilize, a Prefeitura Municipal poderá manter a 
situação mediante a melhoria da qualidade dos serviços prestados, capitalizando-se 
politicamente pelo não aumento da carga tributária da população urbana. 

O município de Santa Helena carece de maiores detalhamentos sobre os parâmetros 
técnicos para elaboração de projetos, execução de obras e manutenção e operação 
do sistema de drenagem. Esse detalhamento pode ser estudado levando em 
consideração o histórico de dados pluviométricos existentes na região, observando as 
características fundamentais da chuva: intensidade, duração, frequência e 
distribuição. Com os dados obtidos, é necessária aplicação de um método de ajuste, 
análise dos pluviogramas, seleção das precipitações, análise estatística das 
intensidades, e determinação da relação intensidade versus duração versus 
frequência, para se chegar a equações que representem as chuvas intensas no 
município. Além disso, a Prefeitura deverá possui um manual para elaboração de 
projetos e execução de obras de drenagem, para padronizar a construção de novas 
redes, evitando problemas como o subdimensionamento da rede. 
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A implantação e gestão dos sistemas de drenagem nos municípios implicam na 
mobilização de uma quantidade expressiva de recursos financeiros. Para garantir a 
sustentabilidade financeira destes serviços, é possível estabelecer modalidades de 
captação de recursos. Dentre estas modalidades estão os impostos, as taxas 
(podendo ser fixas ou calculadas com base em parâmetros físicos) e os pagamentos 
correspondentes a um consumo (Baptista e Nascimento, 2002). 

No Brasil, bem como em outros países, os serviços de drenagem urbana são 
financiados por uma parcela do orçamento do município. Eventualmente, podem 
ocorrer investimentos Federais ou Estaduais, dirigidos especialmente a execução de 
obras, mas a composição destes recursos empregados na manutenção dos sistemas 
de drenagem é municipal, sendo captados através de impostos. Geralmente, o 
financiamento é feito através do IPTU – Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. 
Como a drenagem urbana não é percebida como prioridade política, seu 
financiamento esbarra na restrição orçamentária e o que se tem observado é que os 
investimentos são insuficientes diante da elevada demanda (Cançado, Nascimento e 
Cabral, 2006; Tucci,2002). 

A aplicação de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar ao usuário a 
existência de um valor para os serviços de drenagem urbana e que estes custos 
variam de acordo com a impermeabilização do solo (Gomes, Baptista, Nascimento, 
2008). 

Como o serviço não é ofertado igualmente a todos os usuários na área urbana, é difícil 
estabelecer um valor a ser cobrado pelo uso destes serviços. 

Outras metodologias utilizadas para o cálculo de taxas sobre a drenagem foram 
desenvolvidas por Tucci (2002) e baseia‐ se em expressões matemáticas que 
representam o rateio dos custos de operação e manutenção do sistema de drenagem. 

Para isso, aplica‐ se a seguinte equação: 

𝑇𝑥 =  
𝐴 𝑥 𝐶𝑢𝑖

100 𝑥 (28,43 + 0,632 𝑥 𝐼)
 

Onde: 

Tx = Taxa a ser cobrada, em R$, por imóvel; 

A = Área do lote em m²; 

I = Percentual de área impermeabilizada do imóvel; 

Cui = Custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m², sendo obtido pela equação: 

𝐶𝑢𝑖 =  
100 𝑥 𝐶𝑡

𝐴𝑏 𝑥 (15,8 + 0,842 𝑥 𝐴𝑖)
 

Onde: 

Ct = Custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em milhões de 
R$; 

Ab = Área da bacia em Km²; 

Ai = Parcela de área da bacia impermeabilizada, em %. 

Pode-se citar como exemplo o município de Santo André, onde foi instituída uma taxa 
de drenagem através da Lei Municipal nº 7.606 de 23 de dezembro de 1997, entrando 
em vigor em 1º de janeiro de 1998. O objetivo da criação desta taxa foi de financiar os 
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custos da manutenção do sistema de drenagem urbana, o que inclui os serviços de 
limpeza de bocas de lobo, galerias, desassoreamento de córregos, manutenção de 
bacias de retenção e detenção do município. A forma de cobrança empregada em 
Santo André se baseia no tamanho da área impermeabilizada do lote, ou seja, no 
volume lançado no sistema de drenagem, refletindo, portanto, o quanto cada lote 
sobrecarrega o sistema. Este volume é estimado de acordo com o índice pluviométrico 
médio histórico. 

 

8.2.8. Projeção das demandas por serviços 

Na Lei Federal n.º 11.445/2010, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, 
o parágrafo segundo do Artigo 52 cita a necessidade dos serviços públicos de 
saneamento básico terem as demandas estimadas, por serviço, para o horizonte de 
vinte anos, considerando a definição de metas para curto, médio e longo prazo. Neste 
projeto foram adotados: 

 1 a 4 anos – curto prazo; 

 5 a 8 anos – médio prazo; 

 9 a 20 anos – longo prazo. 

8.2.9. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária  

A priorização das ações de intervenção para melhoria do sistema de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas existente no município de Santa Helena, deverá 
seguir os programas de maior relevância. 

As ações definidas como prioritárias deverão ser: 

 Adequação da rede de drenagem urbana existente; 

 Elaboração de manual para padronização dos projetos e obras; 

 Definição de órgão responsável pela gestão do sistema de drenagem, e, 

 Execução de obras já projetadas para ampliação do atendimento. 

 

8.2.9.1. Definição dos objetivos e metas – Forma gradual apoiados em 
indicadores 

Detalham-se a seguir, as principais metas, programas e ações a serem observadas 
quando da implementação do PMSB.  

 

Metas Qualitativas 

Destacam-se as seguintes: 

1. Criar nos cidadãos uma consciência de preservação dos recursos hídricos e 
naturais, através de campanhas, cursos curriculares na Rede Municipal de 
Ensino e em eventos específicos; 

2. Coibir o lançamento de águas servidas e esgotos sanitários, com ou sem 
tratamento, na rede de galerias de águas pluviais, que deverão ter o destino 
adequado em rede apropriada; 
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3. Promover a preservação e recuperação de nascentes; 

4. Promover a conservação da rede hidrológica, inclusive com a revegetação de 
mata ciliar e a renaturalização de canalizações; 

5. Promover o controle de erosão em terraplenagens e em terrenos desprovidos 
de vegetação; 

6. Promover o controle de assoreamento dos corpos d’água; 

7. Coibir a deposição de materiais ao longo dos corpos d’água, em especial os 
resíduos da construção civil, resíduos orgânicos e o lixo doméstico. 

8. Estabelecer plano de uso e ocupação das bacias hidrográficas, em especial 
quanto à proteção das áreas de fundos de vale, dos corpos d’água e de áreas 
de recarga de aquíferos; 

9. Inserir os parâmetros necessários à manutenção da permeabilidade do solo e 
ao sistema de retenção de águas das chuvas na política de uso e ocupação do 
solo; 

10. Promover obras de manutenção de infraestrutura, como a limpeza e o 
desassoreamento dos rios, córregos e canais, o redimensionamento de obras 
de micro drenagem, a recuperação estrutural de obras de infraestrutura; 

11. Executar obras de ampliação de infraestrutura como a construção de galerias, 
pontes e travessias e a proteção das margens dos rios, córregos e canais; 

12. Promover e incentivar a implantação de vegetação ao longo dos corpos d’água, 
nas nascentes, nas cabeceiras e nas áreas de recarga de aquíferos, e, 

13. Promover e incentivar programa para conservação do solo e combate à erosão, 
no meio rural e no meio urbano. 

Deverá ainda ser desenvolvido um programa de prevenção de alerta contra eventos 
críticos de chuvas intensas para proporcionar agilidade na mobilização de ações 
emergenciais nos eventos de deslizamentos e enchentes, minimizando a 
possibilidade de maiores prejuízos materiais e risco a perda de vidas e risco a saúde 
pública. 

Devem também ser definidos parâmetros de impermeabilização de terrenos e as 
necessidades de implantação de medidas estruturais com obras de micro e macro 
drenagem, a recuperação da rede hidrológica de uma maneira mais ampla, indo desde 
a recuperação de nascentes, matas ciliares e até a renaturalização de córregos, bem 
como as medidas não estruturais para o controle de impermeabilização do solo e 
ainda os programas de educação ambiental. 

Sempre que houver novos empreendimentos (loteamentos: condomínios e outros) 
deverão ser exigidos projetos de drenagem com previsão de escoamento superficial, 
rede subterrânea e bacias de controle de vazão. 

 

Metas Quantitativas 

Para o alcance das proposições estabelecidas no PMSB, está prevista e elaboração 
de Estudos, Projetos e Ações que ofereçam subsídios para nortear a implantação das 
metas programadas, destacando-se:  
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1. Estudo Hidrológico e Hidrodinâmico das Bacias Hidrográficas do Município com 
seus hidrogramas de cheias, definição dos escoamentos, estudo de chuvas 
intensas, entre outros. 

2. Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, a partir do cadastro da rede 
existente, detalhando-se em planta e perfil a micro e macrodrenagem, 
possibilitando propor e projetar as intervenções necessárias, desconectando-
se o esgotamento sanitário da rede de águas pluviais, com identificação e 
análise do processo de ocupação e uso do solo urbano. Definição de áreas 
sujeitas e restrições de uso e intervenções de prevenção e controle de 
inundações. 

3. Atualização periódica dos mapas de risco de inundações/deslizamentos 
associados a diferentes tempos de recorrência com definição dos coeficientes 
de impermeabilização, com definição do zoneamento das áreas inundáveis.  

4. Implantação de Sistema de Prevenção e Alerta com a finalidade de antecipar a 
ocorrência de deslizamentos e enchentes avisando a população e tomando as 
medidas necessárias para redução dos danos resultantes da inundação. 

5. Manutenção da Defesa Civil, tendo em vista três fases distintas: prevenção 
através de atividades para minimizar os deslizamentos e enchentes, quando 
ocorrerem; alerta, durante a fase de ocorrência estabelecendo os níveis de 
acompanhamento, alerta e emergência e a mitigação, após o evento ter 
ocorrido, tendo em vista diminuir os prejuízos, conforme Figura 267 a seguir.  

 

 
Figura 267 – Mapa de Alerta 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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6. Gestão do Sistema através de estrutura institucional locada na Prefeitura 
Municipal para definição de ações de integração das diferentes estruturas 
atualmente disponíveis voltadas à drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas, com criação de banco de dados único e arquivo do sistema já 
implementado ou projetado. 

7. Estabelecimento de um programa bem definido para erradicação de ligações 
clandestinas de esgotos sanitários, de conformidade com a substituição e 
implantação de um sistema separador absoluto. 

8. Estabelecimento de ações para proteção e revitalização dos corpos d’água, 
cujo objetivo seja o de melhorar as condições de vida da população através do 
envolvimento da comunidade.  

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, do Ministério das 
Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento publica os indicadores referentes aos 
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, e limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos. Em 2017 foi lançado pela primeira vez o indicador de 
drenagem urbana, com o recebimento de dados referentes a 2016. No entanto, os 
dados obtidos só deverão ser divulgados em 2018, para que se possa começar a fazer 
comparativos dos indicadores do sistema com os demais municípios. 

O Quadro 71 a seguir, apresenta sugestão de indicadores a serem utilizados 

preliminarmente. 

Quadro 71 – Indicadores Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas. 

Indicador Fórmula Unidade 

Atendimento do Sistema de 
Drenagem  

[População Urbana Atendida por Sistema de 
Drenagem Urbana/ População Urbana do 
Município] * 100 

% 

Vias Urbanas com Sistema 
de Drenagem  

[Extensão do Sistema de Drenagem 
Urbana/Extensão Total do Sistema Viário 
Urbano] * 100 

% 

Ocorrência de Alagamentos  
Total de Ocorrências de Alagamentos no 
período de um ano/ área do Perímetro Urbano 

Número de Pontos 
de Alagamento/km2 

Eficiência do Sistema de 
Drenagem Urbana 

[Número de vias com sistema de drenagem 
urbana sem ocorrência de alagamentos / 
Número de vias com sistema de drenagem 
urbana] * 100 

% 

Área urbanizada 
[Área urbanizada do Município / Área total do 
Município] * 100 

% 

Periodicidade de 
Manutenção do Canal  

Último intervalo entre Manutenções, por canal Meses 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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8.3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

8.3.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes 
fases e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 4, contendo o produto Programas, Projetos e 
Ações da situação setorial da drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de Santa 
Helena (PR), com base no diagnóstico e nas proposições efetivadas nas etapas 
anteriores. 

 

8.3.2. Objetivos 

8.3.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do PMSB de Santa Helena (PR), que contempla os setores de Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal 
de saneamento básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que 
regulamentou a Lei Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de 
março de 2014, que alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, 
ora em elaboração, para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena 
(PR) de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações 
articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso 
aos serviços de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através 
de metas definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às 
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exigências estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

8.3.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Elaborar fichas de controle dos programas a serem executados no município 
estimando-se investimentos necessários e identificando responsáveis; 

 Estimar investimentos necessários para cada programa e subprograma; 

 Identificar responsáveis por cada um dos programas e subprogramas; 

 

8.3.3. Concepção dos Programas, Projetos e Ações 

Os programas, projetos e ações propostos serão divididos em três períodos distintos: 
curto prazo (ano 1 ao 4), médio prazo (ano 5 ao 8) e longo prazo (ano 9 ao 20), para 
os respectivos setores do saneamento básico: abastecimento de água potável e 
esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e, drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas. Em cada período determinado, estão inseridas as 
ações imediatas, sendo aquelas que deverão ser prioritárias. 

Como já apresentado no diagnóstico, os Programas Gerais propostos para o sistema 
de drenagem e manejo de águas pluviais do município foram divididos em três (3) 
grandes programas: Hidrologia, Micro e Macrodrenagem e Gestão do Sistema. Esses 
grupos geraram 3 programas, resumidos a seguir e descritos na sequência através 
das fichas técnicas. 

 Programa 1 - Hidrologia; 

 Programa 2 – Micro e Macrodrenagem; 

 Programa 3 – Gestão do Sistema. 

Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas 
em Curto (1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 20 anos). 

Os programas, projeto e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram 
em conta também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e a qualidade de vida; 

 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de 
qualidade de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é 
influenciado por todo o seu entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como 
um todo, inclusive sua área rural de entorno.  

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da 
universalização dos serviços de saneamento, proposta do presente PMSB. Desta 
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forma, são garantidas as condições e oportunidades equitativas às diferentes áreas 
do Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir 
também o acesso a estes domicílios, mesmo que forma diferenciada em relação às 
áreas adensadas urbanas. 

A universalização também promove, indiscutivelmente, a saúde e a qualidade de vida, 
através da disponibilização de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, visando principalmente a readequação do sistema de drenagem existente 
no município de Santa Helena. 

Dentro dos programas previstos para o serviço de drenagem, foram definidos 

subprogramas, apontando maior detalhamento das ações a serem realizadas, metas, 

indicadores, recursos e fontes de financiamento, discriminados no item a seguir. 

1. HIDROLOGIA 

1.1. Estudo de Chuvas Intensas 

1.1.1. Estudo para definir equação de chuvas intensas 

 

2. MICRO E MACRODRENAGEM 

2.1. Manual de Drenagem 

2.1.1. Elaborar manual de drenagem urbana 

2.1.2. Revisar periodicamente os critérios de projetos 

2.2. Readequação do sistema de drenagem atual 

2.2.1. Execução de 1.533 bocas de lobo 

2.2.2. Execução de 852 poços de visita 

2.3. Ampliação do atendimento 

2.3.1. Adequação dos projetos de ampliação da rede 

2.3.2. Execução de 802,0 m de rede por ano 

2.4. Reposição do Sistema 

2.4.1. Elaborar projetos para reposição 

2.4.2. Reposição de 802,0 m de rede de drenagem por ano 

2.5. Operação e Manutenção 

2.5.1. Limpeza e desobstrução de 100% das bocas de lobo 

2.6. Áreas Rurais 

2.6.1. Orientações aos produtores rurais 

2.7. Sistemas Alternativos 

2.7.1. Criar lei de incentivo a utilização de sistemas de captação e aproveitamento de 
águas 

2.7.2. Instalar 10 equipamentos de retenção e aproveitamento de águas pluviais em 
prédios públicos já existentes 
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3. GESTÃO DO SISTEMA 

3.1. Modelo Institucional 

3.1.1. Definição do modelo institucional e sua posterior implementação 

3.1.2. Implantar o Modelo de Gestão Aprovado 

3.2. Aspectos Legais 

3.2.1. Atualização da legislação municipal existente 

3.3. Capacitação e Educação Ambiental 

3.3.1. Desenvolver ações de Educação Ambiental voltadas à drenagem urbana 

3.3.2. Participação de servidores em cursos e eventos sobre drenagem urbana 

3.4. Defesa Civil 

3.4.1. Preenchimento anual do SISDC 

3.5. Sustentabilidade econômico-financeira 

3.5.1. Promover debates e discussões sobre a sustentabilidade econômico-financeira 
do serviço de drenagem urbana 

3.6. Qualidade da água do sistema de drenagem 

3.6.1. Realizar 10 análises anuais de águas pluviais 
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8.3.4. Programa 1 – Hidrologia 

O Programa 1 – Hidrologia possui 1 subprograma: 

Tabela 262 – Ficha Drenagem Urbana 1.1. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

8.3.5. Programa 2 – Micro e Macrodrenagem 

O Programa 2 – Micro e Macrodrenagem foi dividido em 7 subprogramas: 

Tabela 263 – Ficha Drenagem Urbana 2.1. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 - 40.000,00 - RI003 / RI004

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O O Conhecimento hidrológico das precipitações pluviométricas e a determinação dos cálculos de transformação "chuva - vazão",

constituem-se em elementos fundamentais para elaboração dos projetos de engenharia necessários para a implantação do sistema

público de manejo de águas pluviais urbanas. Hidrologia e Hidráulica se complementam em busca de soluções técnicas e econômicas

viáveis. Como consequência, as vazões coletadas e transportadas pelo sistema são lançadas na rede hidrográfica local, compondo os

recursos hídricos superficiais e também os subterrâneos, pela infiltração das águas no solo permeável. Atualmente utiliza-se a equação

de chuvas intensas calculada para o município de Cascavel, que possui características hidrológicas semelhantes, no entanto não

representam com exatidão a realidade do município de Santa Helena. Portanto sugere-se a elaboração de estudo para definição da

equação de chuvas intensas para o município.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Hidrologia

SUBPROGRAMA Estudo de chuvas intensas

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO

RI003 - Instrumentos de controle e monitoramento hidrológicos existentes no município e que estiveram em funcionamento 

durante o ano de referência;  RI004 - Dados hidrológicos monitorados no município e metodologia de monitoramento.

METAS

Estudo para definir Equação de chuvas intensas Recursos Externos

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

-
Contratar estudo para Equação de Chuvas 

Intensas
-

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 50.000,00 - - a)

2.1.2 - - - a)

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

A elaboração de projetos e execução de obras de drenagem depende da utilização de parâmetros e critérios bem 

definidos, evitando erros de subdimensionamento ou superdimensionamento das estruturas. Para isso é necessário que 

os órgãos que analisam e aprovam tais projetos possuam regras definidas para sua elaboração e execução. A Prefeitura 

Municipal de Santa Helena deve portanto, elaborar um manual contendo os critérios de projeto e orientações quanto a 

sua execução, minimizando problemas futuros relacionados à drenagem urbana, principalmente devido à utilização de 

estruturas (bocas de lobo e poços de visita) fora do padrão adotado a nível nacional.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Micro e Macrodrenagem

SUBPROGRAMA Manual de Drenagem

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO
a) Existência de manual de drenagem

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Elaboração de manual de drenagem Revisão e atualização periódica Revisão e atualização periódica

Elaborar manual de drenagem urbana Recursos externos

Revisar periodicamente os critérios de projetos Prefeitura Municipal

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES
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Tabela 264 – Ficha Drenagem Urbana 2.2. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 265 – Ficha Drenagem Urbana 2.3. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

2

2.2

CURTO MÉDIO LONGO

2.2.1 244.635,16 244.635,16 733.905,48 a); b)

2.2.2 136.614,44 136.614,44 409.843,32 a); b)

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

O cadastro da rede de drenagem realizado durante o Diagnóstico concluiu que as bocas de lobo e poços de visita executados no 

município encontram-se fora das normas e recomendações técnicas utilizadas no Brasil. Esta situação pode causar transtornos à 

população, uma vez que as estruturas existentes inviabilizam a realização de manutenção e limpeza periódica das estruturas, 

comprometendo também o funcionamento das galerias pluviais. Conforme descrito no Produto 3, será necessária a reconstrução de 1.533 

bocas de lobo, e 852 poços de visita. Esses valores foram divididos ao longo dos 20 anos do plano, resultando em 77 bocas de lobo e 43 

poços de visita por ano.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

SUBPROGRAMA Readequação do sistema de drenagem atual

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO

a) Número de bocas de lobo adequadas / número de bocas de lobo total;                                                                                                         

b) Número de poços de visita adequados / número de poços de visita total.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Execução de 1.533 bocas de lobo Financiamento externo

Execução de 852 poços de visita Financiamento externo

Readequar o sistema Readequar o sistema Readequar o sistema

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

2

2.3

CURTO MÉDIO LONGO

2.3.1 21.814,40 21.814,40 65.443,20 -

2.3.2 545.360,00 545.360,00 1.636.080,00 IN020; IN037

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

SUBPROGRAMA Ampliação de atendimento 

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO

IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município (SNIS); IN021 - Taxa de Cobertura do 

Sistema de Macrodrenagem na Área Urbana do Município (SNIS); IN037 - Número de Bocas de lobo por Extensão de Galerias 

(SNIS)

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Para cumprir os objetivos do Plano Nacional de Saneamento Básico, de universalização dos sistemas, deverá haver investimentos na 

ampliação da rede de drenagem de águas pluviais no município. Em Santa Helena, grande parte da área urbana já possui sistema de 

drenagem, no entanto com o crescimento populacional a demanda também irá aumentar. Considerando uma taxa média de 2% de 

crescimento populacional ao ano, e boa parte desse crescimento absorvido por loteamentos privados, estima-se uma demanda de 1% 

a.a. de ampliação da rede existente. Os projetos deverão ser adequados, com estimativa de 4% do valor total das obras.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Ampliar a rede de drenagem Ampliar a rede de drenagem Ampliar a rede de drenagem

Adequação dos projetos de ampliação da rede Prefeitura Municipal

Execução de 802,0 m de rede/ano Financiamento externo

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES



 681 

 

                      
    

Tabela 266 – Ficha Drenagem Urbana 2.4. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 267 – Ficha Drenagem Urbana 2.5. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

2

2.4

CURTO MÉDIO LONGO

2.4.1 - 27.268,00 81.804,00 -

2.4.2 - 545.360,00 1.636.080,00 IN020; Iat

Elaborar projetos para reposição Prefeitura Municipal

Reposição de 802,0m de rede de drenagem ao ano Financiamento externo

Repor a rede de drenagem Repor a rede de drenagem Repor a rede de drenagem 

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO

IN021 - Taxa de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem na Área Urbana do Município (SNIS); Iat  - Índice de atendimento com 

rede de drenagem

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Usualmente utiliza-se como critério de reposição da rede de drenagem a vida útil média de 50 anos para tubos de concreto 

adequadamente projetados, fabricados e assentados. Partindo desse dado, nos próximos 20 anos (horizonte do PMSB), uma parcela 

da rede de drenagem já existente hoje deverá ser substituída gradativamente. Como a rede de drenagem de Santa Helena foi construída 

segunido a ocupação urbana da cidade (intensificada a partir da década de 1980), a taxa de reposição foi calculada tendo em vista a 

substituição de 1% ao ano, a partir do médio prazo, ou 802,0 m/ano.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Micro e Macrodrenagem

SUBPROGRAMA Reposição do Sistema

2

2.5

CURTO MÉDIO LONGO

2.5.1 1.634.880,00 1.634.880,00 4.904.640,00 IMAP18; IMAP24
Limpeza e desobstrução de 100% das bocas de 

lobo
Prefeitura Municipal

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

Desobstrução de 100% das bocas de lobo (2 

vezes ao ano)
Desobstrução de 100% das bocas de lobo (2 vezes ao ano)

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Desobstrução de 100% das bocas de lobo 

(2 vezes ao ano)

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO

IMAP24 - Limpeza e desobstrução de galerias

IMAP20 - Limpeza de reservatórios

IMAP18 - Limpeza e desobstrução de bocas de lobo

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Para garantir o funcionamento adequado da rede de drenagem existente, a limpeza e manutenção do sistema deve ser contínua. A 

manutenção da rede de drenagem passa basicamente pela limpeza e desobstrução de bocas de lobo, garantindo que a tubulação esteja 

livre para escoar as águas pluviais de forma adequada. Além disso, é necessário realizar a manutenção periódica das bacias de 

amortecimento de cheias, realizando a capina para evitar o crescimento da vegetação. Pelo cadastro da rede realizado, o município 

possui aproximadamente 1703 bocas de lobo.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Micro e Macrodrenagem

SUBPROGRAMA Operação e manutenção 
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Tabela 268 – Ficha Drenagem Urbana 2.6. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 269 – Ficha Drenagem Urbana 2.7. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

 

  

2

2.6

CURTO MÉDIO LONGO

2.6.1 * * * -

METAS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Micro e Macrodrenagem

SUBPROGRAMA Áreas rurais

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

O município de Santa Helena possui boa parte do seu território dedicado a atividades rurais, que também devem ter 

cuidados específicos com relação à drenagem de águas pluviais. Diferente das áreas urbanas, na área rural os 

sistemas de drenagem são basicamente superficiais, com a preocupação de evitar processos erosivos tanto nas 

lavouras quanto nas estradas não pavimentadas. A EMATER possui o Programa Integrado de Conservação de Solo e 

Água do Paraná, - PROSOLO, com o objetivo de recuperar áreas com problemas de erosão, além de orientar 

produtores rurais a implantarem técnicas de prevenção.

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO
-

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Orientação a produtores rurais Orientação a produtores rurais Orientação a produtores rurais

Orientação aos produtores rurais EMATER

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

2

2.7

CURTO MÉDIO LONGO

2.7.1 - - - IN035

2.7.2 45.000,00 45.000,00 60.000,00 a)

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Deverá haver maior incentivo para implementação de dispositivos para retenção de águas pluviais no lote, tanto para retardo 

da vazão, quanto para seu aproveitamento, não só para empreendimentos novos, mas também para empreendimentos já 

existentes. Os prédios públicos deverão receber equipamentos de retenção e aproveitamento, como forma de minimizar as 

vazões de pico, e também para economia na utilização de água potável. Sugere-se a implantação de 10 sistemas em prédios 

públicos nos próximos 20 anos.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Micro e Macrodrenagem

SUBPROGRAMA Sistemas Alternativos

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO

IN035 - Índice de Solução de Reservação de Águas Pluviais (SNIS);

a) Número de prédios públicos com sistemas de aproveitamento de águas pluviais

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Instalar 3 equipamentos de retenção e 

aproveitamento em  prédios públicos já 

existentes

Instalar 3 equipamentos de retenção e 

aproveitamento em  prédios públicos já 

existentes

Instalar  4 equipamentos de retenção e aproveitamento em  

prédios públicos já existentes

Criar lei de incentivo a utilização de sistemas de 

captação e aproveitamento de águas pluviais
Prefeitura Municipal

Instalar 10 equipamentos de retenção e 

aproveitamento de águas pluviais em prédios 

públicos já existentes

Recursos Externos

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES
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8.3.6. Programa 3 – Gestão do Sistema 

O Programa 3 – Gestão do Sistema foi dividido em 6 subprogramas: 

Tabela 270 – Ficha Drenagem Urbana 3.1. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 271 – Ficha Drenagem Urbana 3.2. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 
 
 

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 - - - -

3.1.2 -

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

. A implantação dos programas, projetos e ações propostos nesse PMSB dependerá da atuação e coordenação de um órgão específico dentro da 

administração pública. Atualmente não há uma definição exata do órgão responsável pela gestão do sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas no município de Santa Helena, que encontra-se dividida entre  a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Secretaria Municipal 

de Planejamento. É necessário portanto, que seja definida a responsabilidade de cada secretaria, e que haja uma comunicação efetiva entre elas, 

para que o planejamento definido seja executado de maneira adequada. A Secretaria Municipal de Planejamento deverá ser responsável pela 

coordenação da implantação das ações do PMSB relativas à drenagem; elaboração e contratação de projetos; contratação e fiscalização de obras; 

análise e aprovação de projetos de drenagem de novos empreendimentos imobiliários; apoio técnico; cadastro da rede existente. Enquanto isso a 

Secretaria Municipal de Orbas e Urbanismo deverá se responsabilizar pela execução da limpeza, manutenção e operação do sistema, em conjunto 

com as determinações técnicas do Planejamento.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

SUBPROGRAMA Modelo Institucional

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO
-

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Definição do modelo institucional Implantação do Modelo Aprovado Manutenção do Modelo 

Definição do modelo institucional e sua posterior 

implementação
Prefeitura Municipal

Implantar o Modelo de Gestão Aprovado Prefeitura Municipal

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

3

3.2

CURTO MÉDIO LONGO

3.2.1 - - - a), b)Atualização da legislação municipal existente Prefeitura Municipal

Atualização periódica da legislação existente Atualização periódica da legislação existente Atualização periódica da legislação existente

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

SUBPROGRAMA Aspectos Legais

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Atualmente a legislação municipal de Santa Helena não conta com exigência clara da elaboração de projetos e execução de obras de drenagem 

urbana para novos empreendimentos imobiliários (loteamentos). Tal fato foi constatado em loteamentos já implantados porém sem a infraestrutura 

de drenagem necessária, podendo causar no futuro transtornos à população urbana. Além disso, não há previsão legal também para incentivos à 

manutenção de áreas permeáveis nos lotes, implantação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais, dentre outros. Tais regulamentações 

deverão ser tratadas pelo poder executivo e legislativo municipal para garantir a eficiência do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

urbanas.

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO
a) Existência de regulamento para drenagem em novos empreendimentos imobiliários

b) Existência de regulamento para implantação de sistemas alternativos de drenagem

METAS
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Tabela 272 – Ficha Drenagem Urbana 3.3. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 
Tabela 273 – Ficha Drenagem Urbana 3.4. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

3

3.3

CURTO MÉDIO LONGO

3.3.1 - - - a)

3.3.2 20.000,00 20.000,00 60.000,00 b)

(*) Custeio anual da prestadora de serviços

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

A educação ambiental voltada à gestão adequada do sistema público de manejo de águas pluviais urbanas ainda se

encontra bastante incipiente no Brasil. O entendimento pela população, órgãos e instituições de que a drenagem apenas

faz parte da pavimentação, e não parte de um sistema público de manejo de águas pluviais urbanas, ainda é muito forte.

Logo, é necessário incluir nas ações de educação ambiental do município, a importância do sistema de drenagem urbana,

e além disso realizar capacitação periódica aos técnicos da Prefeitura Municipal a respeito do tema.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Educação Ambiental 

SUBPROGRAMA Capacitação e Educação Ambiental

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO
a) Existência de Plano de Educação Ambiental

b) Quantidade de cursos e eventos com participação de servidores da Prefeitura

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Desenvolver ações de Educação Ambiental 

voltadas à drenagem urbana

Desenvolver ações de Educação 

Ambiental voltadas à drenagem urbana

Desenvolver ações de Educação Ambiental voltadas à 

drenagem urbana

Desenvolver ações de Educação Ambiental 

voltadas à drenagem urbana
Prefeitura Municipal

Participação de servidores em cursos e eventos 

sobre drenagem urbana
Prefeitura Municipal

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

3

3.4

CURTO MÉDIO LONGO

3.4.1 - - - a)

METAS

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO
a) Existência de sistema de alertas

IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Atualmente o Estado do Paraná conta com o Sistema Informatizado de Defesa Civil do Paraná (SISDC), no qual todos os

municípios devem cadastrar e atualizar anualmente informações relativas a: Cadastro de Áreas de Atenção; Cadastro de

Abrigos; Cadastro de Recursos; Cadastro de Ação Operacional; Gerador do Plano de Contingência. O município de

Santa Helena não apresenta casos de inundações, deslizamentos, ou outros desastres de maior porte. Portanto, deve

definir um representante para preencher as informações no SISDC, e participar de reuniões e capacitações periódicas

promovidas pela Defesa Civil Estadual.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

SUBPROGRAMA Defesa Civil

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Preenchimento anual do SISDC Preenchimento anual do SISDC Preenchimento anual do SISDC

Preenchimento anual do SISDC Prefeitura Municipal

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES
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Tabela 274 – Ficha Drenagem Urbana 3.5. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 275 – Ficha Drenagem Urbana 3.6. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

3

3.5

CURTO MÉDIO LONGO

3.5.1 - - -
IN005;  IN006 e 

IMAP15

Promover debates e discussões sobre a 

sustentabilidade econômico-financeira do serviço 

de drenagem urbana

Prefeitura Municipal

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

-

Promover debates sober a 

sustentabilidade econômico-financeira do 

sistema de drenagem urbana

Promover debates sober a sustentabilidade 

econômico-financeira do sistema de drenagem urbana

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO

IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas; 

IN006 - Receita Operacional Média do Serviço por Domicílios Tributados

IMAP15 - Investimento per capita em drenagem urbana

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

De acordo com a Lei Federal 11.445/2007 (art. 29), os serviços de saneamento básico deverão ter a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços, sendo para o 

setor de de manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de 

prestação do serviço ou de suas atividades. No caso de Santa Helena, não há registros de grandes problemas 

relacionados a drenagem urbana, e a manutenção é feita por equipe própria da Prefeitura, não representando grandes 

custos à administração municipal. Portanto, a discussão sobre implantação de taxa específica para drenagem deverá ser 

feita a médio e longo prazo.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

SUBPROGRAMA Sustentabilidade ecônomico-financeira

3

3.6

CURTO MÉDIO LONGO

3.6.1 28.000,00 28.000,00 84.000,00 IQA, IlepRealizar 10 análises anuais de águas pluviais Recursos Externos

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
INDICADORES

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Melhoria da qualidade das águas da rede 

de drenagem urbana

Melhoria da qualidade das águas da rede 

de drenagem urbana

Melhoria da qualidade das águas da rede de drenagem 

urbana

INDICADOR/ 

VERIFICAÇÃO
IQA - Índice de Qualidade de Água

Ilep – Número anual de notificações de casos de leptospirose autóctones na área urbana

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Toda a água pluvial coletada pelo sistema público de drenagem urbana no município de Santa Helena é encaminhada 

diretamente ao Lago de Itaipu, que depende da boa qualidade das águas para geração de energia, e conservação ambiental 

do seu entorno. A vazão de águas pluviais coletadas no município é muito insignificante perante a vazão total do Lago, no 

entanto é necessário garantir a qualidade destas águas antes de serem lançadas nos afluentes. Para tanto, deverão ser feitas 

análise periódicas para verificar se há excesso de sedimentos e outros poluentes lançados pela rede de drenagem.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Macrodrenagem

SUBPROGRAMA Qualidade da água do sistema de drenagem
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8.3.7. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos valores apresentados em cada ficha dos programas apresentados 
anteriormente, é possível obter o total de investimentos necessários para o sistema 
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas de para Santa Helena nos próximos 
20 anos. 

Tabela 276 - Investimentos para o sistema de drenagem urbana – Programa 1. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 277 - Investimentos para o sistema de drenagem urbana – Programa 2. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 - 40.000,00R$               -R$                               

soma -R$                          40.000,00R$               -R$                               

total

soma -R$                          40.000,00R$               -R$                               

total

1.1 Estudo de chuvas intensas

1
.H

id
ro

lo
g

ia

40.000,00R$                                                                                                  

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

40.000,00R$                                                                                                  

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 50.000,00R$               -R$                          -R$                               

2.1.2 -R$                          -R$                          -R$                               

soma 50.000,00R$               -R$                          -R$                               

total

2.2.1 244.635,16R$             244.635,16R$             733.905,48R$                  

2.2.2 136.614,44R$             136.614,44R$             409.843,32R$                  

soma 381.249,60R$             381.249,60R$             1.143.748,80R$               

total

2.3.1 21.814,40R$               21.814,40R$               65.443,20R$                    

2.3.2 545.360,00R$             545.360,00R$             1.636.080,00R$               

soma 567.174,40R$             567.174,40R$             1.701.523,20R$               

total

2.4.1 27.268,00R$               81.804,00R$                    

2.4.2 545.360,00R$             1.636.080,00R$               

soma -R$                          572.628,00R$             1.717.884,00R$               

total

2.5.1 1.634.880,00R$          1.634.880,00R$          4.904.640,00R$               

soma 1.634.880,00R$          1.634.880,00R$          4.904.640,00R$               

total

2.6.1 - - -

soma - - -

total - - -

2.7.1 -R$                          -R$                          -R$                               

2.7.2 45.000,00R$               45.000,00R$               60.000,00R$                    

soma 45.000,00R$               45.000,00R$               60.000,00R$                    

total

soma 2.678.304,00R$          3.200.932,00R$          9.527.796,00R$               

total

2.4 Recomposição do sistema

2.290.512,00R$                                                                                             

2
. 
M

ic
ro

 e
 M

a
c

ro
d

re
n

a
g

e
m

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS 15.407.032,00R$                                                                                           

2.835.872,00R$                                                                                             

2.5 Operação e manutenção

8.174.400,00R$                                                                                             

2.7 Sistemas Alternativos

150.000,00R$                                                                                                

2.3 Ampliação do atendimento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

2.1 Critérios de Projeto

50.000,00R$                                                                                                  

2.2 Readequação do sistema de 

drenagem atual

1.906.248,00R$                                                                                             

2.6 Áreas rurais
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Tabela 278 - Investimentos para o sistema de drenagem urbana – Programa 3. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Os recursos necessários para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas foram divididos em fontes de recursos, sendo elas:  

 Prefeitura Municipal – proveniente do orçamento municipal;  

 Recursos Externos – poderão ser solicitados recursos financeiros de 
instituições com atuação local, e com programas voltados à preservação de 
recursos hídricos, promoção do saneamento básico, conservação ambiental, 
dentre outros. Dentre estas instituições estão: Itaipu Binacional, Parque 
Tecnológico de Itaipu – PTI, Comitê de Bacia Hidrográfica; e, 

 Financiamentos Externos – financiamentos de agências nacionais e 
internacionais de crédito e/ou participação do capital privado. 

Com esta definição, foi possível estimar os recursos necessários por fontes de 
recurso, apresentados nas tabelas a seguir: 

Tabela 279 - Investimentos por fonte de recurso - Programa 1. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018.  

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 -R$                          -R$                          -R$                               

3.1.2 -R$                          -R$                          -R$                               

soma -R$                          -R$                          -R$                               

total

3.2.1 - -R$                          -R$                               

soma -R$                          -R$                          -R$                               

total

3.3.1 -R$                          -R$                          -R$                               

3.3.2 20.000,00R$               20.000,00R$               60.000,00R$                    

soma 20.000,00R$               20.000,00R$               60.000,00R$                    

total

3.4.1 - -R$                          -R$                               

soma -R$                          -R$                          -R$                               

total

3.5.1 -R$                          -R$                          -R$                               

soma -R$                          -R$                          -R$                               

total

3.6.1 28.000,00R$               28.000,00R$               84.000,00R$                    

soma 28.000,00R$               28.000,00R$               84.000,00R$                    

total

soma 48.000,00R$               48.000,00R$               144.000,00R$                  

total

PRAZOS
CÓD.OBJETIVOPROGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3.4 Defesa Civil

-R$                                                                                                            

3.3 Capacitação e Educação 

Ambiental

100.000,00R$                                                                                                

3
. 
G

e
s

tã
o

 d
o

 S
is

te
m

a

140.000,00R$                                                                                                

3.6 Qualidade da água do sistema de 

drenagem

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS 240.000,00R$                                                                                                

-R$                                                                                                            

3.2 Aspectos legais

-R$                                                                                                            

3.1 Modelo Institucional

3.5 Sustentabilidade ecônomico-

financeira
-R$                                                                                                            

Fonte de recursos Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal -R$                                           -R$                                

Recursos Externos 40.000,00R$                               2.000,00R$                       

Financiamento externo -R$                                           -R$                                

Total 40.000,00R$                               2.000,00R$                      

Programa 1 - Hidrologia
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Tabela 280 - Investimentos por fonte de recurso - Programa 2. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 281 - Investimentos por fonte de recurso - Programa 3. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 282 - Investimentos por fonte de recurso - total. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Tabela 283 – Resumo de investimentos no sistema de drenagem urbana. 

 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

8.3.8. Memorial de Cálculo 

Os quadros a seguir apresentam o detalhamento da forma de cálculo dos valores de 
cada programa. 

Quadro 72 - Valores detalhados por programa. 

PROGRAMA 1 - HIDROLOGIA 

OBJETIVO 1.1 - Estudo de chuvas intensas 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.1.1 
Estudo para definir Equação de 

chuvas intensas 
R$ 40.000,00 

Valor estimado para 

contratação de consultoria 

para elaboração do estudo 

 

 

 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 8.392.544,00R$                          419.627,20R$                  

Recursos Externos 200.000,00R$                             10.000,00R$                    

Financiamento externo 6.814.488,00R$                          340.724,40R$                  

Total 15.407.032,00R$                       770.351,60R$                  

Programa 2 - Micro e Macrodrenagem

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 100.000,00R$                             5.000,00R$                       

Recursos Externos 140.000,00R$                             7.000,00R$                       

Financiamento externo -R$                                           -R$                                

Total 240.000,00R$                             12.000,00R$                    

Programa 3 - Gestão do Sistema

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 8.492.544,00R$                          424.627,20R$                  

Recursos Externos 380.000,00R$                             19.000,00R$                    

Financiamento externo 6.814.488,00R$                          340.724,40R$                  

Total 15.687.032,00R$                       784.351,60R$                  

Investimentos Previstos

CURTO MÉDIO LONGO

1. Hidrologia -R$                           40.000,00R$               -R$                               

2. Micro e Macrodrenagem 2.678.304,00R$          3.200.932,00R$          9.527.796,00R$              

3. Gestão do Sistema 48.000,00R$               48.000,00R$               144.000,00R$                 

Soma 2.726.304,00R$          3.288.932,00R$          9.671.796,00R$             

TOTAL

QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
PRAZOS

15.687.032,00R$                                                                                               
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PROGRAMA 2 - MICRO E MACRODRENAGEM 

OBJETIVO 2.1 Manual de Drenagem 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.1.1 
Elaborar manual de drenagem 

urbana 

                                                  

50.000,00  

Valor estimado para 

contratação de consultoria 

para elaboração do 

estudo.  

2.1.2 
Revisar periodicamente os 

critérios de projetos 
 -  

Recursos próprios da 

Prefeitura Municipal 

OBJETIVO 2.2 Readequação do sistema de drenagem atual 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.2.1 Execução de 1.533 bocas de lobo 

 Valor estimado por boca de 

lobo = R$ 794,27, ou R$ 

61.158,79/ano (77 BL/ano).  

Licitação do município de 

Nova Esperança/PR. 

Pregão 016/2018. 

2.2.2 Execução de 852 poços de visita 

 Valor estimado por boca de 

lobo = R$ 794,27, ou R$ 

34153,61/ano (43 PV/ano).   

Licitação do município de 

Nova Esperança/PR. 

Pregão 016/2018. 

OBJETIVO 2.3 Ampliação de atendimento 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.3.1 
Adequação dos projetos de 

ampliação da rede 

                                                    

5.453,60  

Valor estimado em 4% do 

valor de execução das 

obras. 

2.3.2 Execução de 802,0 m de rede/ano 
                                               

136.340,00  

Valor estimado em R$ 

170,00/m de rede 

executada x 802 m. 

OBJETIVO 2.4 Reposição do Sistema 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.4.1 Elaborar projetos para reposição 
                                                    

5.433,60  

Valor estimado em 5% do 

valor de obras de 

reposição, ou R$ 5.453,60 

2.4.2 
Reposição de 802,0 m de 

rede/ano 
R$ 136340,00/ano 

Valor estimado em R$ 

170,00/m de rede 

executada x 802 m = R$ 

136.340,00/ano 

OBJETIVO 2.5 Operação e manutenção 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.5.1 
Limpeza e desobstrução de 100% 

das bocas de lobo 
 R$ 408.720,00/ano  

Valor estimado em R$ 

120,00/boca de lobo. Valor 

total = 1703 BL x 2 

limpezas anuais x R$ 

120,00 = R$ 

408.720,00/ano 

OBJETIVO 2.6 Áreas rurais 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.6.1 Orientação aos produtores rurais  -  
Recursos próprios da 

EMATER 
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OBJETIVO 2.7 Sistemas alternativos 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.7.1 

Criar lei de incentivo a utilização 

de sistemas de captação e 

aproveitamento de águas pluviais 

 -  
Recursos próprios da 

Prefeitura Municipal 

2.7.2 

Instalar 10 equipamentos de 

retenção e aproveitamento de 

águas pluviais em prédios 

públicos já existentes 

                                               

150.000,00  

Valor estimado em R$ 

15.000,00/equipamento 

PROGRAMA 3 - GESTÃO DO SISTEMA 

OBJETIVO 3.1 Modelo Institucional 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.1.1 
Definição do modelo institucional 

e sua posterior implementação 

Recursos próprios da 

Prefeitura Municipal 
- 

3.1.2 
Implantar o Modelo de Gestão 

Aprovado 

Recursos próprios da 

Prefeitura Municipal 
- 

OBJETIVO 3.2  Aspectos legais 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.2.1 
Atualização da legislação 

municipal existente 

Recursos próprios da 

Prefeitura Municipal 
- 

OBJETIVO 3.3  Capacitação e Educação Ambiental 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.3.1 

Desenvolver ações de Educação 

Ambiental voltadas à drenagem 

urbana 

Recursos próprios da 

Prefeitura Municipal 
- 

3.3.2 

Participação de servidores em 

cursos e eventos sobre drenagem 

urbana 

 R$ 5.000,00/ano Valor estimado 

OBJETIVO 3.4  Defesa Civil 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.4.1 Preenchimento anual do SISDC 
Recursos próprios da 

Prefeitura Municipal 
- 

OBJETIVO 3.5 Sustentabilidade ecônomico-financeira 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.5.1 

Promover debates e discussões 

sobre a sustentabilidade 

econômico-financeira do serviço 

de drenagem urbana 

Valores deverão ser estimados 

mediante levantamento 

detalhado da situação de cada 

localidade 

- 

OBJETIVO 3.6 Qualidade da água do sistema de drenagem 

Cód. Descrição Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.6.1 
Realizar 10 análises anuais de 

águas pluviais 

R$ 700,00 por análise (10 

análises anuais = R$ 

7.000,00/ano) 

Valor estimado 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 



 691 

 

                      
    

8.3.1. Fontes de Financiamento Externo para os Serviços de 
Saneamento Básico 

Grande parte dos recursos previstos no item anterior poderão ser obtidos através de 
fontes de financiamento externo, ou seja, instituições financeiras e órgãos públicos 
que disponibilizam recursos para determinados investimentos. O Governo Federal 
possui alguns programas específicos para Saneamento Básico (Quadro 73), 
subdivididos em ações diretas (Quadro 74) e ações relacionadas a esse setor (Quadro 
75). 

Quadro 73 - Atuação do Governo Federal em Saneamento Básico. 

Ministério Público Alvo 

Ministério das Cidades  

Municípios com população superior a 50 mil hab. 
Municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RM’s) ou Regiões 
Integradas de Desenvolvimento (RIDE’s) 
Consórcios Públicos que atendam população acima de 150 mil hab. 

Ministério das Saúde / Fundação 
Nacional de Saúde (FUNASA) 

Municípios com menos de 50 mil hab. 
Áreas especiais como quilombolas, assentamentos rurais, áreas sujeitas 
a endemias e aldeias indígenas 

Ministério da Integração Nacional 
/ Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF) 

Intervenções multi-municipais 
Municípios atingidos pelo projeto de Transposição do Rio São Francisco 
Intervenções em caráter emergencial (Defesa Civil) 

Ministério de Meio Ambiente 
(MMA) 

Todos os municípios, em especial Consórcios Públicos 

Agência Nacional de Águas (ANA) 
Municípios participantes de Comitê de Bacias Hidrográficas com 
capacidade de investimento próprio (pagamento por resultado) 

Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário (MDS) 

Áreas rurais - consumo humano e produção agrícola e alimentar 
Prioridade para população em situação de extrema pobreza 

Sec. Esp. De Agricultura Familiar e 
do Desenv. Agrário 

Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária 
Público alvo: as famílias assentadas. 

Fonte: adaptado de BRASIL (2013). 

Quadro 74 - Programas do Governo Federal em ações diretas de saneamento básico. 

Campo de Ação Programas  Objetivos 
Ministério 

Responsável  

Drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais 

Urbanas 

Drenagem Urbana e 

Controle de Erosão 

Marítima e Fluvial 

Desenvolver obras de drenagem urbana em 

consonância com as políticas de desenvolvimento 

urbano e de uso e ocupação do solo 

Ministério da 

Integração 

Nacional (MI) 

Prevenção e Preparação 

para Emergências e 

Desastres 

Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres 

naturais e antropogênicos 
(MI) 

Programas Não Orçamentários 

Diversas Modalidades 

em Saneamento 

Básico 

Pró-Saneamento  

e 

Saneamento Para Todos (1) 

Financiamento oneroso para empreendimentos nas 

modalidades: abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; manejo de águas pluviais; manejo de 

resíduos sólidos; manejo de resíduos de construção e 

demolição; preservação e recuperação de 

mananciais; e estudos e projetos. 

MCidades 

(1). Para efeito do Plano Plurianual (PPA), o Saneamento para Todos não é um programa, visto que suas ações (não 
orçamentárias) estão incluídas em diversos programas de saneamento existentes no PPA. No entanto, para efeito da gestão 

dos recursos do FGTS e do controle do MCidades, este possui o status de Programa, possuindo regras diferenciadas em 

relação à aplicação do Orçamento Geral da União (OGU). Fonte: Adaptado de BRASIL (2013). 
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Quadro 75 - Programas do Governo Federal relacionadas com o setor de saneamento básico. 

Campo de Ação Programas  Objetivos 
Ministério 

Responsável  

Áreas Especiais 

Programa Desenvolvimento Integrado e 

Sustentável do Semiárido (CONVIVER) 

Contribuir para a diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas dos espaços regionais com 

maior incidência de secas, a partir de ações que levem à dinamização da economia da região e ao 

fortalecimento da base social do Semiárido 

MI 

Programa Desenvolvimento Sustentável de 

Projetos de Assentamento   

Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária e tem como público alvo 

as famílias assentadas 
MDA 

Acesso à Alimentação: Programa 1 Milhão de 

Cisternas 

Uma das ações do programa é a construção de cisternas para armazenamento de água. Essa ação 

tem como finalidade universalizar as condições de acesso adequado à água potável das populações 

rurais de baixa renda no semiárido a partir do armazenamento de água em cisternas 

MDSCF 

Desenvolvimento 

Urbano e 

Habitação  

Urbanização, Regularização e Integração de 

Assentamentos Precários 

Melhorar as condições de habitabilidade de assentamentos humanos precários mediante sua 

urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade 
MCidades 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Urbano de Municípios de Pequeno Porte - 

PRÓ-MUNICÍPIOS 

Apoiar ações de infraestrutura urbana em municípios com população igual ou inferior a 100 mil 

habitantes 
MCidades 

Pró-Municípios de Médio e Grande Porte 
Apoiar a implantação e/ou adequação de infraestrutura urbana em municípios com população 

superior a 100 mil habitantes 
MCidades 

Habitação de Interesse Social 
Ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna e promover melhoria da qualidade das 

habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural 
MCidades 

Integração e 

Revitalização de 

Bacias 

Hidrográficas  

Programa Integração de Bacias Hidrográficas Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica. MI 

Programa de Revitalização de Bacias 

Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade 

e Degradação Ambiental   

Revitalizar as principais bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, 

efetivando sua recuperação, conservação e preservação 
MMA 

Programa Conservação, Uso Racional e 

Qualidade das Águas 
Melhorar a eficiência do uso dos recursos hídricos, a conservação e a qualidade das águas MMA 

Promoção da Sustentabilidade de Espaços 

Sub-regionais (PROMESO) 

Induzir o aproveitamento dos potenciais endógenos, de forma articulada, com vistas à 

sustentabilidade das sub-regiões definidas pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
MI 

Ações de Gestão 

Gestão da Política de Desenvolvimento 

Urbano 

Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, 

transporte urbano e trânsito 

MCidades 

Fortalecimento da Gestão Urbana 
Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços 

urbanos, gestão territorial e política habitacional 
MCidades 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2012). 
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Os principais programas e ações que aportam recursos para os investimentos em 
saneamento básico, com seus objetivos e suas modalidades estão apresentados a 
seguir. 

 

8.3.1.1. Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal (CEF), programas 
com recursos do FGTS  

Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende da 
capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

SANEAMENTO PARA TODOS  

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

PRÓ SANEAMENTO  

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

 

8.3.1.2. Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES)  

Esta é uma modalidade que gera a obrigatoriedade de retorno financeiro e depende da 
capacidade de pagamento e do limite de endividamento do beneficiário/tomador. 

PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI)  

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

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

SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS  

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

  

APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE  

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

 

8.3.1.3. Programa de Repasses do OGU  

Esta modalidade não gera obrigação de devolução de recursos e se apresenta em três 
tipos:  

 Transferências Constitucionais: “Parcelas de recursos arrecadados e 
repassados aos municípios por força de mandamento estabelecido em 
dispositivo da Constituição Federal” (BRASIL, 2001b); 

 Transferências Legais: Segundo BRASIL (2001b), entende-se por 
transferências legais a “regulamentação por leis específicas, as quais 
determinam a forma de habilitação, transferência, aplicação dos recursos e 
prestações de contas. Podem ser divididas em duas categorias”:  

 Transferências automáticas: “repasse de recursos financeiros sem a 
utilização de convênio, ajuste, acordo ou contrato, mediante depósito em 
conta corrente específica, aberta em nome do beneficiário” (BRASIL, 
2001b); 

 Transferências fundo a fundo: “repasse de recursos, diretamente, de 
fundos da esfera federal para fundos da esfera estadual, municipal ou do 
DF, dispensando a celebração de convênios, bastando apenas realizar a 
adesão” (BRASIL, 2001b); 

 É importante ressaltar que o PAC constitui uma modalidade de 
transferência legal, caracterizada como transferência obrigatória de 
recursos financeiros pelos órgãos e entidades da União aos órgãos e 
entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante a Lei nº 
11.578, de 26 de novembro de 2007. 

 Transferências Voluntárias: Definidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, art. 25), como “a entrega de 
recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 
cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde” (BRASIL, 
2000). Tem por origem recursos do OGU e geralmente, decorrem das Emendas 
Parlamentares. Modalidades: Contratos de Repasse e Convênios: 

o Convênios: No âmbito federal o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 
considera convênio como:  
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Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 
recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 
órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, 
direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando a 
execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação (BRASIL, 2007). 

o Contratos de Repasse: Ainda segundo o referido decreto (com dispositivos 
alterado pelo Decreto n.° 8.180/2013), considera contrato de repasse como 
“instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a 
transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de 
instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário 
da União”.    

 

Ministério das Cidades - Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) 

 Pró Municípios  

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

 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 

Objetiva coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e 
controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento 
básico e ambiental, transporte urbano e trânsito. 

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

 Gestão de Recursos Hídricos  

Esse programa objetiva a recuperação e preservação tanto qualitativa, quanto 
quantitativa dos recursos hídricos das bacias hidrográficas, sendo desenvolvido em três 
modalidades: 

 Despoluição de Corpos D´Água; 

 Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos D´Água 
em Áreas Urbanas; 

 Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes. 

 

8.3.1.4. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)   

O PAC, criado em 2007 pelo Governo Federal, atualmente em fase de conclusão, foi 
pensado como um plano estratégico de resgate do planejamento e de retomada dos 
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investimentos em setores estruturantes do país, promovendo o planejamento e a 
execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do 
país. O programa está hoje na terceira fase de execução, a qual corresponde ao período 
de 2015 a 2018, e visa finalizar as obras das fases 1 e 2, sendo a primeira fase (PAC 1) 
de 2007 a 2010 e a segunda (PAC 2) de 2011 a 2015 e utiliza tantos recursos do FGTS 
quanto do OGU. 

Os investimentos do PAC são disponibilizados aos municípios, classificados em três 
grupos, conforme descrição a seguir. Os recursos destinados aos Grupos 1 e 2 são 
coordenados pelo Ministério das Cidades e os destinados ao Grupo 3 são coordenados 
pela FUNASA, vinculada ao Ministério da Saúde. 

 Grupo 1: grandes regiões metropolitanas do país, municípios com mais de 70 
mil habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e acima de 100 mil 
nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 2: municípios com população entre 50 mil e 70 mil nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e municípios com população entre 50 mil e 100 mil 
habitantes nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 3: municípios com menos de 50 mil habitantes. 

 

8.3.1.5. Plano Plurianual de Investimento (PPA) - 2016/2019 

Destacam-se, ainda, recursos disponibilizados conforme segue: 

 PPA (2016/2019) do Governo Federal, tendo como principal meta o 
Desenvolvimento, a Produtividade e a Inclusão Social, segundo as diretrizes 
estratégicas: 

o Promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável, ampliando 
e melhorando as condições de moradia, saneamento, acessibilidade, e 
mobilidade urbana do trânsito com qualidade ambiental; 

o Promoção da segurança hídrica com investimentos em infraestrutura e 
aprimoramento da gestão compartilhada e da conservação da água, e, 

o Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a 
desastres, e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. 

Programas de Infraestrutura Urbana: 

 Gestão de Riscos e de Desastres:   

o Ampliação das capacidades de prevenção, gestão de riscos e respostas a 
desastres e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

 Saneamento Básico: 

o Implementar medidas estruturantes que assegurem a melhoria da gestão 
e da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, considerando 
o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, a drenagem e 
manejo de águas pluviais, e a limpeza e manejo de resíduos sólidos 
urbanos; 

o Implementar medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e 
comunidades tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a 
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quantidade e a sustentabilidade das ações e serviços públicos de 
saneamento básico; 

o Implementar medidas estruturais em áreas urbanas, por meio de ações que 
assegurem a ampliação da oferta e do acesso aos serviços públicos de 
saneamento básico. 

 

 

8.3.1.6. Investimentos Oriundos de Fontes Internacionais 

Obtenção de financiamentos junto às organizações internacionais através de 
empréstimos oriundos de entidades multilaterais de crédito, como:  

 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);  

 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID) 

Atualmente, o BID é uma das principais fontes de financiamento multilateral para o 
desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe e para 
a integração regional, possuindo expressiva experiência na realização de projetos 
similares no Brasil.  

Os dois principais objetivos do BID, como parte de sua estratégia institucional, são: a 
redução da pobreza buscando a equidade social e o crescimento sustentável do ponto 
de vista ambiental. 

 AQUAFUND: Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o 
desenvolvimento de projetos nos setores de água, tratamento de esgotos, 
drenagem e resíduos sólidos. O AQUAFUND é um fundo de desembolso rápido 
criado para financiar uma série de intervenções de apoio à implementação da 
Iniciativa de Água e Saneamento do BID e para a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio nos países mutuários do Banco. Recursos podem 
ser utilizados para financiar a assistência técnica, elaboração de projetos, 
estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias, divulgação de 
conhecimentos e de campanhas de sensibilização. 

 

BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD) 

O BIRD apoia vários investimentos em áreas como educação, saúde, administração 
pública, infraestrutura, desenvolvimento financeiro e do setor privado, agricultura, meio 
ambiente e recursos naturais. 
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8.4. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

8.4.1. Introdução 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes fases 
e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 

O presente tópico corresponde à Etapa 5, contendo o produto Ações para Emergências 
e Contingências da situação setorial de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 
de Santa Helena (PR), com base no diagnóstico e nas proposições efetivadas nas 
etapas anteriores. 

 

8.4.2. Objetivos 

8.4.2.1. Objetivo Geral 

Revisão do PMSB de Santa Helena (PR), que contempla os setores de Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu 
diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento 
básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que regulamentou a Lei 
Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de março de 2014, que 
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alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, ora em elaboração, 
para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena (PR) 
de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, 
duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços 
de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através de metas 
definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às exigências 
estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

8.4.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destaca-se: 

 Definir ações para contingências e emergências. 

 

8.4.3. Concepção das Ações para Emergências e Contingências 

A Lei Federal n.º 11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento (BRASIL, 
2007) estabelece diretrizes nacionais para o setor, dentre elas destaca o PMSB – Plano 
de Municipal de Saneamento Básico, desenvolvido com a intenção de se planejar 
adequadamente os serviços de saneamento básico de cada Município. Em seu Capítulo 
IV, afirma: 

Art. 19° - A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará o 
plano que poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: 

I – diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 
socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II – objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com 
os demais planos setoriais; 

III – programas, projetos e ações necessárias 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; 

IV – ações para emergências e contingências; 

V – mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas. 

Art. 23°, que a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo 
menos, os seguintes aspectos: [...]; XI – medidas de contingências e de 
emergências, inclusive racionamento [...]. 

O plano de contingência e emergência visa definir um conjunto de procedimentos que 
permita, aos prestadores de serviços de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, prevenirem-se e, diante de ocorrências, reagirem com a otimização dos 
recursos disponíveis e as respostas mais adequadas às situações de emergências 
levantadas a partir dos pontos críticos e vulneráveis, mapeados em sua área geográfica 
de abrangência. 
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A Lei Federal n.º 9.966, de 28 de abril de 2000 dispõe sobre a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição causada por lançamentos de óleo e outras substâncias nocivas 
ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. Em seu Art. 2º 
traz definições sobre o plano de emergência e contingência, sendo: 

 Necessidade dos prestadores de serviços apresentarem o plano de emergência: 
conjunto de medidas que determinam e estabelecem as responsabilidades 
setoriais e as ações a serem desencadeadas imediatamente após um incidente, 
bem como definem os recursos humanos, materiais e equipamentos adequados 
à prevenção, controle e combate à poluição ambiental; 

 Necessidade dos prestadores de serviços apresentarem o plano de contingência: 
conjunto de procedimentos e ações que visam à integração dos diversos planos 
de emergência setoriais, bem como a definição dos recursos humanos, materiais 
e equipamentos complementares para a prevenção, controle e combate da 
poluição ambiental. 

O Plano de Emergência e Contingência (PEC) tem como propósito prever os cenários 
emergenciais, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, tanto 
em caráter preventivo como corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de 
segurança e a continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem pluvial e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
mesmo que em caráter precário. 

O PEC é um documento resultante do planejamento tático elaborado a partir de uma 
determinada hipótese de desastre ou falha no sistema, cuja finalidade é aperfeiçoar as 
atividades de resposta aos desastres e falhas, através da antecipação e designação de 
responsáveis pelas mesmas.  

Para o PMSB a aplicabilidade da preparação do município para as situações 
emergenciais está definida na Lei Federal n.º 11.445/2007, como condição compulsória, 
dada a importância dos serviços classificados como “essenciais”.  

As medidas emergências objetivam programar as ações para situações onde ocorra um 
evento inesperado (um acidente), o qual desencadeie um estado crítico, e que requer 
tratamento imediato. As ações emergenciais promovem uma resposta rápida aos 
sistemas afetados, minimizando os impactados causados a população e ao meio 
ambiente. 

Medidas de contingência, por sua vez, centram na prevenção de qualquer evento que 
afete a disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um sistema, 
provocando em consequência, a descontinuidade de serviços considerados essenciais. 
As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de 
segurança aos processos e instalações operacionais.  

No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais e 
consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os 
baixos níveis de segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais 
desnecessários a boa prestação dos serviços. 

Neste sentido, todas as ações de emergência e contingência devem ser elaboradas 
prevendo um equilíbrio entre segurança e gastos, buscando sempre a maneira mais 
rápida e fácil de aplicar as ações, com o menor custo possível. 

É importante observar que o planejamento de contingência e/ou emergência pode ser 
estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres: estadual, 
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regional, municipal, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o planejamento 
deve ser elaborado de maneira participativa e multidisciplinar, englobando as 
organizações cujos esforções serão necessários para que o plano funcione. Ou seja, 
além de ser multifuncional, o processo de planejamento para desastres deve englobar 
órgãos governamentais, organizações não governamentais e empresas privadas. 

Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado “Plano de 
Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAE-SAN), 
cujos elementos básicos serão apresentados neste capítulo. 

A elaboração do PAE-SAN compreende dois momentos distintos: 

I. O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais 
e definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades.  

II. O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para 
a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela 
administração municipal juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de 
forma direta ou indireta participem das ações. 

Conforme destacado, o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas ações 
para mitigação, as quais serão descritas posteriormente, entretanto, estas ações 
deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de 
subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a seguir 
aspectos a serem contemplados nesta estruturação. 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

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

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

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

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

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

VI. Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

VII. Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações 
previstas; 

VIII. Planejamento para a coordenação do PAE-SAN; 

IX. Definição de Programa de Treinamento; 

X. Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN. 

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado 
para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um 
planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para 
auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 
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Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é necessário 
que os diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fieis aos sistemas, pois é através 
dos diagnósticos que são identificadas as possíveis falhas do sistema e 
consequentemente, elaborados planos eficazes de emergência e contingência. 

Os planos de emergências e contingências apresentados a seguir foram elaborados de 
acordo com os seguintes preceitos: 

I. Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas; 

II. Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos 
funcionais, levando em consideração a interdependência entre eles a 
probabilidade de ocorrência e a provável duração; 

III. Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude dos 
impactos que possam ocorrer; 

IV. Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de 
prevenção e posterior facilidade para a resolução dos mesmos; 

V. Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e decisões 
em atuações.  

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de saneamento 
básico possui grande complexidade tendo em vista as características de cada sistema, 
como também a inter-relação entre os mesmos. As ações precisam de procedimentos 
detalhados e altamente técnicos, cabendo apenas aos operadores dos sistemas, a 
responsabilidade de consolidar o documento e mantê-lo atualizado. 

Visando sistematizar todas as informações, estas foram apresentadas separadamente e 
em seguida foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários de emergências e 
contingências e as respectivas ações associadas, juntamente com os responsáveis 
pelas mesmas, facilitando assim o entendimento do PEC. 

 

8.4.4. Ações de 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 à disponibilidade e 
qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas. 

Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, o sistema de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas é responsável por minimizar os riscos causados 
principalmente em épocas de chuvas fortes. No Brasil, os riscos mais comuns 
relacionados à drenagem urbana (ou a falta dela) são os alagamentos, inundações, 
enchentes e deslizamentos de terra. 

A Lei Federal 12.608, em seu art 8º, inciso XI, atribui aos municípios a responsabilidade 
para elaboração do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. No entanto, tal 
exigência deve-se somente àqueles municípios considerados pelo Governo Federal com 
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas 
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o que não é o caso de Santa Helena. 

Mesmo assim, a Defesa Civil Estadual instituiu o Sistema Informatizado de Defesa Civil 
do Paraná (SISDC), no qual todos os municípios do Paraná devem cadastrar e atualizar 
anualmente informações relativas a: 
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 Cadastro de Áreas de Atenção; 

 Cadastro de Abrigos; 

 Cadastro de Recursos; 

 Cadastro de Ação Operacional; 

 Gerador do Plano de Contingência. 

Portanto, tais informações devem ser informadas por meio dos representantes da Defesa 
Civil no município. 

Apesar da não obrigatoriedade do PLANCON, foram identificadas situações que podem 
caracterizar anormalidades aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, 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 apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais 
previstas bem como as específicas para o sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, quanto aos eventos emergenciais identificados, assim como sua 
origem. 

Quadro 76 – Possíveis origens de eventos adversos. 

Origem Descrição 

1 Falta de manutenção da rede 

2 Lançamentos irregulares de esgoto e resíduos sólidos na rede 

3 Períodos prolongados de chuva 

4 Acidente ambiental – contaminação da água 

5 Ausência de funcionário/equipes 

6 Falta de conhecimento do sistema 

7 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

8 Assoreamento da rede 

9 Ocupação irregular em áreas de risco 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Quadro 77 – Cenários emergenciais segundo suas origens – sistema de drenagem urbana. 

Cenários Origem 

1 Rompimento da rede de drenagem 1, 3, 7, 8 

2 Obstrução da rede de drenagem 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 

3 Erosão nos corpos receptores 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

4 Alagamentos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

5 Contaminação dos corpos receptores 2, 4, 8 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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 Ações de Contingência 

Quadro 78 – Ações para situações contingenciais – sistema de drenagem urbana. 

Num. Medida contingencial 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após ocorrência de 

sinistros 

6 Aquisição de equipamentos reserva 

7 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

8 Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

9 Promover cursos de capacitação para funcionários 

10 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

11 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

12 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

13 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

14 Fiscalização de ligações irregulares 

15 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos 

16 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

17 Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, principalmente as de prevenção 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 Ações de Emergência 

Quadro 79 – Ações para situações emergenciais – sistema de drenagem urbana. 
Num. Medida emergencial 

1 Sinalização da área 

2 Isolamento de área e remoção de pessoas 

3 Comunicação ao responsável técnico 

4 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

5 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

6 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

7 Comunicação à população 

8 Substituição de equipamento 

9 Substituição de pessoal 

10 Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 80 – Falta de manutenção da rede. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

3. Alagamentos 

4. Contaminação dos corpos 

receptores 

1
 –

 F
a

lt
a

 d
e

 m
a

n
u

te
n

çã
o

 d
a

 r
e

d
e

 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

2 – Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

3 – Elaboração de Manuais de 

Operação 

4 – Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

5 - Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

6 - Aquisição de equipamentos 

reserva 

7 - Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

8 - Substituição de equipamento 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 81 – Lançamentos irregulares de esgoto e resíduos sólidos na rede. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

3. Alagamentos 

4. Contaminação dos corpos 

receptores 
2

 –
 L

a
n

ça
m

e
n

to
s 

ir
re

g
u

la
re

s 
d

e
 e

sg
o

to
 e

 r
e

sí
d

u
o

s 
só

li
d

o
s 

n
a

 r
e

d
e

 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

3 – Elaboração de Manuais de 

Operação 

4 – Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

5 - Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

7 - Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14 - Fiscalização de ligações 

irregulares 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

16 - Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

8 - Substituição de equipamento 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 82 – Períodos prolongados de chuva. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

3. Alagamentos 

4. Contaminação dos corpos 

receptores 
3

 -
 P

e
rí

o
d

o
s 

p
ro

lo
n

g
a

d
o

s 
d

e
 c

h
u

v
a

 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

2 – Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

3 – Elaboração de Manuais de 

Operação 

4 – Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

5 - Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

6 - Aquisição de equipamentos 

reserva 

7 - Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14 - Fiscalização de ligações 

irregulares 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

16 - Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 83 – Acidente ambiental – contaminação da água. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

3. Alagamentos 

4. Contaminação dos corpos 

receptores 

4
 –

 A
ci

d
e

n
te

 a
m

b
ie

n
ta

l 
– 

co
n

ta
m

in
a

çã
o

 d
a

 á
g

u
a

 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

2 – Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

3 – Elaboração de Manuais de 

Operação 

4 – Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

5 - Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

6 - Aquisição de equipamentos 

reserva 

7 - Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14 - Fiscalização de ligações 

irregulares 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

16 - Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

8 - Substituição de equipamento 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 84 – Ausência de funcionários/equipes. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

 

5
 -

 A
u

sê
n

ci
a

 d
e

 f
u

n
ci

o
n

á
ri

o
s/

e
q

u
ip

e
s 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

8 - Substituição de equipamento 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 85 – Falta de conhecimento do sistema. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

3. Alagamentos 

4. Contaminação dos corpos 

receptores 

6
 -

 F
a

lt
a

 d
e

 c
o

n
h

e
ci

m
e

n
to

 d
o

 s
is

te
m

a
 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

2 – Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

3 – Elaboração de Manuais de 

Operação 

4 – Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

5 - Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

6 - Aquisição de equipamentos 

reserva 

7 - Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14 - Fiscalização de ligações 

irregulares 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

16 - Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

8 - Substituição de equipamento 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 86 – Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

3. Alagamentos 

 

7
 -

 S
is

te
m

a
 u

lt
ra

p
a

ss
a

d
o

 o
u

 n
ã

o
 d

im
e

n
si

o
n

a
d

o
 c

o
rr

e
ta

m
e

n
te

 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

2 – Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

3 – Elaboração de Manuais de 

Operação 

4 – Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

6 - Aquisição de equipamentos 

reserva 

7 - Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14 - Fiscalização de ligações 

irregulares 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

16 - Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

8 - Substituição de equipamento 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 87 – Assoreamento da rede. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

1. Rompimento da rede de 

drenagem 

2. Obstrução da rede de 

drenagem 

3. Alagamentos 

4. Contaminação dos corpos 

receptores 

8
 -

 A
ss

o
re

a
m

e
n

to
 d

a
 r

e
d

e
 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

2 – Elaboração de Manuais de 

Equipamentos 

3 – Elaboração de Manuais de 

Operação 

4 – Elaboração de um cadastro do 

sistema existente 

5 - Elaboração de um Plano de 

Monitoramento da Qualidade da 

Água após ocorrência de sinistros 

6 - Aquisição de equipamentos 

reserva 

7 - Realizar manutenção preventiva 

em equipamentos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14 - Fiscalização de ligações 

irregulares 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

16 - Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

8 - Substituição de equipamento 

9 - Substituição de pessoal 

10 - Manutenção corretiva 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Quadro 88 – Ocupação irregular em áreas de risco. 

Cenário Origem Ações para Contingências Ações para Emergências 

3. Alagamentos 

 

9
 -

 O
cu

p
a

çã
o

 i
rr

e
g

u
la

r 
e

m
 á

re
a

s 
d

e
 r

is
co

 

1 – Elaboração de um Plano de 

Alerta de Riscos 

8 - Realizar manutenção preventiva 

nas redes de drenagem 

9 - Promover cursos de capacitação 

para funcionários 

10 - Promover cursos de 

capacitação/sensibilização para a 

comunidade 

11 - Promover a integração de 

funcionários entre as áreas do 

12 - Investir em estudos para 

conhecimento e melhorias do 

sistema existente 

13 - Atualização dos planos de ação 

após cada ocorrência 

14 - Fiscalização de ligações 

irregulares 

15 - Cadastramento de 

fornecedores de maquinários e 

equipamentos 

16 - Elaborar Mapa de Risco das 

áreas de influência dos agentes 

poluidores 

17 - Participação efetiva nas ações 

previstas no PLANCON, 

principalmente as de prevenção 

 

  

1 - Sinalização da área 

2 - Isolamento de área e remoção de 

pessoas 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

4 - Comunicação à administração pública - 

secretaria ou órgão responsável 

5 - Comunicação à defesa civil e/ou corpo 

de bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou 

polícia ambiental 

7 - Comunicação à população 

 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

8.4.5. Etapas do PAE-SAN 

Conforme destacado, o PMSB 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 Emergências e Contingências para o Saneamento Básico - 
PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação. 

Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estão baseados nas funcionalidades gerais 
de uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá estabelecer as 
responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas na 
resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação. 
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8.4.5.1. Medidas para a Elaboração do PAE - SAN 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

 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 serão mobilizados; 

 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

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

 Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

 

8.4.5.2. Medidas para Validação do PAE - SAN 

São medidas previstas para a validação do PAE-SAN: 

 Definição de Programa de treinamento; 

 Desenvolvimento de práticas de simulados; 

 Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN; 

 Aprovação do PAE-SAN; e, 

 Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas. 

 

8.4.5.3. Medidas para Atualização do PAE - SAN 

São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN: 

 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas; 

 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica; 

 Registro de Revisões; e, 

 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 PAE-SAN, poderá estabelecer um 
planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para 
auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 
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8.4.5.4. Matriz de Priorização de Risco 

Sugere-se ainda a utilização da Matriz de Priorização de Risco, conforme segue. 

A caracterização dos riscos pode ser realizada com vários graus de detalhamento e 
utilizando-se de técnicas qualitativas, semiqualitativas, semiquantitativas e/ou 
quantitativas do risco ou pela combinação delas (AS/NZS, 2004 apud. BRASIL, 2012). 
O documento Plano de segurança da água: garantindo a qualidade e promovendo a 
saúde: um olhar do SUS (BRASIL, 2012), elaborado pelo Ministério da Saúde, 
recomenda a utilização das técnicas qualitativas e semiquantitativas a seguir: 

 Técnica qualitativa: expressa a probabilidade de ocorrência e a intensidade das 
consequências de determinado risco, conforme o Quadro 89. É possível construir 
a Matriz de Priorização Qualitativa de Risco cruzando-se os níveis de 
probabilidade de ocorrência, facilitando, dessa forma, a hierarquização dos riscos. 

 Técnica semiquantitativa: atribui valores numéricos às probabilidades e 
consequências, de forma que de seu cruzamento resulte em um valor numérico. 
A priorização de riscos é determinada após a classificação de cada perigo com 
base nas escalas (de 1 a 5). Essas pontuações são obtidas por meio do 
cruzamento da escala de probabilidade de ocorrência (linhas) com a escala de 
severidade das consequências (colunas), conforme o Quadro 89. 

Quadro 89 – Probabilidade de ocorrência e de consequência de riscos. 

Consequência Ocorrência 

Nível Classificação Descrição das consequências Nível Classificação 
Descrição das 
consequências 

1 Insignificante Sem impacto detectável 16 Quase certo 
Frequência 

diária ou 
semanal 

2 Baixa 

Pequeno impacto sobre a 
qualidade estética ou 

organoléptica da água e/ou 
baixo risco à saúde, que pode 

ser minimizado em etapa 
seguinte do sistema de 

abastecimento. 

8 
Muito 

frequente 

Frequência 
mensal ou mais 

espaçada 

3 Moderada 

Elevado impacto estético e/ou 
com risco potencial à saúde, 
que pode ser minimizado em 
etapa seguinte do sistema de 

abastecimento. 

4 Frequente 
Frequência 

anual ou mais 
espaçada 

4 Grave 

Potencial impacto à saúde, que 
não pode ser minimizado em 
etapa seguinte do sistema de 

abastecimento. 

2 
Pouco 

frequente 
A cada 5-10 

anos 

5 Muito grave 

Elevado risco potencial à saúde, 
que não pode ser minimizado 
em etapa seguinte do sistema 

de abastecimento. 

1 Raro 
Apenas em 

circunstâncias 
excepcionais 

Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) apud. Brasil (2012). 

A Figura 268 e Figura 269 ilustram a Matriz qualitativa de priorização de risco e a Matriz 
semiquantitativa de priorização de risco, respectivamente.  
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Figura 268 – Matriz Qualitativa de priorização de risco. 

Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) apud. Brasil (2012). 

 
Figura 269 – Matriz Semiquantitativa de Priorização de Risco. 

 
Fonte: Adaptado AS/NZS (2004) e BARTRAM et al. (2009) apud. Brasil (2012). 

Concluindo, apresenta-se a metodologia a ser utilizada definida como Análise de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 



 717 

 

                      
    

Essa metodologia tem como fundamento a detecção de Pontos de Controle (PC) e/ou 
Pontos Críticos de Controle (PCC) e/ou Pontos Críticos de Atenção (PCA) e/ou Ponto de 
Atenção (PA) para o monitoramento dos mesmos e para adoção de ações de 
intervenção, quando forem detectadas alterações nos parâmetros selecionados para 
avaliação do sistema de gestão de resíduos sólidos. 

A Figura 270 traz um fluxograma básico do mecanismo de identificação dos pontos 
críticos de controle no sistema. 

 

Figura 270 – Mecanismos de Identificação de Pontos Críticos de Controle. 
Fonte: Adaptado WHO (1998) apud. Brasil (2012). 

Os Pontos Críticos de Controle (PCC) são pontos, ao longo do sistema, onde há 
um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde. Podem ser monitorados de 
forma sistemática e contínua, com estabelecimento de limites críticos e 
respectivas medidas de controle, mas não existem barreiras que previnam, 
eliminem ou reduzam o perigo a um risco de nível tolerável (AS/NZS, 2004 apud. 
Brasil, 2012). 

Os Pontos Críticos de Atenção (PCA) são pontos, ao longo do sistema, onde há 
um ou mais perigos que ofereçam risco à saúde, que não são passíveis de 
monitoramento por meio de limites críticos, mas é possível estabelecer 
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intervenções físicas e medidas de controle direcionadas a prevenir, reduzir ou 
eliminar o perigo a um nível tolerável (AS/NZS, 2004 apud. Brasil, 2012). 

Os Pontos de Atenção (PA) são pontos, ao longo do sistema, onde há um ou 
mais perigos que ofereçam risco à saúde, em que as medidas de controle não 
podem ser realizadas de imediato ou são de difícil implementação como, por 
exemplo, a ampliação do aterro sanitário, ou o controle de fontes difusas de 
contaminação (AS/NZS, 2004 apud. Brasil, 2012). 

Se na etapa anterior é determinado que existem riscos significativos para a segurança 
do sistema e não se tem medidas de controle ou estas não são eficazes, deverá ser 
realizado um plano de melhoria ou modernização. A avaliação deve ser suficiente para 
analisar, documentar e formalizar práticas que não funcionam e executar melhorias 
relevantes; em outros casos, pode ser necessário aplicar novas medidas de controle ou 
melhorar as existentes. Planos de melhorias ou programas de modernização podem 
incluir curto, médio e longo prazo. A implementação dos planos de melhorias ou 
modernização devem ser controlados para confirmar que as melhorias foram feitas, que 
são eficaz e tornaram a atualização do PSA necessário. Nota-se que a introdução de 
novas medidas de controle pode introduzir novos riscos no sistema. 
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9. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE SOCIAL E DOS 

INSTRUMENTOS PARA MONITOAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTIVA DA 

EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DAS AÇÕES PREVISTAS NO PMSB 

9.1. INTRODUÇÃO 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência (TR), o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR) será composto das seguintes fases 
e etapas: 

 FASE I - Planejamento do Processo 
 

o Etapa 1 - Coordenação, participação social e comunicação 
 

 FASE II - Elaboração do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 2 - Diagnóstico da situação do saneamento básico 
o Etapa 3 - Prognósticos e alternativas para a universalização, 

condicionantes, diretrizes, objetivos e metas 
o Etapa 4 - Programas, projetos e ações 
o Etapa 5 - Ações para emergências e contingências 
o Etapa 6 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB 
 

 FASE III - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

o Etapa 7 - Aprovação do PMSB (Revisão) 
 

O presente tópico corresponde à Etapa 6, contendo o produto Mecanismos e 
procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das 
ações do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Santa Helena (PR), com 
base no diagnóstico e nas proposições efetivadas nas etapas anteriores. 

 

9.2. OBJETIVOS 

9.2.1.1. Objetivo Geral 

Revisão do PMSB de Santa Helena (PR), que contempla os setores de Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas.  

Atender ao disposto na Lei Federal n.º 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu 
diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento 
básico, no Decreto Federal n.º 7.217 de 21 de junho de 2010, que regulamentou a Lei 
Federal n.º 11.445/2007 e no Decreto Federal n.º 8.211 de 21 de março de 2014, que 
alterou o Decreto Federal n.º 7.217/2010, que instituem o PMSB, ora em elaboração, 
para a Prefeitura Municipal de Santa Helena (PR). 

A revisão do PMSB tem como objetivo principal dotar o Município de Santa Helena (PR) 
de instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, 
duradouras e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços 
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de saneamento básico com qualidade, equidade e continuidade, através de metas 
definidas em um processo participativo. E desta forma, atender às exigências 
estabelecidas na Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) e na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, através do PLANSAB e PLANARES respectivamente. 

 

9.2.1.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, para esta fase dos trabalhos destacam-se: 

 Elaborar procedimentos para o monitoramento e avaliação sistemática das 
metas do PMSB; 

 Elaborar/adotar indicadores de avaliação da gestão do saneamento básico; e, 

 Avaliar a gestão do saneamento básico com base nos indicados propostos. 

 

9.3. PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
SISTEMÁTICA DOS OBJETIVOS E METAS DO PMSB 

Na avaliação dos prestadores de serviços de saneamento básico, como em qualquer 
outro setor de prestação de serviços, o controle, segundo CHIAVENATO (1993), é 
exercido como função restritiva e coercitiva, como sistema de regulação e como função 
administrativa. Destaca-se o sistema de regulação como elemento de avaliação ligado 
ao planejamento. A avaliação, segundo REDDIN (1981), leva a identificar os estímulos 
ambientais e externos à organização prestadora de serviços de saneamento básico, 
permitindo sua adaptação e consequentemente reagindo em busca de adaptações. 

No caso dos dinossauros, os mesmos foram conduzidos à extinção por sua incapacidade 
de adaptação a mudanças drásticas, em virtude de sua super adaptação a outras 
condições. Logo, o planejamento precisa ser bem alimentado para avaliação do sistema 
implantado. A avaliação é usada para padronizar o desempenho, proteger os bens 
organizacionais, padronizar a qualidade, limitar a quantidade de autoridade, medir e 
dirigir o desempenho, buscando atingir os objetivos preconizados pela Lei Federal n.º 
11.445/2007, a qual instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico em nosso País 
e pela Lei Federal n.º 12.305/2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

Para que a avaliação seja efetivada, são necessários o estabelecimento de padrões ou 
critérios, a observação do desempenho, a comparação do desempenho com o padrão 
estabelecido e a ação para corrigir o desvio entre o desempenho atual e o desempenho 
esperado. Os Padrões de Potabilidade, fixados pelo Ministério da Saúde, são um 
exemplo, requerendo o exercício do estabelecimento de indicadores e índices. 

Pela Teoria da Contingência, diferentes ambientes levam as organizações a adotarem 
novas estratégias, e as novas estratégias exigem diferentes estruturas organizacionais 
para serem implementadas com eficiência e eficácia simultaneamente. A eficácia mede 
o alcance de resultados, enquanto a eficiência mede a utilização dos recursos 
disponíveis nesse processo. A eficácia se refere à capacidade de satisfazer as 
necessidades da sociedade, enquanto a eficiência mede a relação entre insumos e 
resultados. 

CHIAVENATO (1993), afirma “a eficiência está voltada para a melhor maneira (best way) 
pela qual os serviços devem ser executados (métodos), a fim de que os recursos 
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(pessoas, máquinas, matérias primas) sejam aplicados da forma mais racional possível. 
A eficiência não se preocupa com os fins, mas com os meios. O alcance dos objetivos 
visados não entra na esfera de competência da eficiência, é um assunto da eficácia”. A 
Figura 271 a seguir inter-relaciona eficiência e eficácia, como exemplo. 

 

Figura 271 – Relação entre Eficiência e Eficácia. 
Fonte: CHIEVANEATO, 1993; modificado pela HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

A eficácia administrativa é encontrada pelo exercício das seguintes medidas: 

 Capacidade de administração em atrair força de trabalho de alto nível; 

 Moral dos empregados e satisfação no trabalho; 

 Rotação do pessoal; 

 Relações interpessoais nos estratos organizacionais; 

 Relações departamentais; 

 Percepção dos executivos a respeito dos objetivos globais da organização, e, 

 Utilização da força de trabalho de alto nível e eficácia organizacional em adaptar-
se ao ambiente externo. 

“A verdadeira qualidade de uma organização só se obtém se houver eficiência com 
eficácia, ou seja, efetividade”, segundo DRUCKER (1993). A figura a seguir, apresenta 
esquematicamente a inter-relação entre eficácia, eficiência e efetividade. 
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Figura 272 – Relação entre Eficácia, Eficiência e Efetividade. 
Fonte: Marcovitch, 1983, modificado pela HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 Eficiência – Otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados. 

 Eficácia – Contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos 
globais. 

 Efetividade – Relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos. 

Relativamente à avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços 
de saneamento básico prestados à população, os indicadores técnicos, operacionais e 
financeiros são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos, tendo em vista 
a melhoria da qualidade de vida das populações residentes no Município e a preservação 
ambiental e de Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Sua aplicabilidade após a fixação de metas graduais (curto, médio e longo prazos) é 
definida através de indicadores genéricos: sociais, ambientais, saúde e de acesso aos 
serviços de saneamento básico, os quais possibilitam o estabelecimento da 
hierarquização das áreas de intervenção prioritária. 

Assim, o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB de Santa Helena 
e dos resultados das suas ações no acesso aos serviços de saneamento básico 
prestados, necessariamente, levará em conta a utilização de indicadores detalhados a 
seguir, obedecendo ao Termo de Referência definido para execução do trabalho. 

 

9.3.1. Indicadores 

9.3.1.1. Conceituação 

Entende-se por indicador a informação que explicita o atributo que permite a qualificação 
das condições dos serviços. Já índice, é o parâmetro que mede o indicador, atribuindo-
lhe valores numéricos. O índice tem referência, sendo a medida em relação a um certo 
referencial qualquer daquele indicador, obtido ou desejado em um determinado caso. 
Acrescentam-se as variáveis, como componentes de cada indicador ou atividade e as 
unidades de medida, as quais são dimensões que medem as variáveis. Assim, os 
indicadores podem ser construídos pelas relações entre as variáveis que os compõem. 
Podem ser ainda, compostos por mais de uma variável e pela relação entre um conjunto 
de variáveis. 

Indicadores, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para 
Construção de Indicadores servem para: 

 Mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

 Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de 
decisão; 

 Contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais; 

 Facilitar o planejamento e o controle do desempenho; e, 

 Viabilizar a análise comparativa de desempenho da organização e do 
desempenho de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes 
semelhantes. 
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Na construção de um sistema de indicadores é importante ter presente de que estes são 
estruturados em função dos objetivos do que se quer medir. Isto implica na clareza do 
sistema e ser medido. Logo, as variáveis representam seus componentes e as unidades 
de medida suas dimensões específicas. A relação entre as variáveis, representadas por 
valores obtidos nas avaliações das dimensões em suas unidades de medida, são os 
índices dos indicadores. 

Segundo Garcias (1992), os indicadores devem atender 4 requisitos fundamentais: 

 Serem válidos – medirem realmente o que se supõe que devam medir; 

 Serem objetivos – apresentarem o mesmo resultado quando a medição for feita 
por pessoas distintas em situações análogas; 

 Serem sensíveis – terem a capacidade de captar as mudanças ocorridas na 
situação; e, 

 Serem específicos – refletirem só as mudanças ocorridas na situação de que 
tratem. 

Isto posto, a contribuição de indicadores segue uma rotina: 

 
Figura 273 – Rotina dos Indicadores. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Especificações do indicador: 

Nome  Especificação  Forma de Apuração  Representação 

É importante tornar bem claro, os objetivos do que se quer medir, explicitando 
detalhadamente as metas considerando todas as variáveis que intervenham ou possam 
intervir nos resultados alcançados, definindo se os controles desejados referem-se a 
variáveis de qualidade, quantidade ou produtividade. 

Para os indicadores de qualidade é preciso definir os padrões desejados para que os 
resultados medidos sejam possíveis de serem avaliados comparando os resultados 
previamente definidos. Neste caso, o objetivo poderá ser a construção dos padrões de 
referência. 

Para os indicadores de quantidade, a diferença está na determinação dos indicadores 
envolvidos em duas dimensões: a primeira é o que se tem realmente como unidade de 
medida e a segunda dimensão é a desejada ou que serve de referência ou limite 
determinado para a variável. O quociente será o resultado medido em relação ao 
desejado. 

Os indicadores de produtividade geralmente estão associados a custos, logo, 
representam a medição da produção em relação aos custos investidos para esta 
realização. 

 

9.3.1.2. Associação de Indicadores   

A necessidade de ampliação das informações dos indicadores pode ser obtida pela 
agregação / associação de indicadores em sistemas que reúnem diversos indicadores 

Identificação de 
variáveis

Identificação das 
unidades de 

medida de cada 
variável

Construção do 
indicador 

propriamente 
dito

Cálculo do índice
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em uma ou mais dimensões, como por exemplo, o modelo proposto por Freiria (2005)  a 
seguir: 

Tabela 284 – Associação de Indicadores. 

Modelo Dimensões Indicadores 

 
 

Indicador de Qualidade Urbana 
 
 

IQAU =
(ISE + ISP + IAM)

3
 

 
Socioeconômico (ISE) 

 
(x) IS = (IMI + IMH + IMR) / 3 

 

Moradia 
Transporte 
Trabalho 
Saúde (x) 

Lazer 
Segurança 

Social 
Educação 

Renda  
Populacional 

 ISE = (IM + IT + ITR + IS + IL + ISEG + ISO + IE + IR + IPO) / 10 

 

Serviços Públicos (ISP) 

Abastecimento de Água 
Esgotamento Sanitário 

Resíduos Sólidos 
Drenagem urbana 
Energia Elétrica 

 ISP = (IAA + IES + IRS + IDR + IEL) / 5 

 

Ambiental (IAM) 

Rios – Hidrografia 
Riscos Geológicos 

Áreas Verdes 
Quantidade do Ar 

 IAM = (IRH + IRG + IAV + IAR) / 4 

Fonte: FREIRIA, 2005. 

Outro modelo de associação, desenvolvido por GARCIAS (1992), o Coeficiente de 
Deficiência do Atendimento (CDA), agrega indicadores em um único indicador, obtido 
pelo resultado da leitura direta da área de sombreamento, a qual representa a área não 
atendida ou o CDA. Ver figura a seguir: 

 

A% - Atendimento com o Sistema S1 
B% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1 e S2 
C% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2 e S3 
D% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3 e S4 
E% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3, S4 e S5 
F% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3, S4, s5 e S6 

Figura 274 – Coeficiente de Deficiência do Atendimento – CDA. 
Fonte: GARCIAS, 1992. 
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CDA =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑂𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝑌)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑂𝑋𝑌
= 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 0,0 𝑎 1,0 

Outro modelo utilizado é o Círculo de Atendimento Pleno, onde os valores dos 
indicadores são representados sobre o raio que varia de 0,0 a 1,0, em um círculo. 
Ligando-se os valores X1, X2, Xn, obtém-se a poligonal que representa o executado ou 
obtido na medição. O ideal é a poligonal tendendo ao círculo. Ver figura a seguir: 

 

Figura 275 – Círculo de Atendimento Pleno. 
Fonte: GARCIAS, 1992. 

Observações: 

 Cada segmento da reta (0,0 a 1,0) significa o resultado de um indicador que 
compõe o sistema. 

 Zero (0,0) a x, representa o resultado obtido na medição daquele indicador. 

 

9.3.2. Indicadores Técnicos, Operacionais e Financeiros da Prestação 
de Serviços 

Como ponto de partida, o Guia de Referência para Medição do Desempenho (GRMD) – 
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) propõem: 

 Indicadores econômico-financeiros – IFn01 a IFn15 

 Indicadores relativos à clientes e ao mercado – ICm01 a ICm14 

 Indicadores relativos à sociedade – ISc01 a ISc09 

 Indicadores relativos às pessoas – IPe01 a IPe012 

 Indicadores relativos aos processos – ISp01 a ISp22 (IPa01 a IPa10) 

 Indicadores relativos aos fornecedores – IFr01 a IFr07 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades, apresenta 
anualmente os indicadores referentes ao Diagnóstico dos Serviços de Saneamento 
Básico do Brasil, referenciados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS). 
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Como os indicadores do GRMD são aplicáveis ao PNQS da ABES, serão referenciados 
neste trabalho os do SNIS, pois os mesmos já estão sendo utilizados de forma rotineira 
pelos Municípios brasileiros há vários anos. 

 

9.3.2.1. Outras Referências 

Pela prática dos Municípios, observa-se que os indicadores técnicos, operacionais e 
financeiros da prestação dos serviços encontram-se bem detalhados nos diagnósticos 
anuais de nível federal administrados pelo Ministério das Cidades para os setores 
abastecimento de água e esgotamento sanitário desde 1995, alguns anos mais tarde, 
para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em 2002. Para o setor drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas, iniciam-se os trabalhos da coleta de dados do setor 
de drenagem e manejo de águas pluviais a partir dos indicadores recentemente 
publicados oficialmente, em 2017, não havendo, portanto, um diagnóstico oficial do setor 
para o Brasil. 

Vários trabalhos científicos têm sido publicados referenciando à drenagem urbana, 
diversas variáveis, conforme segue: 

 Dimensão Legal – adequação do sistema de drenagem urbana à legislação 
vigente, incluindo Planos Diretores, Leis Federais de Recursos Hídricos, Leis 
Estaduais, Código de Posturas Municipais, sendo avaliada pelo critério de 
atendimento à legislação. 

 Dimensão Econômica – refere-se aos custos de implantação, manutenção e 
operação. Através do índice de custos, conforme segue: 

ICk =
∑ 𝐶𝑘𝑛

𝑘=1

Ck
 (índice de custos referentes à alternativa k) 

Ck = Custo da Alternativa k 
N = Número total de alternativas 

 Dimensão Social – utilização de critérios sociais relacionados ao bem estar da 
população afetada pelos sistemas de drenagem urbana, composta pelos 
indicadores de necessidade de Intervenção na Propriedade Privada 
(Desapropriação da Área), de Aceitação Social do Sistema de Drenagem, e de 
Riscos e Vulnerabilidade à Saúde Pública. 

 Dimensão Ambiental – pela avaliação da qualidade das águas da rede 
hidrográfica o controle sobre a proliferação de insetos e a produção de odores. 

 Dimensão de Práticas Sustentáveis – pela avaliação do uso de Princípios 
Sustentáveis através de políticas que permitam que o desenvolvimento seja 
sustentável sob o ponto de vista econômico, social e ecológico, pela possibilidade 
de utilização das águas pluviais urbanas, pelo escalonamento dos objetivos ao 
longo do tempo e pela possibilidade de monitoramento da qualidade das águas 
pluviais urbanas. 

 Dimensão Técnica – pela alteração do meio físico. 

IAMF = [
𝐴𝑖𝑎−𝐴𝑖𝑑

𝐴𝑖𝑎
] + [

𝐴𝑣𝑑−𝐴𝑣𝑎

𝐴𝑣𝑎
] 

Aia = Área impermeável antes da implantação do sistema de drenagem. 
 Aid = Área impermeável depois da implantação do sistema de drenagem 
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 Avd = Área verde antes da implantação do sistema de drenagem. 
 Ava = Área verde depois da implantação do sistema de drenagem (m²), 

 pelas alterações na vazão de pico: 

IVVP = [
𝑄𝑝𝑎−𝑄𝑝𝑑

𝑄𝑝𝑎
] + [− (

𝑇𝑝𝑎−𝑇𝑝𝑑

𝑇𝑝𝑎
)] 

Qpa – Vazão de pico antes da implantação da drenagem. 
Qpd – Vazão de pico depois da implantação da drenagem. 
Tpa – Tempo de pico da vazão antes da implantação da drenagem. 
Tpd – Tempo de pico da vazão depois da implantação da drenagem, 

 pelo tempo de retorno previsto para inundações dentro da área de 
drenagem: 

ITR =
𝑇𝑟𝑝

𝑇𝑟𝑑
 ≤ 1 

Trp – Tempo de retorno de projeto 
Trd – Tempo de retorno desejável, e, 

 pela confiabilidade, apoiada na dificuldade de monitoramento do 
funcionamento do sistema, a possibilidade de tomar ações concretas antes 
da ocorrência de falhas e o risco de comprometimento das funções técnicas 
em função de falhas no sistema, e, pela definição das categorias de 
desempenho segundo critérios de avaliação (método TOPSIS ou 
ELECTRE TRI). 

 

9.3.3. Indicadores de Impactos na Qualidade de Vida, na Saúde, e nos 
Recursos naturais 

Na contribuição de indicadores da qualidade de vida, na saúde e nos recursos naturais, 
cita-se o estabelecimento do Indicador de Bem Estar Urbano (IBEU), proposto pelo 
Observatório das Metrópoles, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, elaborado em 
2013, para 18 Regiões Metropolitanas Brasileiras, incluindo a Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, definindo a Associação de 05 (cinco) 
indicadores, conforme segue: 

IBEU=(D1+D2+D3+D4+D5)/5  ,sendo, 

D1 = Mobilidade Urbana 
D2 = Condições Ambientais Urbanas 
D3 – Condições Habitacionais Urbanas 

D4 – Condições de Serviços Coletivos 
D5 – Infraestruturas Urbanas 
 

Obs: Intervalo zero a um. Quanto mais próximo de um, melhor é sua condição. 
Detalhamento: 

Tabela 285 – Peso dos Indicadores na Dimensão e no Índice. 

Dimensão/Indicadore

s 
Descrição do Indicador 

Peso na 

Dimensão 

Peso no 

Índice 

I. MOBILIDADE URBANA 1 1/5 

Tempo de 

deslocamento casa-

trabalho 

Proporção de pessoas que trabalham fora do domicílio de 

residência e retornam do trabalho diariamente no período de 

até 1 hora 

1 1/5 
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II. CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS 1 1/5 

Arborização no 

entorno do domicílio 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui arborização 

 

1/3 

 

1/15 

Esgoto a céu aberto 

no entorno do 

domicílio 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

não possui esgoto a céu aberto 

 

1/3 

 

1/15 

Lixo acumulado nos 

logradouros 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

não possui lixo acumulado nos logradouros 

 

1/3 

 

1/15 

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS 1 1/5 

Aglomerado 

subnormal 

Proporção de pessoas que não moram em aglomerado 

subnormal 

 

1/5 

 

1/25 

Densidade domiciliar 
Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 2 

residentes por dormitório 

 

1/5 

 

1/25 

Densidade de 

banheiro 

Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 4 

residentes por banheiro 

 

1/5 

 

1/25 

Parede 
Proporção de pessoas que moram em domicílio com material 

de parede adequado 

 

1/5 

 

1/25 

Espécie do domicílio 

Proporção de pessoas que moram em domicílio cuja espécie 

é 

adequada 

 

1/5 

 

1/25 

IV. ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS 1 1/5 

Atendimento de Água 
Proporção de pessoas que moram em domicílios com 

atendimento adequado de água 

 

1/5 

 

1/25 

Atendimento de 

Esgoto 

Proporção de pessoas que moram em domicílios com 

atendimento adequado de esgoto 

 

2/5 

 

2/25 

Coleta de Lixo 
Proporção de pessoas que moram em domicílios com coleta 

adequada de lixo 

 

1/5 

 

1/25 

Atendimento de 

Energia 

Proporção de pessoas que moram em domicílios com 

atendimento adequado de energia 

 

1/5 

 

1/25 

V. INFRAESTRUTURA URBANA 1 1/5 

Iluminação pública 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui iluminação 

 

1/7 

 

1/35 

Pavimentação 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui pavimentação 

 

1/7 

 

1/35 

Calçada 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui calçada 
1/7 1/35 
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Meio-fio/Guia 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui meio fio ou guia 
1/7 1/35 

Bueiro ou boca de 

lobo 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui bueiro ou boca de lobo 
1/7 1/35 

Rampa para 

cadeirante 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui rampa para cadeirante 
1/7 1/35 

Logradouros 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui logradouros 
1/7 1/35 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2013. 

Demonstra-se com isso, a complexidade da construção desse indicador, tendo em vista 
a obtenção das informações em campo ou em banco de dados existentes no Município. 
Outros conjuntos de indicadores podem ser utilizados tais como: 

 Saúde 
 Mortalidade Infantil 
 Morbidade por Cauda Determinada 
 Mortalidade por todas as causas 

 Econômicas 
 Renda per capita 
 População com renda menor que 2 salários mínimos 

 Qualidade de Vida 
 Moradia 
 Transporte 
 Trabalho 

 Infraestrutura  
 Abastecimento de água: 

 População atendida 
 Controle de qualidade nas edificações 
 Limiar de capacidade do sistema 

 Esgotamento sanitário: 
 População atendida 
 Rede coletora existente 
 Tratamento 

 Drenagem Urbana: 
 Densidade de drenagem urbana 
 Área urbana drenada 
 Retenções de excessos de volumes de água 
 Controle de áreas de risco 

 Resíduos Sólidos Urbanos: 
 Atendimento da coleta 
 Tratamento 
 Existência de coleta seletiva 

 Ambientais 
 Qualidade das águas dos rios 
 Qualidade do ar 
 Ruídos urbanos 

Os indicadores de Qualidade Ambiental Urbana, podem se transformar em instrumentos 
de análises urbanas, para tanto, necessitam ampliar seu potencial de informação e 
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orientação. Isto pode ser atingido com a estruturação de uma série significativa de 
indicadores de forma associada, os quais poderão ser aplicados em diversas realidades 
urbanas. A aferição desses indicadores, buscando os limites de variação dos mesmos, 
podem indicar os limites aceitáveis dos respectivos índices, transformando-os em 
padrões de referência. A Lei Estadual de São Paulo nº 7.750, de 31 de março de 1992, 
que institui a Política Estadual de Saneamento do Estado de São Paulo no seu Art. 2º, 
Inciso II, define a salubridade ambiental como a qualidade ambiental capaz de prevenir 
a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente e de promover o 
aperfeiçoamento das condições mesológicas favoráveis à saúde da população urbana e 
rural. 

 

9.3.4. Indicadores Sanitários, Epidemiológicos, Ambientais e 
Socioeconômicos 

Tendo em vista a construção do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), algumas 
variáveis se destacam, devendo compor a sua estruturação básica. Sugerem-se as 
seguintes: 

Tabela 286 – Indicadores Primários Sugeridos. 

Variáveis Indicadores Primários 

Sanitários Abastecimento de Água 
Esgotamento Sanitário 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Epidemiológicos (Saúde) Mortalidade Infantil 
Mortalidade por todas as causas 
Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 

Ambientais Qualidade das águas dos rios 
Existência de Áreas de Proteção Ambiental (APA) 
Qualidade do Ar 

Socioeconômicos Renda per capita 
População com renda menor que 2 salários mínimos 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Para cada indicador primário, sugerem-se os indicadores secundários, conforme segue: 
Sanitários: 

 Abastecimento de Água 

 Índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água 

 Índice de Perdas 

 Índice de Hidrometação 

 Esgotamento Sanitário 

 Índice de atendimento (cobertura) com esgotamento sanitário 

 Índice de tratamento 

 Índice de rede separativa de esgotamento sanitário 

 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 Índice de cobertura por serviço de coleta convencional 

 Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis 
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 Disposição final (CETESB) 

 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

 Índice das Condições do sistema de galerias e canais de microdrenagem 

 Índice de limpeza e manutenção 

 Índice de presença e atuação da Defesa Civil 

Epidemiológicos (Saúde) 

 Mortalidade infantil 

 Mortalidade por todas as causas 

 Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 

Ambientais 

 Qualidade das águas dos rios  

 Existência de áreas de proteção ambiental 

 Qualidade do ar 

Socioeconômicos 

 Renda per capita – Índice (R$/hab) 

 População com renda menor que 2 salários mínimos – Índice (% habitantes) 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

A construção do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), após a elaboração dos 
diagnósticos, prognósticos, programas, projetos e ações estabelece os mecanismos e 
procedimentos para monitoramento e a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 
efetividade das ações previstas no PMSB de Santa Helena. O ISA apoia-se em 
indicadores secundários e primários de ordem sanitária, epidemiológica, ambiental e 
socioeconômica, conforme detalhado no item anterior, atendendo a metodologia 
adaptada da Lei Nacional de Saneamento Básico, apresentada pelo Ministério das 
Cidades, Livro I – Instrumento das Políticas e da Gestão dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico. 

Para a construção dos índices setoriais serão utilizados os indicadores de qualificação 
dos serviços de cada setor de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos) e agregaram-se outros aspectos 
importantes tais como saúde (mortalidade infantil, mortalidade por todas as causas e 
morbidade por doenças infecciosas e parasitárias), ambientais (qualidade das águas dos 
rios, existência de Áreas de Preservação Ambiental e qualidade do ar) e 
socioeconômicos (renda per capita, população com renda menor que 2 salários mínimos 
e desenvolvimento humano – IDH). Logo: 

 Índice Sanitário (ISan), quantifica e qualifica os serviços de abastecimento de 
água (Iab), esgotamento sanitário (Ies), drenagem urbana (Idr) e resíduos sólidos 
(Ires), no Município; 

 Índice Epidemiológico (IEp), quantifica e qualifica os índices de morbidade por 
doenças infecciosas e parasitárias (Imip), mortalidade por todas as causas (Imor) 
e mortalidade infantil (Imin), no Município. 
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 Índice Ambiental (IAm), quantifica e qualifica os índices de qualidade das águas 
dos rios (Iri), da existência de Áreas de Proteção Ambiental (Iap) e qualidade do 
ar (Iqa), no Município. 

 Índice Socioeconômico (ISe), quantifica e qualifica os índices de renda per capita 
(Irp), população com renda menor que dois salários mínimos (Ipr) e Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 

ISA = 0,60 (ISan) + 0,10 (IEp) + 0,10 (IAm) + 0,20 (ISe) Logo: 

ISA = (0,60) [Iab + Ies + Idr + Ires] + (0,10) [Imip + Imor + Imin] + 

                                 ISan                                           IEp 

                  + (0,10) [Iri + Iap + Iqa] + (0,20) [Irp + Ipr + IDH] 

                                         Iam                                 ISe 

Detalhando o Indicador de Saneamento Ambiental (ISA) propõe-se o seguinte: 
 

Tabela 287 – Proposta para o Índice de Saneamento Ambiental (ISA). 

Índices Complementares 

Índice Sanitário 
(ISan) 

- Abastecimento de Água (Iab) 
- Esgotamento Sanitário (Ies) 
- Drenagem Urbana (Idr) 
- Resíduos Sólidos (Ires) 

Ica + Ipe + Ihi 
Ice + Itr + Irs 

Imi + Iml + Idc 
Icc + Ics + Idf 

Índice Epidemiológico 
(IEp) 

- Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 
- Mortalidade por todas as causas 
- Mortalidade infantil 

Imip 
 Imor 
Imin 

Índice Ambiental 
(IAm) 

- Qualidade das águas dos rios 
- Existência de APA’s 
- Qualidade do ar 

Iri 
 Iap 
 Iqa 

Índice Socioeconômico 
(ISe) 

- Renda por capita 
- População com renda menor que dois salários mínimos 
- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

Irp 
 Ipr 

 IDHM 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 Iab = Índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água (Ica) 

+ índice de perdas (Ipe) 

+ índice de hidrometração (Ihi) 

 Ies = Índice de atendimento (cobertura) com esgotamento sanitário (Ice) 

+ índice de tratamento (Itr) 

+ índice de rede separativa de esgotamento sanitário (Irs) 

 Ires = Índice de cobertura com coleta convencional (Icc) 

+ índice de cobertura com coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics) 

+ índice de disposição final (Idf) 

 Idr = Índice das condições do sistema de galerias e canais de microdrenagem 
(Imi) 

+ índice de limpeza e manutenção (Iml) 

+ índice de presença e atuação da Defesa Civil (Idc) 



 733 

 

                      
    

 
Figura 276 – Composição do Índice de Salubridade Ambiental (ISA). 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 
 
 

Tabela 288 – Formulação dos Indicadores Propostos. 
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0
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0
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Iab 
(0,25) 

Ica = População atendida / população urbana (cobertura água) 
Ipe = Índice de perdas 
Ihi = Índice de ligações de água com hidrômetro 

Ies 
(0,25) 

Ice = População atendida / população urbana (cobertura esgoto) 
Itr = Índice de esgoto tratado 
Irs = Índice que define o percentual de rede separadora 

Ires 
(0,25) 

Icc = População atendida pela coleta convencional / população urbana (cobertura 
resíduos) 
Ics = População atendida pela coleta seletiva / população urbana 
Idf = índice de qualidade de disposição final de resíduos em aterro sanitário (IQR – 
CETESB) 

Idr 
(0,25) 

Imi = Índice das condições do sistema de microdrenagem 
Ilm = Índice de limpeza e manutenção 
Idc = Índice de presença e atuação da Defesa Civil. 

IEp 
(0,10) 

Imip = Índice de morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 
Imor = Índice de mortalidade por todas as causas 
Imin = Mortalidade Infantil 

IAm 
(0,10) 

Iri = Índice de qualidade das águas dos rios 
Iap = Existência de Áreas de Proteção Ambiental 
Iqa = Índice de qualidade do ar 

ISe 
(0,20) 

Irp = Índice renda per capita 
Ipr = Índice de população com renda menor que dois salários mínimos 
IDHM = Índice de Desenvolvimento Humano 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Os capítulos em diante apresentarão indicadores de desempenho para cada um dos 
setores de saneamento básico – abastecimento de água portável e esgotamento 
sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e, drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas – necessários para, então, compor o Indicador de Salubridade 
Ambiental (ISA) detalhado no item 9.7. 
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9.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Tabela 289 – Indicadores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (SNIS). 

Indicadores econômico-financeiros e administrativos 
IN002 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG003: Quantidade de economias ativas de água ES003: 
Quantidade de economias ativas de esgotos FN026: 

Quantidade total de empregados próprios 

 
 

econ./empreg
. 

Comentários: AG003*, ES003* e FN026*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior 
ao mesmo. 

IN003 - Despesa total com os serviços por m3 faturado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG011: Volume de água faturado 
ES007: Volume de esgotos faturado 

FN017: Despesas totais com os serviços (DTS) 
R$/m³ 

IN004 - Tarifa média praticada 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

AG011: Volume de água faturado 
ES007: Volume de esgotos faturado 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) FN038: Receita operacional direta - 

esgoto bruto importado 

R$/m³ 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

IN005 - Tarifa média de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG011: Volume de água faturado 
AG017: Volume de água bruta exportado AG019: Volume 
de água tratada exportado FN002: Receita operacional 

direta de água 

R$/m³ 

IN006 - Tarifa média de esgoto 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

ES007: Volume de esgotos faturado 
ES013: Volume de esgotos bruto importado 

FN003: Receita operacional direta de esgoto 
R$/m³ 

IN007 - Incidência da desp. de pessoal e de serv. de terc. nas despesas totais com os serviços 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN010: Despesa com pessoal próprio FN014: Despesa com 
serviços de terceiros FN017: Despesas totais com os 

serviços (DTS) 
percentual 

IN008 - Despesa média anual por empregado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN010: Despesa com pessoal próprio 
FN026: Quantidade total de empregados próprios 

R$/empreg. 

Comentários: FN026*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN012 - Indicador de desempenho financeiro 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) FN017: Despesas totais com os 

serviços (DTS) 
FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado 

percentual 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

IN018 - Quantidade equivalente de pessoal total 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN010: Despesa com pessoal próprio 
FN014: Despesa com serviços de terceiros 

FN026: Quantidade total de empregados próprios 
empregado 
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Comentários: FN026*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN019 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total (equivalente) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG003: Quantidade de economias ativas de água ES003: 
Quantidade de economias ativas de esgotos IN018: 

Quantidade equivalente de pessoal total 

econ./empreg
. eqv. 

Comentários: AG003* e ES003*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN026 - Despesa de exploração por m3 faturado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG011: Volume de água faturado ES007: Volume de 
esgotos faturado FN015: Despesas de Exploração (DEX) 

R$/m³ 

IN027 - Despesa de exploração por economia 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG003: Quantidade de economias ativas de água ES003: 
Quantidade de economias ativas de esgotos FN015: 

Despesas de Exploração (DEX) 
R$/ano/econ. 

Comentários: AG003* e ES003*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN029 - Índice de evasão de receitas 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN005: Receita operacional total (direta + indireta) FN006: 
Arrecadação total 

percentual 

IN030 - Margem da despesa de exploração 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) FN015: Despesas de Exploração (DEX) 

FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado 

percentual 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

IN031 - Margem da despesa com pessoal próprio 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) FN010: Despesa com pessoal próprio 

FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado 

percentual 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

IN032 - Margem da despesa com pessoal total (equivalente) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) FN010: Despesa com pessoal próprio 

FN014: Despesa com serviços de terceiros 
FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado 

percentual 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

IN033 - Margem do serviço da divida 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) FN016: Despesas com juros e encargos 

do serviço da dívida 
FN034: Despesas com amortizações do serviço da dívida 

FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado 

percentual 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

IN034 - Margem das outras despesas de exploração 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 
FN027 = FN015 – (FN010 + FN011 + FN013 + FN014 + FN021 + FN020 + FN039) 
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IN035 - Participação da despesa com pessoal próprio nas despesas de exploração 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN010: Despesa com pessoal próprio 
FN015: Despesas de Exploração (DEX) 

percentual 

IN036 - Participação da despesa com pessoal total (equivalente) nas despesas de exploração 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN010: Despesa com pessoal próprio FN014: Despesa 
com serviços de terceiros FN015: Despesas de 

Exploração (DEX) 
percentual 

IN037 - Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de exploração 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN013: Despesa com energia elétrica 
FN015: Despesas de Exploração (DEX) 

percentual 

IN038 - Participação da despesa com produtos químicos nas despesas de exploração (DEX) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN011: Despesa com produtos químicos 
FN015: Despesas de Exploração (DEX) 

percentual 

IN039 - Participação das outras despesas nas despesas de exploração 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
 

 
 
 

FN010: Despesa com pessoal próprio FN011: Despesa 
com produtos químicos FN013: Despesa com energia 

elétrica FN014: Despesa com serviços de terceiros FN015: 
Despesas de Exploração (DEX) 

FN020: Despesa com água importada (bruta ou tratada) 
FN021: Despesas fiscais ou tributárias computadas na 

DEX FN039: Despesa com esgoto exportado 

percentual 

Comentários: FN027 = FN015 – (FN010 + FN011 + FN013 + FN014 + FN021 + FN020 + FN039) 

IN040 - Participação da receita operacional direta de água na receita operacional total 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN005: Receita operacional total (direta + indireta) 

FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) 

percentual 

IN041 - Participação da receita operacional direta de esgoto na receita operacional total 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN003: Receita operacional direta de esgoto 
FN005: Receita operacional total (direta + indireta) 

FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado 
percentual 

IN042 - Participação da receita operacional indireta na receita operacional total 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN002: Receita operacional direta de água 
FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN005: Receita operacional total (direta + indireta) 
FN007: Receita operacional direta de água exportada 
(bruta ou tratada) FN038: Receita operacional direta - 

esgoto bruto importado 

percentual 

Comentários: FN001 = FN002 + FN003 + FN007 + FN038 

IN045 - Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 
FN026: Quantidade total de empregados próprios 

empreg./mil 
lig. 

Comentários: FN026* e AG002*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN048 - Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de água + esgoto 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 
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AG002: Quantidade de ligações ativas de água ES002: 
Quantidade de ligações ativas de esgotos FN026: 

Quantidade total de empregados próprios 

empreg./mil 
lig. 

Comentários: FN026* , AG002* e ES002*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior 
ao mesmo. 

IN054 - Dias de faturamento comprometidos com contas a receber 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN005: Receita operacional total (direta + indireta) FN008: 
Créditos de contas a receber 

dias 

IN060 - Índice de despesas por consumo de energia elétrica nos sistemas de água e esgotos 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de 

água ES028: Consumo total de energia elétrica nos 
sistemas de esgotos FN013: Despesa com energia 

elétrica 

R$/kWh 

IN101 - Índice de suficiência de caixa 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN006: Arrecadação total 
FN015: Despesas de Exploração (DEX) 

FN016: Despesas com juros e encargos do serviço da 
dívida FN022: Despesas fiscais ou tributárias não 

computadas na DEX FN034: Despesas com amortizações 
do serviço da dívida 

percentual 

IN102 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água ES002: 
Quantidade de ligações ativas de esgotos FN010: 

Despesa com pessoal próprio 
FN014: Despesa com serviços de terceiros 

FN026: Quantidade total de empregados próprios 
IN018: Quantidade equivalente de pessoal total 

ligações/emp
regados 

Comentários: AG002* e ES002*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

Indicadores operacionais: água 
IN001 - Densidade de economias de água por ligação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 
AG003: Quantidade de economias ativas de água 

econ./lig. 

Comentários: AG003* e AG002*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN009 - Índice de hidrometração 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 
AG004: Quantidade de ligações ativas de água 

micromedidas 
percentual 

Comentários: AG004* e AG002*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN010 - Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG006: Volume de água produzido AG008: Volume de água 
micromedido AG018: Volume de água tratada importado 

AG019: Volume de água tratada exportado AG024: 
Volume de serviço 

percentual 

IN011 - Índice de macromedição 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG006: Volume de água produzido AG012: Volume de água 
macromedido AG018: Volume de água tratada importado 

AG019: Volume de água tratada exportado 
percentual 

IN013 - Índice de perdas faturamento 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG006: Volume de água produzido 
AG011: Volume de água faturado 

AG018: Volume de água tratada importado 
percentual 



 738 

 

                      
    

AG024: Volume de serviço 

IN014 - Consumo micromedido por economia 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG008: Volume de água micromedido 
AG014: Quantidade de economias ativas de água 

micromedidas 
m³/mês/econ. 

Comentários: AG014*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN017 - Consumo de água faturado por economia 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 
AG011: Volume de água faturado 

AG019: Volume de água tratada exportado 
m³/mês/econ. 

Comentários: AG003*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN020 - Extensão da rede de água por ligação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG005: Extensão da rede de água 
AG021: Quantidade de ligações totais de água 

m/lig. 

Comentários: AG005* e AG021*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN022 - Consumo médio percapita de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG001: População total atendida com abastecimento de 
água 

AG010: Volume de água consumido 
AG019: Volume de água tratada exportado 

l/hab./dia 

Comentários: AG001*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN023 - Índice de atendimento urbano de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG026: População urbana atendida com abastecimento 
de água 

G06A: População urbana residente do(s) município(s) com 
abastecimento de água 

POP_URB: População urbana do município do ano de 
referência (Fonte: IBGE): 

percentual 

IN025 - Volume de água disponibilizado por economia 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 
AG006: Volume de água produzido 

AG018: Volume de água tratada importado 
AG019: Volume de água tratada exportado 

m³/mês/econ. 

Comentários: AG003*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN028 - Índice de faturamento de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG006: Volume de água produzido 
AG011: Volume de água faturado 

AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

percentual 

IN043 - Participação das economias residenciais de água no total das economias de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 
AG013: Quantidade de economias residenciais ativas de 

água 
percentual 

Comentários: AG013* e AG003*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN044 - Índice de micromedição relativo ao consumo 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG008: Volume de água micromedido 
AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 
percentual 

IN049 - Índice de perdas na distribuição 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 
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AG006: Volume de água produzido 
AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

percentual 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

AG005: Extensão da rede de água AG006: Volume de água 
produzido AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

m³/dia/Km 

Comentários: AG005*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN051 - Índice de perdas por ligação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 
AG006: Volume de água produzido 

AG010: Volume de água consumido 
AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

l/dia/lig. 

Comentários: AG002*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN052 - Índice de consumo de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG006: Volume de água produzido 
AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 
AG024: Volume de serviço 

percentual 

IN053 - Consumo médio de água por economia 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 
AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 
m³/mês/econ. 

Comentários: AG003*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo. 

IN055 - Índice de atendimento total de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG001: População total atendida com abastecimento de 
água 

G12A: População total residente do(s) município(s) com 
abastecimento de água, segundo o IBGE POP_TOT: 

População total do município do ano de referência (Fonte: 
IBGE): 

percentual 

IN057 - Índice de fluoretação de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG006: Volume de água produzido 
AG018: Volume de água tratada importado 

AG027: Volume de água fluoretada 
percentual 

IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG006: Volume de água produzido 
AG018: Volume de água tratada importado 

AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de 
água 

kWh/m³ 

Indicadores operacionais: esgoto 
IN015 - Índice de coleta de esgoto 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG010: Volume de água consumido 
AG019: Volume de água tratada exportado 

ES005: Volume de esgotos coletado 
percentual 

IN016 - Índice de tratamento de esgoto 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

ES005: Volume de esgotos coletado 
ES006: Volume de esgotos tratado 

ES013: Volume de esgotos bruto importado 
ES014: Volume de esgoto importado tratado nas 

instalações do importador 
ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas 

instalações do importador 

percentual 

IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 
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ES004: Extensão da rede de esgotos 
ES009: Quantidade de ligações totais de esgotos 

m/lig. 

Comentários: ES004* e ES009*: utiliza-se a média aritimética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 
mesmo. 

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

ES026: População urbana atendida com esgotamento 
sanitário 

G06A: População urbana residente do(s) município(s) com 
abastecimento de água G06B: População urbana 

residente do(s) município(s) com esgotamento sanitário 
POP_URB: População urbana do município do ano de 

referência (Fonte: IBGE): 

percentual 

IN046 - Índice de esgoto tratado referido à água consumida 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

AG010: Volume de água consumido 
AG019: Volume de água tratada exportado 

ES006: Volume de esgotos tratado 
ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas 

instalações do importador 

percentual 

IN047 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

ES026: População urbana atendida com esgotamento 
sanitário 

G06B: População urbana residente do(s) município(s) com 
esgotamento sanitário 

POP_URB: População urbana do município do ano de 
referência (Fonte: IBGE): 

percentual 

IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

ES001: População total atendida com esgotamento 
sanitário 

G12A: População total residente do(s) município(s) com 
abastecimento de água, segundo o IBGE G12B: 
População total residente do(s) município(s) com 

esgotamento sanitário, segundo o IBGE POP_TOT: 
População total do município do ano de referência (Fonte: 

IBGE): 

percentual 

IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

ES005: Volume de esgotos coletado 
ES028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de 

esgotos 
kWh/m³ 

Indicadores de balanço 
IN061 - Liquidez corrente 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL001: Ativo circulante 
BL005: Passivo circulante 

 

IN062 - Liquidez geral 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL001: Ativo circulante BL003: Exigível a longo prazo BL005: 
Passivo circulante BL010: Realizável a longo prazo 

 

IN063 - Grau de endividamento 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL002: Ativo total 
BL003: Exigível a longo prazo 

BL005: Passivo circulante 
BL008: Resultado de exercícios futuros 

 

IN064 - Margem operacional com depreciação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 
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BL007: Receita operacional 
BL009: Resultado operacional com depreciação 

 
 

percentual 

IN065 - Margem líquida com depreciação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL004: Lucro líquido com depreciação 
BL007: Receita operacional 

percentual 

IN066 - Retorno sobre o patrimônio líquido 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL004: Lucro líquido com depreciação 
BL006: Patrimônio líquido 

percentual 

IN067 - Composição de exigibilidades 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL003: Exigível a longo prazo 
BL005: Passivo circulante 

percentual 

IN068 - Margem operacional sem depreciação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL007: Receita operacional 
BL012: Resultado operacional sem depreciação 

percentual 

IN069 - Margem líquida sem depreciação 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

BL007: Receita operacional 
BL011: Lucro líquido sem depreciação 

percentual 

IN071 - Economias atingidas por paralisações 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD002: Quantidades de paralisações no sistema de 
distribuição de água 

QD004: Quantidade de economias ativas atingidas por 
paralisações 

econ./paralis. 

IN072 - Duração média das paralisações 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD002: Quantidades de paralisações no sistema de 
distribuição de água 

QD003: Duração das paralisações (soma das paralisações 
maiores que 6 horas no ano) 

horas/paralis. 

IN073 - Economias atingidas por intermitências 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD015: Quantidade de economias ativas atingidas por 
interrupções sistemáticas 

QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas 

econ./interrup
. 

IN074 - Duração média das intermitências 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas 
QD022: Duração das interrupções sistemáticas 

horas/interrup
. 

IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD006: Quantidade de amostras para cloro residual 
(analisadas) 

QD007: Quantidade de amostras para cloro residual com 
resultados fora do padrão 

percentual 

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 
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QD008: Quantidade de amostras para turbidez 
(analisadas) QD009: Quantidade de amostras para 

turbidez fora do padrão 
percentual 

IN077 - Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD011: Quantidades de extravasamentos de esgotos 
registrados 

QD012: Duração dos extravasamentos registrados 
horas/extrav. 

IN079 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
QD006: Quantidade de amostras para cloro residual 

(analisadas) 
QD020: Quantidade mínima de amostras para cloro 

residual (obrigatórias) 

percentual 

IN080 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD008: Quantidade de amostras para turbidez 
(analisadas) 

QD019: Quantidade mínima de amostras para turbidez 
(obrigatórias) 

percentual 

IN082 - Extravasamentos de esgotos por extensão de rede 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

ES004: Extensão da rede de esgotos 
QD011: Quantidades de extravasamentos de esgotos 

registrados 
extrav./Km 

IN083 - Duração média dos serviços executados 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD024: Quantidade de serviços executados 
QD025: Tempo total de execução dos serviços 

hora/serviço 

IN084 - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD026: Quantidade de amostras para coliformes totais 
(analisadas) 

QD027: Quantidade de amostras para coliformes totais 
com resultados fora do padrão 

percentual 

IN085 - Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

QD026: Quantidade de amostras para coliformes totais 
(analisadas) 

QD028: Quantidade mínima de amostras para coliformes 

totais (obrigatórias) 

Percentual 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

9.5. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

9.5.1. Sistema Nacional de informações em saneamento 

O Governo Federal administra o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - 
SNIS no âmbito da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério 
das Cidades (MCID). 

O SNIS se constitui no maior e mais importante sistema de informações do setor 
saneamento no Brasil, apoiando-se em um banco de dados que contém informações de 
caráter institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro, 
contábil e de qualidade sobre a prestação de serviços de água, de esgotos e de manejo 
de resíduos sólidos urbanos (SNIS, 2018). 
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As informações do SNIS são coletadas anualmente e provêm de prestadores de serviços 
ou órgãos municipais encarregados da gestão dos serviços, sendo a base de dados 
totalmente pública e disponibilizada gratuitamente no sítio www.snis.gov.br. 

A coleta das informações e indicadores referentes a limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos é realidade desde o ano de referência 2002, os quais podem ser 
consultados na Tabela 290. 

 Tabela 290 – Indicadores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (SNIS). 

Indicadores sobre despesas e trabalhadores 

IN001 - Taxa de empregados em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

empreg/1000 

hab 

Comentários: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO POP_URB 

= Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN002 - Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU FN219: Despesa com 

agentes privados executores de serviços de manejo de 

RSU 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

R$/empreg 

Comentários: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO 

IN003 - Incidência das despesas com o manejo de rsu nas despesas correntes da prefeitura 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN220: Despesa total com serviços de manejo de RSU 

FN223: Despesa Corrente da Prefeitura durante o ano 

com TODOS os serviços do município (saúde, educação, 

pagamento de pessoal, etc.). 

% 

IN004 - Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviços de manejo rsu nas 

despesas com manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU FN219: Despesa com 

agentes privados executores de serviços de manejo de 

RSU 

% 

IN005 - Auto-suficiência financeira da prefeitura com o manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU FN219: Despesa com 

agentes privados executores de serviços de manejo de 

RSU FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas 

referentes à gestão e manejo de RSU 

% 

IN006 - Despesa per capita com manejo de rsu em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU FN219: Despesa com 

agentes privados executores de serviços de manejo de 

RSU POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

R$/hab 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN007 - Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

http://www.snis.gov.br/
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TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

% 

Comentários: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO 

IN008 - Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

% 

Comentários: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO 

IN010 - Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

TB011: Quantidade de empregados administrativos dos 

agentes públicos 

TB012: Quantidade de empregados administrativos dos 

agentes privados 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

% 

Comentários: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO 

IN011 - Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação de serviços de manejo 

rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas 

referentes à gestão e manejo de RSU POP_URB: 

População urbana do município (Fonte: IBGE) 

R$/habitante/a

no 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

Indicadores sobre coleta domiciliar e pública 

IN014 - Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) da população urbana do município. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CO165: População urbana atendida pelo serviço de 

coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

% 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN015 - Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população total do município 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CO164: População total atendida no município 

POP_TOT: População total do município (Fonte: IBGE): 
% 

Comentários: Indicador calculado a partir da edição 2009. POP_TOT = Estimativa de população total do IBGE. 

IN016 - Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CO050: População urbana atendida no município, 

abrangendo o distrito-sede e localidades 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

% 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

A partir de 2008 este indicador incorporou o campo Co147 e, em 2009, passou a não considerar o Co051. 

IN017 - Taxa de terceirização do serviço de coleta de (rdo + rpu) em relação à quantidade coletada 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes 

privados 

% 
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 CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

Comentários: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 

Este indicador teve sua equação alterada a partir do Diagnóstico RS 2007 com a inclusão das quantidades coletadas por 

cooperativas ou associações de catadores e outro executor. Em 2009 o Co145 foi substituído pelo Cs048 por motivo de 

equivalência. 

IN018 - Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na coleta (rdo + rpu) em 

relação à massa coletada 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

TB001: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes públicos, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

TB002: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes privados, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

 

Kg/empreg/dia 

 

IN019 - Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (rdo + rpu) em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

TB001: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes públicos, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

TB002: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes privados, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

empreg/1000 

hab 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN021 - Massa coletada (rdo + rpu) per capita em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

Kg/hab/dia 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. Calculado somente se os campos 

CO116 e CO117 preenchidos. 

Este indicador teve sua equação alterada a partir do Diagnóstico RS 2007 com a inclusão das quantidades coletadas por 

cooperativas ou associações de catadores e outros executores. Em 2009 o Co145 foi substituído pelo Cs048 por motivo 

de equivalência. 

IN022 - Massa (rdo) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de coleta 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CO108: Quantidade de RDO coletada pelo agente 

público 

CO109: Quantidade de RDO coletada pelos agentes 

privados 

CO140: Quantidade de RDO coletada por outros agentes 

executores, exceto coop. ou associações de catadores 

CO164: População total atendida no município 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

Kg/hab/dia 

Comentários: Calculado somente se os campos CO108 e CO109 preenchidos. 
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Este indicador teve sua equação alterada a partir do Diagnóstico RS 2007 com a inclusão das quantidades coletadas por 

cooperativas ou associações de catadores e outros executores. A partir de 2008 este indicador incorporou o campo 

Co147 e, em 2009, passou a não considerar o Co051. 

A partir de 2009, o Co143 foi substituído pelo Cs048 por motivo de equivalência. 

IN023 - Custo unitário médio do serviço de coleta (rdo + rpu) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes 

privados 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

FN206: Despesas dos agentes públicos com o serviço de 

coleta de RDO e RPU 

FN207: Despesa com agentes privados para execução 

do serviço de coleta de RDO e RPU 

R$/t 

Comentários: Calculado somente se os camposCO116 e CO117 preenchidos. 

Considerada a soma das despesas da Prefeitura ou SLU (inclusive com coop./assoc. catadores) e as despesas com 

empresas contratadas. A partir do Diagnóstico 2007 incorporou as quantidades coletadas por coop./assoc. de catadores. 

Não inclui quantidade coletada por “outros” partindo-se do princípio que neste campo encontram-se os geradores que 

transportam seus próprios resíduos à destinação final. A partir da edição 2009 o co145 foi substituído pelo Cs048 por motivos 

de equivalência. 

IN024 - Incidência do custo do serviço de coleta (rdo + rpu) no custo total do manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN206: Despesas dos agentes públicos com o serviço de 

coleta de RDO e RPU 

FN207: Despesa com agentes privados para execução 

do serviço de coleta de RDO e RPU FN218: Despesa dos 

agentes públicos executores de serviços de manejo de 

RSU 

FN219: Despesa com agentes privados executores de 

serviços de manejo de RSU 

% 

IN025 - Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

TB001: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes públicos, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

TB002: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes privados, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

% 

IN027 - Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em relação à quantidade total coletada de 

resíduos sólidos domésticos (rdo) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 

 

 
 

 

 

CO108: Quantidade de RDO coletada pelo agente 

público CO109: Quantidade de RDO coletada pelos 

agentes privados CO112: Quantidade de RPU coletada 

pelo agente público CO113: Quantidade de RPU 

coletada pelos agentes privados 

CO140: Quantidade de RDO coletada por outros agentes 

executores, exceto coop. ou associações de catadores 

CO141: Quantidade de RPU coletada por outros agentes 

executores, exceto coop. ou associações de catadores 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

% 

Comentários: Calculado somente se os campos CO112, CO113, CO108 e CO109 preenchidos. 

Este indicador teve sua equação alterada a partir do Diagnóstico RS 2007 com a inclusão das quantidades coletadas por 

cooperativas ou associações de catadores e outros executores. A partir da edição 2009 o co145 foi substituído pelo Cs048 

por motivos de equivalência. 

A partir de 2009 foi iminado o Co144, admitindo-o como zero. 
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IN028 - Massa de resíduos domiciliares e públicos (rdo+rpu) coletada per capita em relação à população total 

atendida pelo serviço de coleta 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CO164: População total atendida no município 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

Kg/habitante/dia 

Comentários: Calculado somente se os campos CO116, CO117e CO164 preenchidos. 

Indicador calculado a partir da edição 2009. Este indicador, diferentemente do I021 leva em consideração a população 

total atendida (declarada pelo município). 

Indicadores sobre coleta seletiva e triagem 

IN030 - Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à população urbana do município. 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CS050: População urbana do município atendida com a 

coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela 

Prefeitura (ou SLU) 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

% 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN031 - Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade 

total (rdo + rpu) coletada 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

% 

Comentários: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 

Este indicador teve sua equação alterada a partir do Diagnóstico RS 2007 com a inclusão das quantidades coletadas por 

cooperativas ou associações de catadores e outros executores. A partir da edição 2009 o co145 foi substituído pelo Cs048 

por motivos de equivalência. 

IN032 - Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e rejeitos) em relação à 

população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

Kg/hab/ano 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN034 - Incidência de papel e papelão no total de material recuperado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados 

CS010: Quantidade de Papel e papelão recicláveis 

recuperados 

% 

IN035 - Incidência de plásticos no total de material recuperado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados 

CS011: Quantidade de Plásticos recicláveis recuperados 

% 

IN038 - Incidência de metais no total de material recuperado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 
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CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados 

CS012: Quantidade de Metais recicláveis recuperados 

% 

IN039 - Incidência de vidros no total de material recuperado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados 

CS013: Quantidade de Vidros recicláveis recuperados 

% 

IN040 - Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no total de material recuperado 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados 

CS014: Quantidade de Outros materiais recicláveis 

recuperados (exceto pneus e eletrônicos) 

% 

IN053 - Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgânica) em relação à quantidade total 

coletada de resíduos sól. domésticos 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

CO108: Quantidade de RDO coletada pelo agente 

público 

CO109: Quantidade de RDO coletada pelos agentes 

privados 

CO140: Quantidade de RDO coletada por outros agentes 

executores, exceto coop. ou associações de catadores 

CS026: Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores 

da coleta seletiva acima mencionados CS048: Qtd. 

recolhida na coleta seletiva executada por associações 

ou cooperativas de catadores COM parceria/apoio da 

Prefeitura? 

 

% 

Comentários: Calculado somente se os campos CS026, CO108 e CO109 preenchidos. 

Antigo I033. Sua equação foi modificada em 2005 e 2007 com a inclusão das quantidades coletadas por outros agentes – 

coop./ assoc. de catadores e outros executores. Não inclui sucateiros, empresas do ramo ou catadores avulsos. 

A partir da edição 2009 o co143 foi substituído pelo Cs048 por motivos de equivalência. 

IN054 - Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CS026: Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores 

da coleta seletiva acima mencionados 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

Kg/habitante/ 

ano 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. Indicador calculado a partir da edição 

2009. 

Indicadores sobre coleta de resíduos de serviços de saúde 

IN036 - Massa de rss coletada per capita em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

RS044: Quantidade total de RSS coletada pelos agentes 

executores 

Kg/1000 hab/dia 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN037 - Taxa de rss coletada em relação à quantidade total coletada 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

RS044: Quantidade total de RSS coletada pelos agentes 

executores 

% 
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Comentários: Calculado somente se os campos CO116, CO117 e RS044 preenchidos. Este indicador teve sua equação 

alterada a partir do Diagnóstico RS 2007 com a inclusão das quantidades coletadas por cooperativas ou associações de 

catadores e outros executores. A partir da edição 2009 o co145 foi substituído pelo Cs048 por motivos de equivalência. 

Indicadores sobre varrição, capina e roçada 

IN041 - Taxa de terceirização dos varredores 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição 

TB004: Quantidade de varredores de agentes privados, 

alocados no serviço de varrição 

% 

IN042 - Taxa de terceirização da extensão varrida 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

VA011: Por empresas contratadas (Km varridos) 

VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos 

executores (Km varridos) 

% 

IN043 - Custo unitário médio do serviço de varrição (prefeitura + empresas contratadas) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN212: Despesa dos agentes públicos com o serviço de 

varrição FN213: Despesa com empresas contratadas 

para o serviço de varrição VA039: Extensão total de 

sarjetas varridas pelos executores (Km varridos) 

R$/Km 

IN044 - Produtividade média dos varredores (prefeitura + empresas contratadas) 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição TB004: Quantidade de 

varredores de agentes privados, alocados no serviço de 

varrição  

VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos 

executores (Km varridos) 

Km/empreg/ 

dia 

Comentários: Calculado somente para aqueles que não tiveram varrição mecânica VA016 = NÃO 

IN045 - Taxa de varredores em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição 

TB004: Quantidade de varredores de agentes privados, 

alocados no serviço de varrição 

empreg/1000 

hab 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN046 - Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

FN212: Despesa dos agentes públicos com o serviço de 

varrição 

FN213: Despesa com empresas contratadas para o 

serviço de varrição 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU FN219: Despesa com 

agentes privados executores de serviços de manejo de 

RSU 

% 

IN047 - Incidência de varredores no total de empregados no manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição 

TB004: Quantidade de varredores de agentes privados, 

alocados no serviço de varrição 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

% 

IN048 - Extensão total anual varrida per capita 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos 

executores (Km varridos) 

Km/habitante/an

o 
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Comentários: Indicador calculado a partir da edição 2009. 

A partir de 2011 foi substituído o cálculo da fórmula de (VA010 + VA011) por VA039 

POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN051 - Taxa de capinadores em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 
 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

TB005: Quantidade de empregados dos agentes 

públicos envolvidos com os serviços de capina e roçada 

TB006: Quantidade de empregados dos agentes 

privados envolvidos com os serviços de capina e roçada 

empreg/1000 

hab 

Comentários: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo SNIS. 

IN052 - Incidência de capinadores no total empregados no manejo de rsu 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

TB005: Quantidade de empregados dos agentes 

públicos envolvidos com os serviços de capina e roçada 

TB006: Quantidade de empregados dos agentes 

privados envolvidos com os serviços de capina e roçada 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes 

públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

% 

Indicadores sobre resíduos da construção civil 

IN026 - Taxa de resíduos sólidos da construção civil (rcc) coletada pela prefeitura em relação à quantidade total 

coletada 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

 
 

CC013: Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada 

por ela CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo 

agente público CO117: Quantidade de RDO e RPU 

coletada pelos agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

% 

Comentários: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 

Este indicador teve sua equação alterada a partir do Diagnóstico RS 2007 com a inclusão das quantidades coletadas de 

RDO + RPU por cooperativas ou associações de catadores e outros executores. A partir da edição 2009 o co145 foi 

substituído pelo Cs048 por motivos de equivalência. 

IN029 - Massa de rcc per capita em relação à população urbana 

Forma de cálculo Informações envolvidas Unidade 

 

CC013: Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada 

por ela 

CC014: Por empresas especializadas ("caçambeiros") ou 

autônomos contratados pelo gerador 

CC015: Pelo próprio gerador 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

Kg/habitante/ 

dia 

Comentários: Indicador calculado a partir da edição 2009. POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo 

SNIS. 

Fonte: SNIS, 2017. 
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9.5.1.1. Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana 

Em 2016, foi recomendado pela Associação Brasileira de Limpeza Pública, a instituição 
do Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU) que mede a aderência da 
gestão de uma determinada cidade às premissas da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – PNRS. Varia de 0 (zero) a 1 (um). Quanto mais próximo de 1 (um), maior será 
a aderência do município à PNRS. 

O trabalho foi realizado em conjunto pelas seguintes empresas: 

 ABLP – Associação Brasileira de Limpeza Pública; SELUR – Sindicato das 
Empresas de Limpeza Urbana; e, PwC Brasil – PricewaterhouseCooper. 

A seguir, apresenta-se o cálculo do ISLU referente ao Município de Santa Helena: 

IND 1. Porcentagem da população atendida pelos serviços de limpeza urbana 

Esse indicador tem por objetivo analisar a porcentagem de cobertura da prestação dos 
serviços de limpeza urbana no município, uma vez que considera a relação entre a 
população atendida pela coleta e a quantidade total de habitantes no município. Dessa 
forma, quanto maior a cobertura, maior o seu controle sobre os resíduos gerados, 
permitindo um melhor encaminhamento desses materiais para as etapas de tratamento 
e destinação. 

Como medir: 

 
Fonte: ABLP/SELUR/PwC Brasil, 2016. 

Dados: 

População urbana atendida declarada (hab.) = 13.383 

População urbana do município (hab.) = 13.383 

Cálculo: 

IND1 =
13.383 

13.383
 

IND1 = 1,0000 

IND 2. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)  

O IDHM é composto por três dimensões, de forma que o cálculo do valor do IDHM para 
cada município é feito com a média geométrica dos resultados de três dimensões: IDHM 
Longevidade, IDHM Educação e IDHM Renda. Assim, tanto o IDHM total quanto o 
referente a cada uma das dimensões são pontuados com valores que variam de 0 (zero) 
a 1 (um), classificando os municípios de acordo com a faixa em que se encontram: 
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Fonte: ABLP/SELUR/PwC Brasil, 2016. 

Como medir: 

No site do IBGE, é possível encontrar os resultados do índice para cada município 
brasileiro, tendo como base o ano de 2010. 

IND2 = 0,7380 

IND3. Arrecadação específica sobre despesa orçamentária 

Este indicador tem como objetivo medir o grau de sustentabilidade financeira dos 
municípios em relação aos serviços de limpeza urbana - aspecto apresentado e discutido 
na PNRS - a partir da análise de dois aspectos: (1) existência de arrecadação específica; 
e (2) o grau de comprometimento dos serviços. 

Para calcular esse indicador, foram coletadas informações de duas bases de dados: o 
SNIS, a partir da análise dos indicadores “arrecadação específica” (código FN222) e 
“despesa com os serviços” (código FN220) do ano de 2013; e o IBGE que contém 
informação sobre a despesa total empenhada para o município em 2008. 

Como medir: 

 
Fonte: ABLP/SELUR/PwC Brasil, 2016. 

IND3 = 
𝟎−𝟐𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

𝟑𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎
 

IND3 = - 0,0076 

 

IND 4. Materiais recuperados sobre massa coletada. 

Esse indicador visa a avaliar a quantidade de materiais recicláveis recuperados em 
relação à quantidade total de resíduos domiciliares e públicos coletados no município. 
Dessa forma, entende-se que, quanto maior a porcentagem de resíduos recuperados, 
melhor o processo de gerenciamento de resíduos; portanto, melhor a gestão do sistema 
de limpeza urbana. Para sua composição, foram coletadas informações da base de 
dados do SNIS referentes ao ano de 2015, por meio dos indicadores “material 
recuperado, exceto material orgânico e rejeito” (código: CS009) e “quantidade total de 
resíduos coletados” (código: CO119) ou equivalente ao indicador IN031 do SNIS. 

Esse indicador é calculado por meio da seguinte fórmula: 
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Fonte: ABLP/SELUR/PwC Brasil, 2016. 

Dados: 

Material recuperado, exceto material orgânico e rejeito (t) = 540 

Quantidade total de resíduos coletados (t) = 2.700,00 

IND4 = 
𝟓𝟒𝟎,𝟎𝟎 

𝟑.𝟒𝟖𝟎,𝟎𝟎 
 

IND4 = 0,1552 

 

IND 5. Destinação incorreta sobre a população atendida pelos serviços 

Esse indicador retrata quantas toneladas de resíduos o município envia para lixões e/ou 
aterros controlados, caracterizados como destinação incorreta. Essa quantidade de 
resíduos é relativizada sobre a população total atendida pelos serviços, para considerar 
somente a quantidade de pessoas atendidas pelos serviços de limpeza urbana e que, 
portanto, tem seus resíduos coletados pelo sistema municipal. Para a análise desse 
indicador, foram coletadas informações da base do SNIS, por meio dos indicadores 
“quantidade total de resíduos recebidos na UP” (código: CO116) e “população total 
atendida declarada” (código: CO164). 

 

Fonte: ABLP/SELUR/PwC Brasil, 2016. 

Dados: 

Quantidade total de resíduos recebidos na UP destinação incorreta (t) = 2.880,00 

População atendida declarada (hab.) = 13.383 

IND5 = 
𝟐.𝟖𝟖𝟎

 𝟏𝟑.𝟑𝟖𝟑
 

IND5 = 0,2152 
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I. Dimensão E: Engajamento do município 

O engajamento e a maturidade da sociedade são representados no ISLU por meio de 
dois indicadores que, combinados, mensuram na população o grau de desenvolvimento 
(IDH) e a extensão do atendimento do serviço (cobertura da coleta) 

 

 

Como medir:  

E = (0,29213 × IND1) + (0,70787 × IND2) 

E = (0,29213 × 1,00) + (0,70787 × 0,7380) 

E = 0,8145 

 

II. Dimensão S: Sustentabilidade financeira  

Nota-se que, em situações nas quais há falta de comprometimento financeiro da 
prefeitura, a qualidade dos serviços pode ser afetada em razão da incapacidade de 
operar os altos custos. Para que não ocorra essa situação, o departamento encarregado 
pela limpeza urbana deve contar com total autonomia para gerir as atividades, 
independentemente das variações orçamentárias do município. 

S = 6,90819 × IND3 + 1 

S = 0,9472 

 

III. Dimensão R: Recuperação dos recursos coletados 

Segundo a PNRS, uma das etapas mais importantes da cadeia de gerenciamento de 
resíduos é o processo de tratamento e recuperação desses materiais. Quanto maior a 
quantidade de resíduos tratados e/ou recuperados, menor será o volume de materiais 
enviados para aterros sanitários e/ou lixões. A Dimensão R tem como proposta verificar 
o que os municípios têm feito com os resíduos coletados e qual o seu grau de 
atendimento à PNRS com relação a esta temática. 

R = IND4 

R = 0,1552 

 

IV. Dimensão I: Impacto ambiental 

Esta dimensão tem como objetivo mensurar o grau de geração de passivo ambiental por 
meio do cálculo dos dados de disposição final inadequada de resíduos sólidos. 

I = 1,11810 × IND5 + 1 

I = 1,2406 
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V. Síntese dos Dados  

Tabela 291 – Síntese dos dados obtidos. 
Código Indicador Valor Indicador Dimensão 

POP_TOTAL População Total (hab.)  13.383  Ind1 

(2015) 
 1,0000  

E 0,8145 
CO164 População Total atendida declarada (hab.)  13.383  

IDHM 
Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal 
0,738 

Ind2 

(2010) 
 0,7380  

FN222 Arrecadação Específica (R$) 0,00 
Ind3 

(2015) 
- 0,0076  S 0,9472 FN220 Despesa com os Serviços (R$)  260.000,00  

SICONFI Despesa total empenhada (R$) 34.000.000,00 

CS009 
Material recuperado, exceto material 

orgânico e rejeito (t/ano) 
 540,00  

Ind4 

(2015) 
 0,1552  R 0,1552 

CO119 
Quantidade total de resíduos coletados 

(t/ano) 
 3.480,00  

CO116 
Quantidade de Resíduos recebidos na UP 

(t/ano) 
 2.880,00  Ind5 

(2015) 
 0,2152  I 1,2406 

CO164 População Total atendida declarada (hab.)  13.383  

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Resultado ISLU 

ISLU = 0,33284 × E + 0,22421 × S + 0,22215 × R + 0,22080 × I 

ISLU = 0,7919 

Avaliação do ISLU 

 
Figura 277 – Classificação dos Municípios para o ISLU. 

Fonte: adaptado de ABLP/SELUR/PwC Brasil, 2016. 

O modelo criado para o ISLU considera o somatório dos resultados obtidos pelos 
municípios em cada uma das dimensões. Na análise por faixa de classificação, as 
pontuações são divididas em cinco classes, permitindo uma comparação qualitativa mais 
objetiva entre municípios de diferentes classificações. Aplicando a metodologia 
anteriormente descrita, chegou-se ao Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana em 
Santa Helena de 0,7919, como classe B, considerando-se satisfatório. 
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9.5.2. Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva e de 
Organizações de Catadores 

Em 2016, foram propostos os Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva (ISCS) 
e os Indicadores de Sustentabilidade de Organizações de Catadores (ISOC) no produto 
“Gestão da coleta seletiva e de organizações de catadores: indicadores e índices de 
sustentabilidade”, produto realizado em parceria pela Fundação Nacional da Saúde 
(FUNASA), Universidade de São Paulo (USP) e Women in Informal Employment: 
Globalizing and Organizing (WIEGO). 

De acordo com Besen et al.(2016), os 16 ISCS estão agrupados em cinco aspectos: 
a) Institucional (4), b) Relações com a sociedade (4), c) Eficiência (3), d) Condições de 
Trabalho, saúde e segurança do trabalhador (3), e, e) Custos (2). A aplicação deste 
modelo de indicadores está detalhado a seguir. 

 

 

9.5.2.1. Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva (ISCS) 

I. Aspecto Institucional 

ISCS 1. PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Aspecto Institucional 

Como medir: 

1. Existência de PGIRS (intermunicipal/ regional/ microrregional) com 
construção participativa, em execução. 

S (    ) N (    ) 

2. Existência de PMGIRS com construção participativa, em 
implementação 

S ( X ) N (    ) 

3. Existência de PMGIRS sem construção participativa, não 
implementado 

S (    ) N (    ) 

4. Não existência de PMGIRS S (    ) N (    ) 

 

ISCS 2. INSTRUMENTOS LEGAIS NA RELAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
COM PRESTADORES DE SERVIÇO DE COLETA SELETIVA  

Como medir: 

1. Existência de contrato de prestação de serviço  S ( X ) N (    ) 
2. Existência de convênio com repasse financeiro S (    ) N (    ) 
3. Existência de convênio sem repasse financeiro S (    ) N (    ) 
4. Não existência de contrato ou de convênio S (    ) N (    ) 

 

ISCS 3. ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO  

Como medir: 

Número de habitantes atendidos x 100 (%) 
           Número total de habitantes na área urbana 

 

100%  ( X ) 

75,1% a 99,9% (    ) 

50,1 a 75,0% (    ) 

≤ 50% (    ) 
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ISCS 4. AUTOFINANCIAMENTO 

Como medir: 

1. Cobrança de taxa ou de tarifa que cubra o custo do serviço de 
resíduos sólidos, incluindo a coleta seletiva  

S (    ) N (    ) 

2. Cobrança de taxa no IPTU ou orçamento, que cubra todo o custo 
do serviço 

S (    ) N (    ) 

3. Cobrança de taxa no IPTU ou orçamento que não cubram os 
custos do serviço 

S (    ) N (    ) 

4. Apenas orçamento S ( X ) N (    ) 

 

II. Aspecto Relações com a Sociedade  

ISCS 5. EDUCAÇÃO/DIVULGAÇÃO 

Os seguintes requisitos devem ser atendidos: 
( X ) Campanhas pontuais 

( X ) Campanhas permanentes 

(    ) Atividade de formação de professores 

(    ) Atividade com alunos em escolas 

( X ) Atividades de sensibilização dos funcionários municipais  

( X ) Atividades com a comunidade 

( X ) Elaboração de folhetos 

( X ) Elaboração de publicações 

( X ) Inserções em programas de rádio e TV 

( X ) Mutirões e/ou mobilizações 

( X ) Elaboração de sites de educação ambiental 

 

Como medir: 

Número de requisitos atendidos x 100 (%) 
Número de requisitos desejáveis 

 

≥ 80% ( X ) 

50,1% 0 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

 

ISCS 6. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

Os canais desejáveis são: 

( X ) Comitês Gestores  ( X ) em funcionamento  

(    ) Fórum Lixo e Cidadania  (    ) em funcionamento 

( X ) Câmaras Técnicas ou Grupos de Trabalho (GT’s) de resíduo 
em Conselhos de Meio Ambiente/Comitês de Bacias e outros 

( X ) em funcionamento 

(    ) Fóruns da Agenda 21 (    ) em funcionamento 

Como medir: 

1. Existência de uma ou mais instâncias de participação em 
funcionamento efetivo 

S ( X ) N (    ) 

2. Existência de uma instância, mas que funciona parcialmente S (    ) N (    ) 
3. Existência de instância, porém sem funcionamento S (    ) N (    ) 
4. Não existência de instância de participação S (    ) N (    ) 
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ISCS 7. PARCERIAS 

As parcerias desejáveis devem ser: 
( X ) Organização de Catadores 

( X ) Entidades representativas de catadores  

( X ) Secretarias municipais  

( X ) Setor público estadual 

( X ) Setor público federal 

( X ) Setor privado 

( X ) Organizações não governamentais  

(    ) Universidades  

( X ) Associações de bairros 

Como medir: 

 Número de parcerias efetivadas x 100 (%)  
Número de parcerias desejáveis 

 
 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

 

ISCS 8. INCLUSÃO DE CATADORES AVULSOS 

Como medir: 

Número de catadores incluídos x 100 (%) 
Número de catadores cadastrados 

 

≥ 50% ( X ) 

30,0% a 50% (    ) 

10,1% a 29,9% (    ) 

≤ 10% (    ) 

 

III. Aspecto Eficiência  

ISCS 9. ADESÃO DA POPULAÇÃO 

 

Como medir: 

Número de domicílios que aderem x 100 (%) 
Número total de domicílios atendidos 

 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

30,1% a 50,0% (    ) 

≤ 30% (    ) 

 

 

ISCS 10. TAXA DE RECUPERAÇÃO DE RECICLÁVEIS 

 

Como medir: 

 Quant. da coleta seletiva – Quant. rejeitos x 100 (%)  
Quant. coletada seletiva + Quant. coleta regular 

 

> 25,0% (    ) 

15,1% a 24,9% ( X ) 

5,1% a 15,0% (    ) 
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≤ 5,0% (    ) 

 

ISCS 11. TAXA DE REJEITO 

 

Como medir: 

Quant. da coleta seletiva – Q. comercializada x 100 (%) 
Quant. coletada seletiva 

 

≤ 5,0% (    ) 

5,1% a 10,0% (    ) 

10,1% a 29,9% (    ) 

≥ 30,0% ( X ) 

 

IV. Condições de trabalho e saúde 

ISCS 12. CONDIÇÕES DE TRABALHO NA COLETA DE RESÍDUOS SECOS 

Os requisitos desejáveis são: 
( X ) Documentação, Licenças e Pagamento de IPVA e de seguro obrigatório 

( X ) Motoristas habilitados (caminhões, veículos leves) 

( X ) Manutenção dos veículos 

( X ) Camisas ou coletes com cores vivas 

( X ) Calça comprida 

( X ) Boné 

( X ) Capa de chuva 

( X ) Calçado com solado antiderrapante (ex. tênis) 

( X ) Utilização de luva de proteção mecânica (impermeável) 
(    ) Colete refletor para coleta noturna (se for o caso) 
( X ) Tempo adequado para que o trabalhador possa retirar o material sem riscos ergonômicos e 

de atropelamento 
( X ) Limite de carga individual a ser coletada  

Como medir: 

 Número de requisitos atendidos x 100 (%)  
Número de requisitos desejáveis 

 

100% (    ) 

75,1% a 99,9% ( X ) 

50,1% a 75,0% (    ) 

≤ 50% (    ) 
 

ISCS 13. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO NA CENTRAL DE TRIAGEM 

Os requisitos desejáveis para boas condições ambientais de trabalho são: 
( X ) Existência de refeitório 

( X ) Limpeza diária do refeitório 

( X ) Existência de sanitários 

( X ) Limpeza diária dos sanitários 

(    ) Controle periódico de ratos 

(    ) Controle periódico de moscas 

(    ) Controle periódico de baratas 

( X ) Cobertura adequada da edificação 

( X ) Ventilação e iluminação adequadas  
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(    ) Controle de odores incômodos  

( X ) Condições ergonômicas adequadas (ex. altura das esteiras/mesas de separação) 

(    ) Assento em altura adequada ao trabalho 

( X ) Proteção física dos equipamentos que apresentam risco no manuseio (esteiras, prensas, 
moedor de vidro) para evitar acidentes  

Como medir: 

Número de requisitos atendidos x 100 (%) 
Número de requisitos desejáveis 

100% (    ) 

75,1% a 99,9% (    ) 

50,1% a 75,0% ( X ) 

≤ 50% (    ) 

ISCS 14. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

Os requisitos desejáveis são: 
( X ) Existência de extintores de incêndio adequados 

(    ) Existência de Plano de Emergência  

( X ) Uso de EPI’s pelos trabalhadores 

( X ) Identificação de materiais perigosos 

( X ) Existência de equipamentos para manuseio de cargas 

(    ) Registro de acidentes de trabalho 

(    ) Existência de grupo ou comissão de prevenção de acidentes do trabalho 

 

Como medir: 

 Número de requisitos atendidos x 100 (%)  
Número de requisitos desejáveis 

 

100% (    ) 

75,1% a 99,9% (    ) 

50,1% a 75,0% ( X ) 

≤ 50% (    ) 
 

ISCS 15. CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA 

Como medir: 

 Custo do serviço (últimos 6 meses) (R$/ton)  
Toneladas coletadas (últimos 6 meses)  

 

≤ R$ 200,00/ton (    ) 

R$ 200 a R$ 350/ton (    ) 

R$351 a 500/ton (    ) 

≥ 500/ton (    ) 

Não informado 

ISCS 16. CUSTOS DA COLETA SELETIVA / REGULAR + DESTINAÇÃO 

Como medir: 

 Custo da coleta seletiva (R$/ton) x 100 
Custo da coleta regular + destinação final (R$/t) 

(média dos últimos seis meses) 
 

≤ 50% (    ) 

50,1 e 99,9% (    ) 

100 e 199,9% (    ) 

≥ 200% (    ) 

Não informado 
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Cálculo do Índice de Sustentabilidade de Coleta Seletiva 

Passo 1: Atribuir um valor de 0 a 1 para cada indicador, de acordo com a tendência à 
sustentabilidade e colocar na tabela, ao final do passo 3. 

Não respondeu = 0 
Muito desfavorável = 0,25 

Desfavorável = 0,5 
Favorável = 0,75 

Muito Favorável = 1 

Passo 2: Calcular o valor final de cada indicador, multiplicando o valor da tendência à 
sustentabilidade (0,00; 0,25; 0,50; ou 0,75) pelo peso atribuído a ele na tabela ao final 
do passo 3. Os pesos são sempre os mesmos, pois foram atribuídos pelos especialistas. 

Passo 3: Calcular o índice de sustentabilidade. O índice é uma forma de juntar todos os 
indicadores em um único cálculo, que permite ter uma avaliação global e tomar decisões 
a partir dela. O índice é igual à soma dos valores finais obtidos pelos indicadores, dividida 
pela soma dos pesos. Os valores dos índices de sustentabilidade são obtidos pela 
aplicação da seguinte fórmula: 

Índice = Somatória dos valores finais 
 Somatória dos pesos 

É importante destacar que os pesos dos indicadores representam a ordem de 
importância de cada um no conjunto deles. Os indicadores foram agrupados em função 
dos aspectos, por isso os pesos atribuídos aos indicadores não estão em ordem 
crescente. 

Cálculo: 

Tabela 292 – Síntese dos Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva (ISCS). 

Indicador 
Resultado de 

Tendência 
Valor Peso Valor final 

ISCS 01 Favorável 0,75 1 0,750 

ISCS 02 Muito Favorável 1,00 0,83 0,830 

ISCS 03 Muito Favorável 1,00 0,9 0,900 

ISCS 04 Muito Desfavorável 0,25 0,8 0,200 

ISCS 05 Muito Favorável 1,00 0,79 0,790 

ISCS 06 Muito Favorável 1,00 0,73 0,730 

ISCS 07 Muito Favorável 1,00 0,62 0,620 

ISCS 08 Muito Favorável 1,00 0,74 0,740 

ISCS 09 Muito Favorável 1,00 0,91 0,910 

ISCS 10  Favorável 0,75 0,89 0,668 

ISCS 11 Muito Desfávoravel 0,25 0,87 0,218 

ISCS 12 Favorável 0,75 0,84 0,630 

ISCS 13 Desfávoravel 0,50 0,84 0,420 

ISCS 14 Desfávoravel 0,50 0,84 0,420 

ISCS 15 Não informado 0,00 0,82 0,000 

ISCS 16 Não informado 0,00 0,81 0,000 

Total 13,23 8,825 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

O resultado do índice é: 
8,825

13,23
 =  0,667 = 66,70% 
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Para tornar mais fácil a visualização do desempenho da coleta seletiva adotou-se a 
aplicação de um instrumento de medição e comunicação denominado Radar da 
Sustentabilidade. O Radar é um instrumento gráfico que apresenta o desempenho em 
relação à sustentabilidade e suas possibilidades de melhoria. A imediata visualização e 
fácil compreensão visam facilitar a assimilação das informações.  

Consultando o Radar: 

 
Figura 278 – Radar Indicadores de Sustentabilidade de Coleta Seletiva (ISCS). 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Conclui-se que a coleta seletiva do município de Santa Helena encontra-se em uma 
situação favorável como indica a Figura 278, com um índice de 0,667 para o Indicador 
de Sustentabilidade da Coleta Seletiva. Ou seja, o poder público municipal tem investido 
na sustentabilidade da prestação do serviço da coleta seletiva. Entretanto, ainda é 
necessário alinhar alguns pontos como apontados nos indicadores ISCS04, o que 
demonstra um valor alto de investimentos sem um retorno financeiro uma vez que a 
Prefeitura cobra uma taxa de coleta de resíduos sólidos insuficiente para suprir o 
equilíbrio econômico-financeiro do sistema, e, ISCS11, demonstrando uma alta 
incidência de rejeitos recebidos na coleta seletiva. 

 

9.5.2.2. Indicadores de Sustentabilidade de Organizações de Catadores 
(ISOC) 

De acordo com Besen et al.(2016), os 21 Indicadores de Sustentabilidade de 
Organizações de Catadores (ISOC) estão agrupados em cinco aspectos: a) Institucional 
(4), b) Socioeconômico (2), c) Organizacional (6), d) Eficiência Operacional (5), e, e) 
Condições de Trabalho, saúde e segurança do trabalhador (4). A aplicação deste modelo 
de indicadores está detalhado a seguir. 
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I. Aspecto Legal/Institucional 

ISOC 1. REGULARIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Para avaliar a regularização das cooperativas de catadores, foram estabelecidos 19 
requisitos: 

( X ) Estatuto Social 

(    ) Inscrição na Junta Comercial Estadual 

( X ) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

( X ) Cadastro na Organização das Cooperativas do Estado (OCE) 

(    ) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros 

( X ) Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura municipal 

( X ) Inscrição no Instituto Nacional de Seguridade Social 

( X ) Inscrição na Caixa Econômica Federal 

( X ) Diretoria eleita e em exercício 

( X ) Registro Estadual na Secretaria do Estado da Fazenda 

( X ) Certificado Ambiental 

( X ) Atlas das Assembleias Gerais 

( X ) Livros em dia 

(    ) Autorização para emissão de notas fiscais 

( X ) Balanço anual 

( X ) Recolhimento de impostos federais: Programa de Integração Social (PIS), Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Imposto de Renda retido na Fonte 
(IRRF), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) 

( X ) Recolhimento de impostos estaduais: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços (ICMS) e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) 

( X ) Recolhimento de impostos municipais: Imposto sobre Serviço (ISS), no caso de haver 
prestação de serviços não cooperativos, Imposto Territorial Urbano (IPTU) e recolhimento 
para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (a SESCOOP) 

( X ) Recolhimento de fundos obrigatórios junto à cooperativa: Fundo de Reserva e Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e Social. 

Para avaliar a regularização das associações de catadores, foram estabelecidos 9 
requisitos: 

( X ) Estatuto Social 

( X ) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

( X ) Certidão negativa do INSS 

( X ) Certidão negativa do FGTS 

( X ) Certidão negativa da Receita Federal 

( X ) Livro de Matrícula dos Associados atualizado 

( X ) Apresentação das três últimas atas das Assembleias Associação 

( X ) Balancetes 

(    ) Ata de aprovação de contas do último exercício social 

Como medir: 
  

Número de requisitos atendidos x 100 (%) 
                        Número de requisitos obrigatórios 

100% (    ) 

50,1 a 99,9% ( X ) 

20,1 a 50,0% (    ) 

≤ 20,0% (    ) 
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ISOC 2. INSTRUMENTOS LEGAIS NA RELAÇÃO COM A PREFEITURA 

Foram considerados cinco requisitos obrigatórios: 
( X ) Regularização da organização 

( X ) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

( X ) Alvará de funcionamento da organização 

(    ) Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos 
associados/cooperados 

( X ) Situação legalizada da organização junto à receita federal 

 

Como medir: 

  
 Número de requisitos atendidos x 100 (%) 

                         Número de requisitos obrigatórios 

100% (    ) 

50,1 a 99,9% ( X ) 

20,1 a 50,0% (    ) 

≤ 20,0% (    ) 
 

 

ISOC 3. QUALIDADE DAS PARCERIAS 

Foram consideradas as seguintes ações desejáveis de parceiros das organizações: 
( X ) Cessão de espaço físico/construção do galpão de triagem 

( X ) Cessão de equipamentos e veículos 

( X ) Ações de educação e divulgação 

( X ) Confecção de material de educação/comunicação 

( X ) Realização de Cursos 

( X ) Apoio Técnico 

( X ) Cessão/doação de materiais recicláveis 

(    ) Realização de Cursos de Alfabetização 

Como medir: 

 Número de parcerias efetivadas x 100 (%)  
                     Número de parcerias desejáveis 

 
 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

 

ISOC 4. DIVERSIFICAÇÃO DE PARCERIAS 

Na busca por maior diversidade de parceiros, foram consideradas desejáveis as 
seguintes parcerias: 

( X ) Redes de catadores 

( X ) Entidades representativas dos catadores 

(    ) Outras organizações de catadores 

( X ) Organizações não governamentais 

( X ) Setor público federal 

( X ) Setor público estadual  

( X ) Setor público municipal 
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( X ) Setor privado/empresas 

( X ) Organizações comunitárias ou religiosas 

( X ) Organizações de classe 

( X ) Universidades ou entidades técnicas 

 

Como medir: 

 Número de parcerias efetivadas x 100 (%)  
Número de parcerias desejáveis 

 
 
 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

 

II. Aspecto Socioeconômico 

ISOC 5. RENDA MÉDIA POR MEMBRO 

 

Como medir: 

 Renda média mensal por membro  
Salário mínimo vigente 
(Últimos seis meses) 

 
 

≥ a dois salários mínimos (    ) 

Entre 1 e2 salários mínimos ( X ) 

Entre 0,5 e 1 salário mínimo (    ) 

≤ 0,5 salário mínimo (    ) 

 

ISOC 6. RELAÇÃO ENTRE GÊNEROS 

Foram considerados os seguintes requisitos: 
( X ) Igualdade salarial por atividade 

( X ) Igual participação na construção de regras e procedimentos, inclusive sobre processos 
decisórios 

( X ) Solidariedade entre homens e mulheres na execução dos trabalhos 

( X ) Aceitação de liderança feminina 

Como medir: 

 Número de requisitos atendidos x 100 (%)  
Número de requisitos desejáveis 

 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 
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III. Aspecto Organizacional 

ISOC 7. AUTOGESTÃO 

Foram considerados os seguintes requisitos: 
( X ) Possuir regimento interno 

( X ) Manter registros das informações sobre despesas, descontos e comercialização 

( X ) Apresentar transparência no rateio e disponibilidade de livros caixa, planilhas e documentos 

( X ) Manter murais de comunicação e informação atualizados sobre comercialização, despesas, 
eventos externos e reuniões 

 

Como medir: 

 Número de requisitos atendidos x 100 (%)  
Número de requisitos desejáveis 

 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

 

ISOC 8. CAPACITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

Como medir: 

 Número atual de membros capacitados x 100 (%)  
Número atual de membros 

 

≥ 80% (    ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

Não informado 

ISOC 9. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES 

Como medir: 

 Número de membros em reuniões x 100  (%)                            
Número de pessoas que deveriam estar presentes 

 

≥ 80% (    ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

Não informado 

ISOC 10. ROTATIVIDADE 

Como medir: 

 Número Admissão + Número Desligamento x 100 (%). 
.  (últimos seis meses)  . 

Número de pessoas que deveriam estar presentes 
(no início do primeiro mês do período de seis meses) 

 

≤ 20% (    ) 

20,1% a 30,0% (    ) 

30,1% a 49,9% (    ) 

≥ 50% (    ) 

Não informado 
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ISOC 11. BENEFÍCIOS AOS MEMBROS 

Foram considerados como benefícios desejáveis aos trabalhadores das organizações os 
itens: 

( X ) Contribuição ao INSS 

( X ) Licença Maternidade 

(    ) Férias remuneradas 

(    ) Pagamento equivalente ao 13º salário 

( X ) Conta bancária em nome do trabalhador 

(    ) Vale transporte 

(    ) Licença saúde e auxílio-doença remunerados 

(    ) Curso de alfabetização / matematização e/ou supletivo 

( X ) Apoio psicossocial 

(    ) Prêmios de produtividade  

(    ) Convênio médico 

( X ) Auxílio creche 

(    ) Cesta básica / auxílio alimentação 

Como medir: 

 Número de benefícios efetivados x 100 (%) 
 Número de benefícios desejáveis 

 

≥ 80% (    ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% ( X ) 

≤ 20% (    ) 

 

 

ISOC 12. DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS 

Foram consideradas as seguintes atividades e serviços desejáveis: 
( X ) Coleta de materiais recicláveis 

( X ) Triagem de recicláveis 

( X ) Promoção de educação ambiental voltada à reciclagem de resíduos 

(    ) Prestação de serviço a empresas 

(    ) Aproveitamento artesanal de resíduos (exemplos: confecção de vassouras PET, cordas 
de varal) 

(    ) Reaproveitamento de materiais recicláveis (exemplos: venda de livros, e outros materiais 
separados, em bom estado) 

( X ) Beneficiamento de materiais (exemplos: trituração de vidro, moagem de plástico) 

(    ) Reciclagem de resíduos (processo industrial) 

Como medir: 

 Número de serviços efetivados x 100 (%) 
 Número de serviços desejáveis 

 

≥ 80% (    ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% ( X ) 

≤ 20% (    ) 

 

 

 



 768 

 

                      
    

IV. Aspecto Eficiência Operacional 

ISOC 13. ADESÃO DA POPULAÇÃO 

Como medir: 

 Número de residências que aderem x 100 (%)             
residências atendidas pela coleta seletiva 

 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

30,1% a 50,0% (    ) 

≤ 30% (    ) 

 

ISOC 14. TAXA DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Como medir: 

 Quant. da coleta seletiva – Quant. rejeitos x 100 (%)  
Quant. coletada seletiva + Quant. coleta regular 

 
 

≥ 25% (    ) 

15,1% a 24,9% ( X ) 

5,1% a 15,0% (    ) 

≤ 5% (    ) 

 

ISOC 15. TAXA DE REJEITO 

Como medir: 

Quant. coletada seletiva – Quant. comercializada x 100 (%)  
Quant. Da coleta seletiva 

 
 

≤ 5%  (    ) 

5,1% a 10% (    ) 

10,1% a 29,9% (    ) 

≥ 30% ( X ) 

 

ISOC 16. AUTOSSUFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS 

Como medir: 

Número de equipamentos e veículos próprios x 100 (%)  
 Número total de equipamentos e veículos 

 
 

≥ 80% ( X ) 

50,1% a 79,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

 

ISOC 17. PRODUTIVIDADE POR CATADOR 

Como medir: 

Quant. de toneladas triadas x 100 (%)  
 Número de catadores 

 
 

≥ 3,00 ( X ) 

2,01 a 2,99 (    ) 

1,01 a 2,00 (    ) 

≤ 1,00 (    ) 
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V. Condições de Trabalho, Saúde e Segurança do Trabalhador 

ISOC 18. CONDIÇÕES DE TRABALHO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os requisitos desejáveis são: 
(    ) Documentação, Licenças e Pagamento de IPVA e de seguro obrigatório 

( X ) Motoristas habilitados (caminhões, veículos leves) 

( X ) Manutenção de veículos 

( X ) Camisas ou coletes com cores vivas 

( X ) Calça comprida 

( X ) Boné 

( X ) Capa de chuva 

( X ) Calçado com solado antiderrapante (ex. tênis) 

( X ) Utilização de luva de proteção mecânica (impermeável) 

(    ) Colete refletor para coleta noturna (se for o caso) 

( X ) Tempo adequado para que o trabalhador possa retirar o material sem riscos ergonômicos 
e de atropelamento 

(    ) Limite de carga individual a ser coletada  

Como medir: 
  

Número de requisitos atendidos x 100 (%)  
Número de requisitos desejáveis 

 

100% (    ) 

75,1% a 99,9% ( X ) 

50,1% a 75,0% (    ) 

≤ 50% (    ) 

 

ISOC 19. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 

Os requisitos desejáveis são: 
(    ) Limpeza do refeitório executada diariamente 

( X ) Limpeza dos banheiros executada diariamente 

( X ) Ventilação adequada da área de trabalho 

( X ) Controle periódico de ratos 

(    ) Controle periódico de moscas 

( X ) Controle periódico de baratas 

( X ) Área de triagem com cobertura adequada 

( X ) Altura adequada de mesa de triagem ou esteira de catação 

( X ) Definição do limite máximo de peso, segundo normas, a ser obedecido pelos trabalhadores 
para evitar lesões de coluna e membros 

(    ) Existência de sistemas e ações de prevenção de incêndios 

(    ) Sistema de alarme e sinalização indicadora de extintores de incêndio e do fluxo de 
evacuação da área 

( X ) Existência de barreiras de prevenção de acidentes em máquinas perigosas (esteira, prensa, 
enfardadeira, moedor, etc.) 

( X ) Medidas de controle de odores incômodos 

( X ) Velocidade de movimento da esteira adequada para evitar lesão por esforços repetitivos e 
presença de pausas periódicas 

(    ) Assento em altura adequada ao trabalho 

( X ) Instalações elétricas adequadas e protegidas contra choques 

( X ) Controle de acesso e movimentação de pessoas 

( X ) Barreira para evitar risco de quedas de plataformas e mezaninos 

( X ) Proteção coletiva de desníveis (guarda-corpo) 
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(     ) Moinho para vidro para evitar movimentação manual 

( X ) Separação e isolamento de produtos técnicos 

Como medir: 
  

 Número de requisitos efetivados x 100 (%)  
Número de requisitos desejáveis 

 

100% (    ) 

75,1% a 99,9% (    ) 

50,1% a 75,0% ( X ) 

≤ 50% (    ) 
 

 

ISOC 20. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

Devem ser considerados como desejáveis para uma adequada condição de trabalho os 
seguintes requisitos: 

( X ) Limpeza e higiene apresentadas pelo local de trabalho 

( X ) Vacinação regular do trabalhador de acordo com norma sanitária 

( X ) Observação de descanso obrigatório pela carga e rotina das atividades 

( X ) Recolhimento de INSS dos cooperados aos órgãos competentes 

( X ) Comunicação visual nos ambientes 

( X ) Registro e atendimento aos acidentes de trabalho 

(    ) Prevenção de lesão por esforços repetitivos ou posições inadequadas 

( X ) Implantação de dispositivos de proteção contra acidentes físicos provocados por 
máquinas e equipamentos 

( X ) Realização de exames médicos admissionais e periódicos, conforme norma trabalhista 

Como medir: 
  

 Número de requisitos efetivados x 100 (%)  
Número de requisitos desejáveis 

 

100% (    ) 

75,1% a 99,9% ( X ) 

50,1% a 75,0% (    ) 

≤ 50% (    ) 

 

ISOC 21. USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Devem ser considerados os seguintes equipamentos como indispensáveis: 
( X ) Luvas 

( X ) Óculos de proteção 

( X ) Botas 

( X ) Protetores auriculares 

( X ) Respirador para manuseio de produtos com odores tóxicos 

  

Como medir: 
  

 Número de membros que usam EPI’s x 100 (%)  
Número total de membros 

 

100% ( X ) 

50,1% a 99,9% (    ) 

20,1% a 50,0% (    ) 

≤ 20% (    ) 

Cálculo do Índice de Sustentabilidade de Organização de Catadores 

Passo 1: Atribuir um valor de 0 a 1 para cada indicador, de acordo com a tendência à 
sustentabilidade e colocar na tabela, ao final do passo 3. 
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Não respondeu = 0 
Muito desfavorável = 0,25 

Desfavorável = 0,5 
Favorável = 0,75 

Muito Favorável = 1 

Passo 2: Calcular o valor final de cada indicador, multiplicando o valor da tendência à 
sustentabilidade (0; 0,25; 0,5 ou 0,75) pelo peso atribuído a ele na tabela ao final do 
passo 3. Os pesos são sempre os mesmos, pois foram atribuídos pelos especialistas. 

Passo 3: Calcular o índice de sustentabilidade. O índice é uma forma de juntar todos os 
indicadores em um único cálculo, que permite ter uma avaliação global e tomar decisões 
a partir dela. O índice é igual à soma dos valores finais obtidos pelos indicadores, dividida 
pela soma dos pesos. Os valores dos índices de sustentabilidade são obtidos pela 
aplicação da seguinte fórmula: 

Índice = Somatória dos valores finais 
 Somatória dos pesos 

É importante destacar que os pesos dos indicadores representam a ordem de 
importância de cada um no conjunto deles. Os indicadores foram agrupados em função 
dos aspectos, por isso os pesos atribuídos aos indicadores não estão em ordem 
crescente. Cálculo: 

Tabela 293 – Síntese dos Indicadores de Sustentabilidade de Organização de Catadores (ISOC). 
Indicador Resultado de Tendência Valor Peso Valor final 

ISOC 01 Favorável 0,75 0,84 0,630 

ISOC 02 Favorável 0,75 0,84 0,630 

ISOC 03 Muito Favorável 1,00 0,71 0,710 

ISOC 04 Muito Favorável 1,00 0,66 0,660 

ISOC 05 Favorável 0,75 0,95 0,713 

ISOC 06 Muito Favorável 1,00 0,74 0,740 

ISOC 07 Muito Favorável 1,00 0,82 0,820 

ISOC 08 Não Informado 0,00 0,84 0,000 

ISOC 09 Não Informado 0,00 0,87 0,000 

ISOC 10 Não Informado 0,00 0,80 0,000 

ISOC 11 Desfavorável 0,50 0,79 0,395 

ISOC 12 Desfavorável 0,50 0,74 0,370 

ISOC 13 Muito Favorável 1,00 0,91 0,910 

ISOC 14 Favorável 0,75 0,89 0,668 

ISOC 15 Muito Desfavorável 0,25 0,87 0,218 

ISOC 16 Muito Favorável 1,00 0,74 0,740 

ISOC 17 Muito Favorável 1,00 0,84 0,840 

ISOC 18 Favorável 0,75 0,89 0,668 

ISOC 19 Desfavorável 0,50 0,89 0,445 

ISOC 20 Favorável 0,75 0,87 0,653 

ISOC 21 Muito Favorável 1,00 0,87 0,870 

Total 17,37 11,678 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

O resultado do índice é:  
11,678

17,37
= 0,6723 = 67,23% 

Para tornar mais fácil a visualização do desempenho da organização de catadores 
adotou-se a aplicação de um instrumento de medição e comunicação denominado Radar 
da Sustentabilidade. O Radar é um instrumento gráfico que apresenta o desempenho 



 772 

 

                      
    

em relação à sustentabilidade e suas possibilidades de melhoria. A imediata visualização 
e fácil compreensão visam facilitar a assimilação das informações.  

Consultando o Radar: 

 
Figura 279 – Radar Indicadores de Sustentabilidade de Organização de Catadores (ISOC) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Conclusões: 

Pode-se concluir, que o Município de Santa Helena através das medidas adotadas e com 
o apoio da Associação dos Agentes Ambientais encontra-se em condições favoráveis 
em relação à organização dos catadores no município, encontrando-se portanto próximo 
da sustentabilidade do sistema. 

Há que se atentar a alguns fatores como a alta incidência de resíduos classificados como 
rejeitos na coleta seletiva, consequência da baixa incidência de residências que realizam 
a separação dos resíduos recicláveis de rejeitos/matéria orgânica em seus domicílios. 
Oferecer melhores condições ambientais e benefícios aos membros participantes da 
Associação dos Agentes Ambientais além dos que já são oferecidos, aumentará o índice 
de modo a se aproximar da sustentabilidade do sistema.  

Outro aspecto importante a ser tratado refere-se à diversificação das atividades e 
serviços prestados pela Associação, ao possibilitar o aproveitamento artesanal dos 
resíduos, reaproveitamento de materiais recicláveis e incentivar a instalação de 
indústrias recicladoras. 
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9.6. DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Ao contrário dos demais serviços de saneamento básico, o sistema de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas não possui referências históricas para se fazer um 
comparativo dos indicadores técnicos, operacionais e financeiros. 

Somente em 2016 o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico - SNIS 
(coordenado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 
Cidades), lançou uma relação de índices para coleta de dados sobre o serviço de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

As informações serão compiladas pelo órgão para lançamento do primeiro Diagnóstico 
de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais do país, contendo indicadores dos municípios 
que responderam aos questionamentos com dados referentes ao ano de 2015. O 
relatório tinha previsão para lançamento em setembro de 2017, no entanto até o 
momento não foi divulgado. 

Os itens a seguir apresentam os indicadores do SNIS, além da proposta de indicadores 
sugerida pelo Plano Diretor de Drenagem Urbana de São Paulo. 

Tabela 294 - Informações de Drenagem Urbana (SNIS). 

Informações Operacionais 

Cód Índice Informações 

OP001 

Intervenções ou 

manutenções realizadas 

no sistema 

Dragagem, desassoreamento e/ou limpeza de lagos e 

reservatórios de detenção 

Manutenção ou recuperação de sarjetas 

Manutenção ou recuperação estrutural de redes e canais 

Limpeza e desobstrução de redes e canais fechados 

Limpeza de bocas de lobo e poços de visita 

Dragagem ou desassoreamento de canais abertos 

Dragagem, desassoreamento e/ou limpeza de lagos e 

reservatórios de retenção 

Informações sobre Infraestruturas 

Cód Índice 
Informação 

GDF 
Unidade 

1 - Documentação Técnica 

IE001 Existe Plano Diretor de Drenagem?  - 

IE0012 Existe cadastro técnico de obras lineares?   - 

IE0013 

Existe projeto básico, executivo ou "as built" de unidades 

operacionais de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas? 

 - 

IE0016 Tipo de sistema de Drenagem Urbana  - 

2 - Infraestruturas instaladas 

2.1 - Vias urbanas 

IE017 Extensão total de vias públicas urbanas  km 

IE018 
Extensão total de vias públicas urbanas implantadas no ano 

de referência 
 km 

IE019 
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e 

meio-fio (ou semelhante) 
 km 

IE020 
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e 

meio-fio (ou semelhante) implantadas no ano de referência 
 km 

IE021 Quantidade de bocas de lobo existentes  unidades 
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IE022 
Quantidade de bocas de leão ou bocas de lobo múltiplas 

(duas ou mais bocas de lobo conjugadas) 
 unidades 

IE023 Quantidade de poços de visita (PV)  unidades 

IE024 
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais 

de águas pluviais subterrâneo (macrodrenagem) 
 km 

IE025 

Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais 

de águas pluviais subterrâneos implantadas no ano de 

referência (macrodrenagem) 

 km 

2.2 Cursos d'água em áreas urbanas 

IE032 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas 
 km 

IE033 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com 

diques em áreas urbanas 
 km 

2.3 Infraestruturas de retenção ou contenção para amortecimento de vazões de cheias 

2.3.1 Reservatórios ou bacias de retenção e detenção, lagos, piscinões ou tanque superficial ou 

subterrâneo 

IE051 Reservatórios ou bacias de detenção  unidades 

IE058 Capacidade de reservação  m³ 

Informações sobre Gestão de Riscos 

Cód Índice 
Informação 

GDF 
Unidade 

1 - Gestão de riscos nas operações de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

RI004 
Existem sistemas de alertas de riscos hidrológicos 

(alagamentos, enxurradas, inundações)? 
 - 

2 - Mapeamento de áreas de risco 

RI009 
Existe mapeamento de áreas de risco de inundação dos 

cursos d'água urbanos? 
 - 

3 - Eventos hidrológicos impactantes 

RI022 Número de enxurradas na área urbana nos últimos cinco anos  enxurradas 

RI023 Número de enxurradas na área urbana no ano de referência  enxurradas 

RI024 
Número de alagamentos na área urbana nos últimos cinco 

anos 
 alagamentos 

RI025 Número de alagamentos na área urbana no ano de referência  alagamentos 

RI026 Número de inundações na área urbana nos últimos cinco anos  inundações 

RI027 Número de inundações na área urbana no ano de referência  inundações 

RI028 
Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área 

urbana devido a eventos hidrológicos nos últimos cinco anos 
 pessoas 

RI029 
Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área 

urbana devido a eventos hidrológicos no ano de referência 
 pessoas 

RI030 
Número de óbitos na área urbana devido a eventos 

hidrológicos nos últimos cinco anos 
 óbitos 

RI031 
Número de óbitos na área urbana devido a eventos 

hidrológicos no ano de referência 
 óbitos 

RI032 
Número de unidades edificadas atingidas na área urbana no 

município 
 unidades 

RI064 
Número de enxurradas na área urbana no ano de referência, 

que não foram registradas no S2ID 
 enxurradas 

RI065 
Número de alagamentos na área urbana no ano de referência, 

que não foram registradas no S2ID 
 alagamentos 

RI066 
Número de inundações na área urbana no ano de referência, 

que não foram registradas no S2ID 
 inundações 
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RI067 

Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área 

urbana devido a eventos hidrológicos no ano de referência, 

que não foi registrado no S2ID 

 pessoas 

RI068 

Número de óbitos na área urbana devido a eventos 

hidrológicos no ano de referência, que não foi registrado no 

S2ID 

 óbitos 

Informações gerais 

Cód Índice 
Informação 

GDF 
Unidade 

1 - Informações geográficas, demográficas e urbanísticas 

GE001 Área territorial total do município (IBGE)  km² 

GE002 Área urbana total  km² 

GE005 População total residente  habitantes 

GE006 População urbana residente  habitantes 

GE007 Quantidade total de unidades edificadas na área urbana  unidades 

GE008 Quantidade total de domicílios urbanos  domicílios 

Informações financeiras 

Cód Índice 
Informação 

GDF 
Unidade 

1 - Informações administrativas 

AD001 Quantidade de pessoal próprio  pessoas 

AD002 Quantidade de pessoal terceirizado  pessoas 

AD003 Quantidade total de pessoas alocadas nos serviços  pessoas 

2 - Receitas 

FN003 Receita total do GDF  R$/ano 

FN004 Formas de custeio dos serviços  - 

FN004A Outra forma de custeio  - 

FN005 Receita operacional  R$/ano 

FN008 Receita não operacional  R$/ano 

FN009 Receita total do GDF  R$/ano 

3 - Despesas 

FN012 Despesa total do GDF  R$/ano 

FN013 
Despesas de exploração (DEX) diretas ou de custeio dos 

serviços de drenagem 
 R$/ano 

FN015 
Despesa total com serviço da dívida para os serviços de 

drenagem 
 R$/ano 

FN016 Despes total com serviços de drenagem  R$/ano 

4 - Investimentos 

FN024 Investimentos com recursos próprios  R$/ano 

FN017 Desembolsos de investimentos com recursos próprios  R$/ano 

FN018 Investimentos com recursos onerosos  R$/ano 

FN019 Desembolsos de investimentos com recursos onerosos  R$/ano 

FN020 Investimentos com recursos não onerosos  R$/ano 

FN021 Desembolsos de investimentos com recursos não onerosos  R$/ano 

FN022 Investimento total em Drenagem  R$/ano 

FN023 Desembolso total de investimentos em Drenagem  R$/ano 
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Informações sobre cobranças pelos serviços 

Cód Índice 
Informação 

GDF 
Unidade 

1 - Cobranças pelos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

CB001 
Existe cobrança de ônus indireto pelo uso ou disposição dos 

serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas? 
 - 

CB002 Quais critérios de cobrança ou de ônus indireto?  - 

CB003 Unidades edificadas tributadas  unidades 

CB004 Valor da taxa de drenagem  R$/unidade 

Fonte: SNIS. 

O preenchimento dos dados relatados restringe-se à coleta de índices, que 
posteriormente dão origem aos indicadores e sua forma de cálculo, subsidiando estudos 
comparativos entre municípios e a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos 
serviços prestados. 

Em 22/03/2017, o Ministério das Cidades publicou o Glossário de Indicadores para os 
Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbana, que permite transformar os 
dados informados pelos municípios em indicadores, demonstrando também a fórmula de 
cálculo. 

Com a aplicação das fórmulas indicadas, as tabelas a seguir apresentam os indicadores 
que poderão ser obtidos para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas do município, relativos a dados financeiros, de infraestrutura e de gestão de 
riscos: 

Tabela 295 – Indicadores de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais (SNIS). 
IN001 - Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal Alocado nos Serviços de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

 
 

AD001 - Quantidade de pessoal próprio alocado nos serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas: 

AD003 - Quantidade total de pessoas alocadas nos serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Percentual 

IN002 - Participação do Pessoal Terceirizado sobre o Total de Pessoal Alocado nos Serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

AD002 - Quantidade de pessoal terceirizado alocado nos serviços 

de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas: 

AD003 - Quantidade total de pessoas alocadas nos serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: 

Percentual 

IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

FN005 - Receita operacional total dos serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas: 

GE007 - Quantidade total de unidades edificadas existentes na área 

urbana do município: 

Metros cúbicos 

por metros 

quadrados 

IN006 - Receita Operacional Média do Serviço por Domicílios Tributados 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

CB003 - Quantidade total de unidades edificadas urbanas tributadas 

com taxa específica dos serviços de Drenagem e Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas: 

FN005 - Receita operacional total dos serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas: 

Número de 

bocas-de-lobo 

por quilômetros 

de vias 

pavimentadas 
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IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

FN016 - Despesa total com serviços de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas: 

GE007 - Quantidade total de unidades edificadas existentes na área 

urbana do município: 

Metros cúbicos 

por metros 

quadrados 

IN010 - Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas na Despesa Total do 

Município 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

FN012 - Despesa total do município: 

FN016 - Despesa total com serviços de Drenagem e Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas: 

Percentual 

IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do município: 

IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio 

(ou semelhante): 

Percentual 

IN021 - Taxa de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem na Área Urbana do Município 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do município: 

IE024 - Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais de 

águas pluviais subterrâneos: 

Percentual 

IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com Parques Lineares 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas: 

IE044 - Extensão total de parques lineares ao longo de cursos d’água 

naturais perenes em áreas urbanas: 

Percentual 

 

IN026 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Aberta 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas: 

IE034 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes canalizados 

abertos em áreas urbanas: 

Percentual 

IN027 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Fechada 

Equação Informações Envolvidas Unidade 
 IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas: 

IE035 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes canalizados 

fechados em áreas urbanas: 

Percentual 

IN028 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes Retificados 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas: 

IE036 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com retificação 

em áreas urbanas: 

Percentual 

IN029 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

IE032 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas: 

IE033 - Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com diques em 

áreas urbanas: 

Percentual 

IN035 - Índice de Solução de Reservação de Águas Pluviais 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

GE002 - Área urbana total, incluindo áreas urbanas isoladas: 

IE058 - Capacidade de reservação: 
Reais por unidades 

IN037 - Número de Bocas de Lobo por Extensão de Galerias 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio 

(ou semelhante): 

IE021 - Quantidade de bocas de lobo existentes no município: 

Reais por unidades 

tributadas 
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IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

GE008 - Quantidade total de domicílios urbanos existentes no município: 

RI013 - Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação 
Percentual 

IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos 

Equação Informações Envolvidas Unidade 

 

GE006 - População urbana residente no município (estimada conforme taxa 

de urbanização do último Censo): 

RI029 - Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área urbana do 

município devido a eventos hidrológicos impactantes no ano de referência, 

registrado no sistema eletrônico da Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil  

RI067 - Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área urbana do 

município devido a eventos hidrológicos impactantes no ano de referência, 

que não foi registrado no sistema eletrônico (S2ID) da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil: 

Percentual 

Fonte: SNIS, 2017. 

Além do SNIS recentemente divulgado, outros indicadores são utilizados como 
referência para determinar a qualidade do serviço de drenagem prestado, desde que o 
município disponha de informações confiáveis para o seu cálculo. 

A principal referência utilizada para definição do indicador para drenagem urbana é o 
Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de São Paulo (SÃO PAULO, 
2012), que define os Indicadores de Manejo de Águas Pluviais - IMAP (Quadro 90 e 
Quadro 91). 
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Quadro 90 - Indicadores de desempenho do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais para o Município de São Paulo. 

Campo de Análise Indicador Unidade de medida 

Estratégico 

IMAP1 Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais % 

IMAP2 
Índice de produtividade da força de trabalho com atuação no sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais 
empregados/hab 

Operacional IMAP3 Índice de atendimento urbano de águas pluviais % 

Grau de 

permeabilidade do solo 

IMAP4 Taxa de crescimento da população % 

IMAP5 Nível de urbanização % 

IMAP6 Nível de áreas verdes urbanas m²/habitante 

IMAP7 Proporção da área construída ou impermeabilizada % 

IMAP8 Taxa de incremento de vazões máximas % 

Gestão da drenagem 

urbana 

IMAP9 Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de drenagem ocorrências/ano 

IMAP10 
Existência de instrumentos para o planejamento governamental (planos e programas 

de drenagem) 
S/N 

IMAP11 
Participação da população em consultas e audiências públicas, encontros técnicos e 

oficinas de trabalho sobre o plano de drenagem 
Participantes/segmento 

IMAP12 Cadastro de rede existente S/N ou % 

Abrangência do 

sistema 

de drenagem 

IMAP13 Cobertura do sistema de drenagem superficial % 

IMAP14 Cobertura do sistema de drenagem subterrânea % 

IMAP15 Investimento per capita em drenagem urbana R$/habitante 

IMAP16 Implantação dos programas de drenagem Valor investido (R$) ou % 

Avaliação do serviço de 

drenagem pluvial 

IMAP17 Limpeza e desobstrução de galerias 
m3/ano ou km de galerias 

limpas e inspecionadas 

- Limpeza e desobstrução de canais 
m3 /ano ou km de canais 

limpos / km total de canais 

IMAP18 

IMAP19 
Limpeza e desobstrução de bocas de lobo 

m3 /ano ou nº de bocas de lobo 

limpas / nº total de bocas de 

lobo 
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Campo de Análise Indicador Unidade de medida 

IMAP20 

IMAP21 

IMAP22 
Limpeza de reservatórios 

m3/ano ou nº de reservatórios 

limpos / nº total de 

reservatórios 

Gestão de eventos 

hidrológicos extremos 

IMAP29 Incidência de alagamentos eventos/ano 

IMAP30 Estações de monitoramento quantitativo e qualitativo nº estações/km 

Interferências à eficácia 

do sistema de 

drenagem 

IMAP31 Cobertura de serviços de coleta de resíduos sólidos¹ % 

IMAP32 
Proporção de vias atendidas por varrição ao menos 2 vezes por 

semana 
% 

IMAP33 
Existência de canais e galerias com interferências de outros 

sistemas da infraestrutura urbana 
obstruções/km 

Aplicação de novas 

tecnologias 

IMAP35 Implantação de medidas estruturais sustentáveis R$/habitante 

IMAP34 Cursos de especialização, treinamento e capacitação de técnicos nº de cursos/ano 

Salubridade ambiental 

- Proporção da população exposta a roedores e animais nocivos % 

- 
Proporção de ruas sujeitas a inundações provocadas por drenagem 

inadequada 
% 

- Incidência de pessoas em contato com esgoto e resíduo sólido % 

IMAP36 Incidência de leptospirose e outras moléstias de veiculação hídrica % 

¹ Os indicadores IMAP são apenas sugestões do PDDU de São Paulo. Um dos indicadores sugeridos é a cobertura da coleta de resíduos, que influencia 
diretamente na qualidade do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Fonte: SÃO PAULO, 2012. 
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Quadro 91 - Forma de cálculo dos indicadores do IMAP. 

Indicador Forma de Cálculo Unidade 

IMAP1 Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais 
𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠

𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠
 % 

IMAP2 
Índice de produtividade da força de trabalho com atuação no 

sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠
 Empregados/hab 

IMAP3 Índice de atendimento urbano de águas pluviais 
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠
 % 

IMAP4 Taxa de crescimento da população Taxa de crescimento da população (utiliza dados censitários) % 

IMAP5 Nível de urbanização 
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 % 

IMAP6 Nível de áreas verdes urbanas 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑙
 M²/habitante 

IMAP7 Proporção da área construída ou impermeabilizada 
á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 % 

IMAP8 Taxa de incremento de vazões máximas 
𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠
 % 

IMAP9 
Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de 

drenagem 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çõ𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Ocorrências/ano 

IMAP10 
Existência de instrumentos para o planejamento governamental 

(planos e programas de drenagem) 
Existência ou não de programas de drenagem S/N 

IMAP11 

Participação da população em consultas e audiências públicas, 

encontros técnicos e oficinas de trabalho sobre o plano de 

drenagem 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

Participantes/ 

segmentos 

IMAP12 Cadastro de rede existente 
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑎𝑑𝑎
 % 

IMAP13 Cobertura do sistema de drenagem superficial 
á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 % 

IMAP14 Cobertura do sistema de drenagem subterrânea 
á𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑢 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑒𝑟𝑟â𝑛𝑒𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 % 

IMAP15 Investimento per capita em drenagem urbana 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 R$/habitante/ano 
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IMAP16 

Implantação dos programas de drenagem 

-  

IMAP16.1 % executada de medidas % 

IMAP16.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
 % 

IMAP17 

Inspeção de bocas de lobo  

- - 

IMAP17.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP17.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Inspeções/ano 

IMAP18 
Limpeza de bocas de lobo  

  

  

- - 

IMAP18.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP18.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Limpezas/ano 

IMAP19 

Manutenção de bocas de lobo 

- - 

IMAP19.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP19.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑏𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Manutenções/ano 

IMAP20 

Inspeção de reservatórios 

- - 

IMAP20.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP20.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒çõ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Inspeções/ano 

IMAP21 

 Limpeza de reservatórios 

- - 

IMAP21.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP21.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Limpezas/ano 

IMAP22  Manutenção de reservatórios - - 
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IMAP22.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP22.2 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çõ𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Manutenções/ano 

IMAP23 
  

 Inspeções no sistema de microdrenagem 

  

- - 

IMAP23.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP23.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP24 

  

 Limpeza da microdrenagem 

- - 

IMAP24.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP24.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑎𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP25 

 Manutenção da microdrenagem  

- - 

IMAP25.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP25.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP26 

Inspeção do sistema de macrodrenagem 

- - 

IMAP26.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP26.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP27 

 Limpeza da macrodrenagem 

  

IMAP27.1 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP27.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP28  - - 
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IMAP28.1 
 

 

Manutenção da macrodrenagem 

 

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP28.2 
𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛çã𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Km/ano 

IMAP29 

  

 Incidência de alagamentos 

- - 

IMAP29.1 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 

Pontos 

inundados/ano 

IMAP29.2 
𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Ocorrências/ano 

IMAP29.3 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Domicílios/ano 

IMAP29.4 
𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Extensão/ano 

IMAP29.5 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
 Dias/ano 

IMAP30  Estações de monitoramento - - 

IMAP30.1  Estações pluviométricas 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
 Unidades/km² 

IMAP30.2  Estações fluviométricas 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 Unidades/km 

IMAP30.3  Reservatórios de amortecimento com monitoramento 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP30.4 

  

 

 

Monitoramento de qualidade de água pontual 

 

- - 

IMAP30.4.1 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 Unidades/km 

IMAP30.4.2 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP30.5  Monitoramento de qualidade da água difusa com amostradores - - 
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Indicador Forma de Cálculo Unidade 

IMAP30.5.1 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 Unidades/km 

IMAP30.5.2 
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP31 Cobertura de serviços de coleta de resíduos sólidos 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 % 

IMAP32 Vias atendidas por varrição ao menos duas vezes por semana 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 % 

IMAP33 
Existência de canais e galerias com interferências com outras 

infraestruturas 

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒
 Obstruções/km 

IMAP34 Cursos de especialização, treinamento e capacitação de técnicos 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 Cursos/ano 

IMAP35 Implantação de medidas de controle, as chamadas BMPs 
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜
 R$/ano 

IMAP36 Incidência de leptospirose 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑒𝑝𝑡𝑜𝑠𝑝𝑖𝑟𝑜𝑠𝑒

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP37 Incidência de outras doenças de veiculação hídrica 
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑑𝑜𝑒𝑛ç𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎çã𝑜 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 % 

IMAP38 
Incidência da carga difusa sobre a qualidade da água do corpo 

receptor 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑖𝑣𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
 % 

Fonte: Adaptado de SÃO PAULO, 2012. 
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9.7. INDICADOR DE SALUBRIDADE AMBIENTAL (ISA) 

A partir dos elementos observados nos quatro setores do saneamento básico, é 
possível calcular os índices que compõem o Indicador de Salubridade Ambiental 
(ISA). 

Índice de Atendimento (cobertura) com Abastecimento de Água (Ica) 

O Ica será baseado no indicador do SNIS/AE IN023 e será determinado como segue: 

Quadro 92 - Forma de cálculo e valoração do Ica. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida com abastecimento de água: Valor da população urbana atendida com 
abastecimento de água pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. 

Corresponde à população urbana que é efetivamente atendida com os serviços.  

População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das 
populações urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços 
de abastecimento de água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada 
com os serviços. Utilizar os dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o 
prestador de serviços é de abrangência local, o valor deste campo corresponde à população 

urbana residente no município. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (Iab) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

Índice de Perdas (Ipe) 

O Ipe será baseado no indicador do SNIS/AE IN049 e será determinado como segue: 
Quadro 93 - Forma de cálculo e valoração do IN049. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 

𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Volume de água produzido: Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a 
água captada pelo prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) 

unidade(s) de tratamento do prestador de serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) 
ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os volumes de água captada pelo prestador de serviços ou de 
água bruta importada, que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) 

respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os usuários, 
compreendendo o volume micromedido, o volume de consumo estimado para as ligações 

desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada 
exportado para outro prestador de serviços. Não deve ser confundido com o volume de água 

faturado. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de água tratada importado: Volume anual de água potável, previamente tratada (em 
ETA(s) ou em UTS(s)), recebido de outros agentes fornecedores. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de serviço: Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades 
operacionais e especiais, acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das 

ETA(s) ou UTS(s) não devem ser consideradas. Unidade: 1.000 m³/ano 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (Iab) 

Valoração do resultado 

Mais de 46,0% PÉSSIMO 

36,0 a 45,0%: RUIM 

26,0 a 35,0% MÉDIO 

16,0 a 25,0% BOM 

0,0 a 15,0% ÓTIMO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Índices de Hidrometação (Ihi) 

O Ihi será baseado no indicador do SNIS/AE IN009 e será determinado como segue: 
Quadro 94 - Forma de cálculo e valoração do Ihi. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas: Quantidade de ligações ativas de água, 
providas de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. 

Unidade: Ligações.  

Quantidade de ligações ativas de água: Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, 
providas ou não de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de 

referência. Unidade: Ligações. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água  (Iab). 

Valoração do resultado 

Menor que 60,0% PÉSSIMO 

61,0 a 79,0% RUIM 

80,0 a 89,0% MÉDIO 

90,0 a 94,0% BOM 

95,0 a 100,0% ÓTIMO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Índice de atendimento (cobertura) com coleta de esgotamento sanitário (Ice) 

O Ice será baseado no indicador do SNIS/AE IN024 e será determinado como segue: 

Quadro 95 - Forma de cálculo e valoração do Ice. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida com esgotamento sanitário: Valor da população urbana beneficiada 
com esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. 
Corresponde à população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. Unidade: 

Habitantes. 

População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das 
populações urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços 
de abastecimento de água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada 
com os serviços. Utilizar os dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o 
prestador de serviços é de abrangência local, o valor deste campo corresponde à população 

urbana residente no município. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (Ies) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 



 788 

 

                      
    

Índice de tratamento (Itr) 

O Itr será baseado no indicador do SNIS/AE IN016 e será determinado como segue: 

Quadro 96 - Forma de cálculo e valoração do Itr. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐 

𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Volume total de esgoto tratado: Volume de esgotos tratado (Volume anual de esgoto coletado na 
área de atuação do prestador de serviços e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado 

na(s) entrada(s) da(s) ETE(s)) + Volume de esgoto importado tratado nas instalações do 
importador (Volume de esgoto recebido de outro(s) agente(s) e submetido a tratamento, medido ou 
estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s)+ Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações 

do importador (Volume de esgoto bruto transferido para outro(s) agente(s) e que foi submetido a 
tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s). Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de esgotos coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é 
considerado como sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. 

Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de esgotos bruto importado: Volume de esgoto bruto recebido de outro(s) agente(s). 
Unidade: 1.000m³/ano. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (Ies) 

Valoração do resultado 

Menor que 29,0% PÉSSIMO 

30,0 a 49,0% RUIM 

50,0 a 69,0% MÉDIO 

70,0 a 89,0% BOM 

100,0 a 90,0% ÓTIMO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Índice de rede separadora de esgotamento sanitário (Irs) 

O Irs é um indicador proposto pelo PMSB e será determinado como segue: 

Quadro 97 - Forma de cálculo e valoração do Irs. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂 

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒐𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Extensão de rede coletora separadora: Comprimento total da malha separadora (excluindo a 
unitária) de coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo 
ramais prediais e emissários de recalque, operada pelo prestador de serviços, no último dia do ano 

de referência. Unidade: km. 

Extensão total de rede coletora de esgoto: Comprimento total da malha separadora e unitária de 
coleta de esgoto, incluindo redes de coleta, coletores tronco e interceptores e excluindo ramais 
prediais e emissários de recalque, operada pelo prestador de serviços, no último dia do ano de 

referência. Unidade: km. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (Ies) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Índice de cobertura por serviço de coleta convencional (Icc) 

O Icc será baseado no indicador do SNIS IN014 e será determinado como segue: 

Quadro 98 - Forma de cálculo e valoração do Icc. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta: 
População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta. Exclui a 

população que, geralmente, é atendida por sistemas estáticos de coleta, como o de caçambas 
estacionárias. Unidade: Habitantes. 

População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Irs) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics) 

O Ics será baseado no indicador do SNIS IN030 e será determinado como segue: 

Quadro 99 - Forma de cálculo e valoração do Ics. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Pop. urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva domiciliar direta: População urbana do 
município atendida com a coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela Prefeitura (ou SLU), 

por empresas contratadas pela Prefeitura, por associações ou cooperativas de catadores com 
parceria/apoio da Prefeitura ou por outros agentes que detenham parceria com a Prefeitura. 

Unidade: Habitantes. 

População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Ir) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Disposição final (Modelo IQR da CETESB) (Idf) 

O Idf deverá ser baseado no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), o qual 
é um instrumento de avaliação dos aterros sanitários criado pelo Inventário de 
Resíduos Sólidos Urbanos, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB), que vem sendo utilizado desde 1997 (CETESB, 2015). O IQR analisa a 
situação da disposição final dos resíduos do município, e se tornou uma ferramenta 
importante no auxílio do gerenciamento dos locais que recebem os resíduos. 

O questionário do IQR é composto por 33 variáveis, que enfocam três macros 
conjuntos: características do local, infraestrutura implantada e condições operacionais 
(CETESB, 2015). Tal questionário é constituído por sete itens, a saber: estrutura de 
apoio, frente de trabalho, taludes e bermas, superfície superior, estrutura de proteção 
ambiental, características da área e outras informações.  
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Quadro 100 - Forma de cálculo e valoração do Idf. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑸𝑹 

𝟏𝟎
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

IQR: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, determinado pela metodologia da CETESB. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (Irs) 

Valoração do resultado 

0,0 a 0,70 INADEQUADO 

0,71 a 1,0 ADEQUADO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Condições de manutenção do sistema de microdrenagem (Imi) 

As condições de manutenção do sistema de macrodrenagem deverão ser estimadas 
por profissional experiente e capacitado na área de microdrenagem. Este é um índice 
qualitativo que deverá ser estimado através de visitas técnicas em pontos 
representativos e da cidade. 

Quadro 101 - Forma de cálculo e valoração do Imi. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

Menor que 25,0% PÉSSIMO 

25,0 a 49,0% RUIM 

50,0 a 69,0% MÉDIO 

70,0 a 89,0% BOM 

100,0 a 90,0% ÓTIMO 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Drenagem urbana (Idr) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Índice de limpeza e manutenção (Ilm) 

O índice de limpeza e manutenção também deverá ser estimado por profissional 
experiente e capacitado na área. Este é um índice qualitativo que deverá ser estimado 
através de visitas técnicas nas bocas de lobo. Quanto mais bocas de lobo sem 
obstruções, melhores condições o índice se encontra. 

Quadro 102 - Forma de cálculo e valoração do Ilm. 

Forma de cálculo Unidade 

𝒃𝒐𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒃𝒐 𝒐𝒃𝒔𝒕𝒓𝒖í𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒄𝒊𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒐𝒖 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒃𝒐𝒄𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒃𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Drenagem urbana (Idr) 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,00 a 0,20 100,0 a 80,0% CONDIÇÕES ÓTIMAS 

0,21 a 0,50 79,0 a 50,0% CONDIÇÕES ADEQUADAS 

0,51 a 1,00 49,0 a 0,0% CONDIÇÕES INADEQUADAS 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Situação da defesa civil (Idc) 

O índice da situação da defesa civil avalia o repasse anual das informações municipais 
à Defesa Civil Estadual. Sua forma de avaliação é destacada a seguir. 

Quadro 103 - Forma de cálculo e valoração do Idc. 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

100,0% 
REPASSE À DEFESA CIVIL ESTADUAL 

ANUALMENTE 

0,0% 
NÃO HÁ REPASSE À DEFESA CIVIL ESTADUAL 

ANUALMENTE 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Drenagem urbana (Idr) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Mortalidade por todas as causas (Imor) 

O Imor baseia-se no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Datasus e é 
determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site 
do Datasus. 

Quadro 104 - Forma de cálculo e valoração do Imor. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒐𝒔 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒔 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de óbitos de residentes por todos os grupos de causas definidas: Número óbitos por toda e 
qualquer doença. Unidade: Habitantes. 

População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 Acima de 50,0 ‰ PÉSSIMO 

0,50 20,1 a 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MÉDIO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ ÓTIMO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip) 

O Imip será baseado Sistema de Informações Hospitalares do SUS e será 
determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site 
do Datasus. 
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Quadro 105 - Forma de cálculo e valoração do Imip. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒅𝒐𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔/ 𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de portadores de doenças infecciosas e parasitárias: número de hospitalizações pelo SUS por 
doenças infecciosas e parasitárias, no município, por um período de tempo. Unidade: Habitantes. 

População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 Acima de 50,0 ‰ PÉSSIMO 

0,50 20,1 a 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MÉDIO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ ÓTIMO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Mortalidade infantil (Imin)  

É um indicador que reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento 
socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos 
recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. O Imin 
será baseado no indicador Datasus Taxa de mortalidade infantil do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade do Datasus e será determinado como segue, porém, 
este indicador poderá ser obtido diretamente no site do Datasus. 

Quadro 106 - Forma de cálculo e valoração do Imin. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝟏 𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒔𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎ã𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎 

ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔
/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade: Número de óbitos de menores de um 
ano de idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. 

Unidade: Habitantes. 

Número de nascidos vivos por mães residentes: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 Acima de 50,0 ‰ PÉSSIMO 

0,50 20,1 a 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MÉDIO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ ÓTIMO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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Qualidade das águas dos rios – Índice IQA (Iri) 

O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela 
National Sanitation Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela 
CETESB. Nas décadas seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que 
hoje é o principal índice de qualidade da água utilizado no país. 

O IQA é composto por nove parâmetros, com seus respectivos pesos, que foram 
fixados em função da sua importância para a conformação global da qualidade da 
água. Sua metodologia de cálculo poderá ser obtida no Portal de Qualidade das Águas 
da Agência Nacional de Águas (ANA) (http://portalpnqa.ana.gov.br/default.aspx).  

Para aplicarmos no cálculo do ISA, o IQA deverá ser adaptado para seguir a 
metodologia proposto no Plano, porém seguem as mesmas premissas proposta pela 
ANA, onde valores mais próximos a 1 correspondem a condições melhores. O Iri será 
valorado então da seguinte maneira. 

Quadro 107 - Valoração do Iri. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0 a 0,25 PÉSSIMO 

0,26 a 0,50 RUIM 

0,51 a 0,70 RAZOÁVEL 

0,71 a 0,90 BOA 

0,91 a 1 ÓTIMO 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (IAm) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Existência de áreas de proteção ambiental – Índice de áreas proteção ambiental 
(Iap) 

A existência de áreas de proteção ambiental deverá ser estimada por profissional 
experiente e capacitado na área. Este é um índice qualitativo que deverá ser estimado 
através de visitas técnicas ou consulta a materiais que identifiquem os locais de áreas 
de preservação ambiental. 

Quadro 108 - Forma de cálculo e valoração do Iap. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,00 Nenhuma CONDIÇÕES PÉSSIMAS 

0,0 a 0,50 Poucas CONDIÇÕES RUINS 

1,00 a 0,51 Várias CONDIÇÕES BOAS 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (IAm) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

http://portalpnqa.ana.gov.br/default.aspx
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Qualidade do ar (Iqa) 

As condições da qualidade do ar deverão ser estimadas por profissional experiente e 
capacitado na área. Este é um índice qualitativo que deverá ser estimado através de 
visitas técnicas em pontos representativos e da cidade. 

Quadro 109 - Forma de cálculo e valoração do Iqa. 

Valor adota para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,20 a 0,00 Péssima CONDIÇÕES PÉSSIMAS 

0,50 a 0,21 Ruim CONDIÇÕES REGULARES 

0,80 a 0,51 Regular CONDIÇÕES RUINS 

1,00 a 0,81 Boa CONDIÇÕES BOAS 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (IAm) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Renda per capita – IDHM Renda (Irp); 

Este indicador será baseado no Indice de Gini da renda domiciliar per capta, o qual 
mede grau de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de uma 
determinada população e em um determinado espaço geográfico. Quando o índice 
tem valor igual a um (1), existe perfeita desigualdade, isto é, a renda domiciliar per 
capita é totalmente apropriada por um único indivíduo. Quando ele tem valor igual a 
zero (0), tem-se perfeita igualdade, isto é, a renda é distribuída na mesma proporção 
para todos os domicílios. 

O índice de Gini poderá ser obtido diretamente no site do Datasus. Para aplicarmos 
no cálculo do ISA, o Índice de Gini deverá ser padronizado para seguir a metodologia 
proposto no Plano, onde valores mais próximos a 1 correspondem a condições 
melhores. O Irp será calculado então da seguinte maneira. 

Quadro 110 - Forma de cálculo e valoração do Irp. 

Forma de cálculo Unidade 

𝟏 − 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒊𝒏𝒊 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

Valoração do resultado 

Mais próximo de um DESIGUALDADE 

Mais próximo de zero IGUALDADE 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (ISe) 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

População com renda menor que 2 salários mínimos – Índice (% habitantes) (Ipr) 

Este indicador mede a quantidade de pessoas com renda menor que dois salários 
mínimos pela quantidade total da população assalariada, maior de 10 anos de idade. 
Quanto mais próximo de zero o resultado do Ipr, menor é a quantidade de pessoas 
que recebem menos de 2 salários mínimos, ou seja, maior é a quantidade de pessoas 
que recebem mais de dois salários, o que é desejável. O Ipr será calculado então da 
seguinte maneira e os dados poderão ser obtidos no site do IBGE. 
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Quadro 111 - Forma de cálculo e valoração do Ipr. 

Forma de cálculo Unidade 

𝟏 −
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝟐 𝒔𝒂𝒍á𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐𝒔 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

População com renda menor que 2 salários mínimos: Pessoas de 10 anos ou mais de idade com 
Classes de rendimento nominal mensal de mais de 1 a 2 salários mínimos - total. Unidade: 

habitantes. 

População total com rendimento: Homens de 10 anos ou mais de idade, com rendimento somado a 
Mulheres de 10 anos ou mais de idade, com rendimento. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Socioeconômicos (ISe): 

Valoração do resultado 

Mais próximo de um INDESEJÁVEL 

Mais próximo de zero DESEJÁVEL 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Desenvolvimento Humano (IDHM) 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) permite medir o 
desenvolvimento de uma população além da dimensão econômica. É calculado com 
base na: renda familiar per capita; expectativa de vida; taxa de alfabetização de 
maiores de 15 anos. Variando de zero a 1; quanto mais próximo de 1 maior é o 
desenvolvimento do município. 

IDH classifica os municípios segundo três níveis de desenvolvimento humano: 

Municípios com baixo desenvolvimento humano (IDHM até 0,5); 

Municípios com médio desenvolvimento humano (IDHM entre 0,5 e 0,8); 

Municípios com alto desenvolvimento humano (IDHM acima de 0,8). 

O IDHM poderá ser obtido diretamente no site do IBGE e seu resultado poderá ser 
aplicado diretamente no ISA. 
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Cálculo do indicador ISA 

Para construção do ISA foi definido que cada uma das dimensões que o compõe 
teriam pesos diferentes. O ISA será calculado de acordo com a equação apresentada 
no quadro a seguir e avaliado conforme o critério apresentado no mesmo. 

Quadro 112 - Forma de cálculo e critério de avaliação do ISA. 

ISA 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑺𝑨 =  𝟎, 𝟔𝟎 𝒙 𝑰𝒔𝒂𝒏 +  𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑰𝑬𝒑 +  𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑰𝑨𝒎 +  𝟎, 𝟐𝟎 𝒙 𝑰𝑺𝒆 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 
Isan: dimensão Sanitária 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒂𝒃 + 𝐼𝒆𝒔 + 𝐼𝒓𝒆𝒔 + 𝑰𝒅𝒓 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 
IAb: subdimensão Abastecimento de Água 

Forma de cálculo Unidade 
𝑰𝒄𝒂 + 𝑰𝒑𝒆 + 𝑰𝒉𝒊

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

IEs: subdimensão Esgotamento Sanitário 

Forma de cálculo Unidade 
𝑰𝒄𝒆 + 𝑰𝒕𝒓 + 𝑰𝒓𝒔

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Ires: subdimensão Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Forma de cálculo Unidade 
𝑰𝒄𝒄 + 𝑰𝒄𝒔 + 𝑰𝒅𝒇

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Idr: subdimensão Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos 

Forma de cálculo Unidade 
𝑰𝒎𝒊 + 𝑰𝒎𝒍 + 𝑰𝒅𝒄

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

IEp: dimensão Epidemiológica 

Forma de cálculo Unidade 
𝑰𝒎𝒊𝒑 + 𝑰𝒎𝒐𝒓 + 𝑰𝒎𝒊𝒏

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

IAm: dimensão Ambiental 

Forma de cálculo Unidade 
𝑰𝒓𝒊 + 𝑰𝒂𝒑 + 𝑰𝒒𝒂

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

ISe: dimensão Socioeconômica 

Forma de cálculo Unidade 
𝑰𝒓𝒑 + 𝑰𝒑𝒓 + 𝑰𝑫𝑯𝑴

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Valoração do resultado 

 ISA < 0,2 INADEQUADO 

0,2 < ISA < 0,4 ADEQUADO 

0,4 < ISA < 0,6 REGULAR 

0,6 < ISA < 0,8 SATISFATÓRIO 

0,8 < ISA ÓTIMO 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

O valor a ser determinado para o Indicador de Saneamento Ambiental (ISA), de acordo 
com os critérios adotados, representa um elemento valioso para o planejamento do 
Município. 

O cálculo dos índices que compõem o ISA, encontram-se representados a seguir.  
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Tabela 296 – Cálculo do ISA de Santa Helena. 

Dimensões Indicadores 
Dados de 

Santa Helena  
Índices 

ISA 

IS
A

 -
 I
n

d
ic

a
d

o
r 

d
e

 S
a
lu

b
ri

d
a
d

e
 A

m
b

ie
n

ta
l 

IS
a
n

 =
 Í
n
d

ic
e
 S

a
n

it
á
ri

o
 (

0
,6

0
) 

Iab* 

(0,15) 

Ica = População atendida / população urbana (cobertura água) 

Ipe = Índice de perdas** 

Ihi = Índice de ligações de água com hidrômetro 

100,0% 

30,0% 

100,0% 

1,000 

0,700 

1,000 

0,900 

0,777 

Ies* 

(0,15) 

Ice = População atendida / população urbana (cobertura esgoto) 

Itr = Índice de esgoto tratado (sistema coletivo) 

Irs = Índice que define o percentual de rede separadora 

82,0% 

100,0% 

100,0% 

0,820 

1,000 

1,000 

0,940 

Ires 

(0,15) 

Icc = População atendida pela coleta convencional / população urbana (cobertura resíduos) 

Ics = População atendida pela coleta seletiva / população urbana 

Idf = índice de qualidade de disposição final de resíduos em aterro sanitário (IQR-CETESB) 

1,00 

1,00 

0,45 

1,000 

1,000 

0,450 

0,817 

Idr 

(0,15) 

Imi = Índice das condições do sistema de microdrenagem  

Ilm = Índice de limpeza e manutenção 

Idc = Índice de presença e atuação da defesa civil 

Mediano 

0,30 

Sim 

0,500 

0,300 

1,000 

0,600 

IEp 

(0,10) 

Imip = Índice de morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 

Imor = Índice de mortalidade por todas as causas 

Imin = Mortalidade Infantil 

18,87‰ 

4,0‰ 

11,7‰ 

0,700 

1,000 

0,700 

0,800 

IAm 

(0,10) 

Iri = Índice de qualidade das águas dos rios (média dos IQA existentes) 

Iap = Existência de Áreas de Proteção Ambiental 

Iqa = Índice de qualidade do ar 

Boa 

Várias 

Boa 

0,800 

0,800 

0,850 

0,817 

ISe 

(0,20) 

Irp = Índice renda per capita (Índice de Gini) 

Ipr = Índice de população com renda menor que dois salários mínimos 

IDHM = Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (2010) 

0,5292 

31,2% 

0,744 

0,471 

0,688 

0,744 

0,634 

* dados referentes ao sistema operado pela SANEPAR. 

** uma vez que não haja informações disponibilizadas pela SANEPAR referentes ao índice de perdas adotou-se uma média de 30% 

referentes aos municípios do Paraná. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

O índice do indicador proposto ISA equivalente a 0,777 (77,7%), demonstra que o Município de Santa Helena encontra-se em 
condições satisfatórias de saneamento básico 
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9.8. DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS INDICADORES E DEFINIÇÃO DOS 
PADRÕES E NÍVEIS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA A SEREM SEGUIDOS 
PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

Os valores dos indicadores dentro das metas recomendadas pelo Plano Nacional de 
Saneamento Básico, 2011, definem padrões e níveis de qualidade e eficiência a 
serem seguidos pelos prestadores de serviços referenciados anteriormente. 

Sugere-se a comparação às médias nacionais, quando forem acessíveis no SNIS. 

 

9.8.1. Mecanismos para Divulgação e Acesso da População ao 
Plano 

O PMSB, deverá ter ampla divulgação por todos os meios de comunicação 
disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Santa Helena. Sugere-se a criação de 
um Portal Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista manter grande parte 
da população notificada das ações em desenvolvimento. Cópias do PMSB deverão 
ser disponibilizadas aos Centros de Ensino e Cultura do Município, às Bibliotecas, 
Associações de Classes, entre outras. 

O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos 
recomendados pelo Plano, bem como, em fases posteriores, os resultados de 
desempenho físico-financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de 
planejamento, quando da revisão do Plano. 

Especificamente a divulgação tem como objetivos: 

 Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as concessionárias 
prestadoras de serviço, tenham amplo conhecimento das ações do Plano e 
suas respectivas responsabilidades; 

 Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações 
necessárias para a efetiva implementação do mesmo, bem como das suas 
responsabilidades, e, 

 Transparecer as atividades do Plano. 

 Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes elementos mínimos 
necessários: 

 Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o Saneamento 
Básico; 

 Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB; 

 Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMSB; 

 Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do Plano; 
e, 

 Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB. 

O principal meio de divulgação a ser utilizado será o Sistema Municipal de 
Informações em Saneamento sob responsabilidade da PMSH. Ali devem estar 
disponíveis todas as informações pertinentes ao Saneamento Básico. 

Assim, devem ser utilizados os seguintes meios de comunicação: 
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 Fundo Municipal de Meio Ambiente 

 Sistema de Informações em Saneamento de Santa Helena; 

 Conferência Municipal de Saneamento; 

 Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONG’s e instituições 
de ensino; 

 Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão; 

 Capacitações e Treinamentos para servidores; 

 Elaboração de uma cartilha explicativa do PMSB; e, 

 Boletins, panfletos, pôster, cartazes, entre outros. 

O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente deve ser o Titular dos 
serviços também responsável pela elaboração do Plano. Portanto a Prefeitura 
Municipal de Santa Helena, através do órgão Municipal incumbido do Planejamento e 
Gestão do Saneamento Básico, deverá ser o responsável pela divulgação do PMSB. 
Atualmente este órgão é a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente que, por sua vez, deverá executar as seguintes ações: 

 Implantação e Manutenção do Sistema de Informações em Saneamento de 
Santa Helena; 

 Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e 
contratação dos serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e 
meios de divulgação; e, 

 Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias sobre o 
andamento do Plano (Ouvidoria). 

Utilizando a própria estrutura e capacidade da Prefeitura Municipal de Santa Helena, 
através da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, 
deverão ser realizadas as seguintes atividades: 

 Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e atualização 
permanente das informações disponibilizadas; 

 Auxiliar o Conselho Municipal de Meio Ambiente na realização das Pré-
Conferências e na Conferência Municipal de Saneamento, garantindo a 
participação de (i) representantes, lideranças e técnicos das instituições 
públicas e população civil organizada; (ii) representantes de ONG’s 
(comunidades, associações, cooperativas e outros); (iii) representantes das 
instituições técnicas regionais. Para estes eventos deverão ser preparadas 
cartilhas informativas para garantir o acesso às informações pertinentes aos 
eventos, e divulgar o material e atas; 

 Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do 
plano, apresentando a proposta de programação ao Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, para sua avaliação e recomendações. Para estes eventos 
deverão ser preparados materiais informativos para garantir o acesso às 
informações pertinentes ao evento, divulgando o material e atas; 

 Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e 
oficinas para amplo conhecimento das ações do plano, bem como das 
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responsabilidades de cada entidade para uma efetiva implementação do 
PMSB, e, 

 Produção de boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que serão 
utilizados e/ou entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e 
outros eventos e divulgação do Plano. Trata-se de objetivar em linguagem 
simples e resumida os conteúdos do Plano para facilitar sua compreensão aos 
membros da sociedade civil organizada, poderes executivos, legislativo e 
judiciário, bem como das entidades privadas e população em geral. 

 
Figura 280 – Política Municipal de Saneamento Básico. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

9.8.2. Indicadores de Prestação dos Serviços de Saneamento a 
serem seguidos pelos Prestadores de Serviço 

Pelo exposto anteriormente, observa-se que os prestadores de serviços de 
saneamento, deverão buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços 
prestados, medindo seus desempenhos através de indicadores, quais sejam: 

 SNIS, Ministério das Cidades (apresentados no item 1.3); 

 Metas do PLANSAB, 2013 e do PLANARES, 2011; 

 Indicadores de Metas Quantitativas e Qualitativas para os serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

 Indicadores de eficiência na prestação dos serviços e no atendimento ao 
público, e, 

 Indicadores de nível de cortesia e de qualidade percebido pelos usuários na 
prestação do serviço. 

Metas do PLANSAB 2013 

O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, 2013, recomenda que sejam 
atendidas as metas apresentadas a seguir, de acordo com os indicadores 
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selecionados: A1 a A7 – Metas para Abastecimento de Agua Potável; E1 a E6 – Metas 
para Esgotamento Sanitário; R1 a R5 – Metas para Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos; e, G1 a G4 – Gestão dos Serviços. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), de 2013, fixou as metas para 
o saneamento básico nas macrorregiões do País e propõe para os setores de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos 
sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na Região Sul, conforme os 
indicadores a seguir. 

Tabela 297 – Metas para abastecimento de água potável na macrorregião Sul e no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

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

2010 90 98 

2018 93 99 

2023 95 99 

2033 99 100 

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

2010 95 98 

2018 99 100 

2023 100 100 

2033 100 100 

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

2010 61 94 

2018 67 96 

2023 71 98 

2033 80 100 

A4 % de análises de coliformes totais na água distribuída em 
desacordo com o padrão de potabilidade (Portaria nº 
2.914/11) 

2018 

(1) 2023 

2033 

A5 % de economias ativas atingidas por paralisações e 
interrupções sistemáticas no abastecimento de água  

2010 31 9 

2018 29 8 

2023 27 8 

2033 25 7 

A6 % do índice de perdas na distribuição de água 

2010 39 35 

2018 36 33 

2023 34 32 

2033 31 29 

A7 % de serviços de abastecimento de água que cobram 
tarifa 

2010 94 99 

2018 96 100 

2023 98 100 

2033 100 100 

(1) Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores de 2010 em desconformidade com a Portaria 
nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde, em 15%, 25% e 60% nos anos 2018, 2023 e 2033, 
respectivamente. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 
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Tabela 298 – Metas para esgotamento sanitário na macrorregião Sul e no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

E1 % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede 
coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos 
sanitários  

2010 67 72 

2018 76 81 

2023 81 87 

2033 92 99 

E2 % de domicílios urbanos servidos por rede coletora ou 
fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários 

2010 75 78 

2018 82 84 

2023 85 88 

2033 93 96 

E3 % de domicílios rurais servidos por rede coletora ou fossa 
séptica para os excretas ou esgotos sanitários  

2010 17 31 

2018 35 46 

2023 46 55 

2033 69 75 

E4 % de tratamento de esgoto coletado 

2008 53 59 

2018 69 73 

2023 77 80 

2033 93 94 

E5 % de domicílios urbanos e rurais com renda até três 
salários mínimos mensais que possuem unidades 
hidrossanitárias 

2010 89 97 

2018 93 98 

2023 96 99 

2033 100 100 

E6 % de serviços de esgotamento sanitário que cobram 
tarifa 

2008 49 51 

2018 65 69 

2023 73 77 

2033 90 95 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

 

Tabela 299 – Metas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na macrorregião Sul e 
no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

R1 % de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de 
resíduos sólidos (2) 

2010 90 96 

2018 94 99 

2023 97 100 

2033 100 100 

R2 % de domicílios rurais atendidos por coleta direta e 
indireta de resíduos sólidos 

2010 27 46 

2018 42 62 

2023 51 71 

2033 70 91 

R3 % de municípios com presença de lixão/vazadouro de 
resíduos sólidos 

2008 51 16 

2018 0 0 

2023 0 0 

2033 0 0 

R4 % de municípios com coleta seletiva de resíduos 
domiciliares 

2008 18 38 

2018 28 48 

2023 33 53 

2033 43 63 

R5 % de municípios que cobram taxa de lixo 

2008 11 12 

2018 39 34 

2023 52 45 

2033 80 67 

(2) Para as metas, assume-se a coleta na área urbana (R1) com frequência mínima de três vezes por 
semana. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 
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Tabela 300 – Metas para drenagem e manejo de águas pluviais urbanas na macrorregião Sul e 
no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

D1 % de municípios com inundações e/ou alagamentos 
ocorridos na área urbana, nos últimos 5 anos. (3) 

2008 41 43 

2018 - - 

2023 - - 

2033 11 17 

 (3) O indicador D1 adotado é o único em que se dispõe de série histórica capaz de orientar a projeção 
de metas. Na avaliação, monitoramento e revisões do Plano, deverão ser progressivamente 
incorporados elementos do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

 

Tabela 301 – Metas gerais para gestão dos serviços e saneamento básico na macrorregião Sul 
e no País. 

Indicadores Ano Brasil Sul 

G1 % de municípios com órgão de planejamento para as 
ações e serviços de saneamento básico 

2011 30 37 

2018 43 50 

2023 52 60 

2033 70 80 

G2 % de municípios com Plano Municipal de Saneamento 
Básico (abrange serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas) 

2011 5 8 

2018 32 37 

2023 51 58 

2033 90 100 

G3 % de municípios com serviços públicos de saneamento 
básico fiscalizados e regulados 

2018 30 40 

2023 50 60 

2033 70 80 

G4 % de municípios com instância de controle social das 
ações e serviços de saneamento básico (Conselho de 
Saneamento ou outro) 

2011 11 11 

2018 36 39 

2023 54 59 

2033 90 100 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

 

Metas do PLANARES 2013 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, PLANARES, de 2013, fixa as metas para a 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos para o País e Região Sul, conforme 
segue. 

Tabela 302 – Metas Resíduos Sólidos Urbanos 

Metas Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Eliminação total dos lixões até 
2014 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Áreas de Lixões reabilitadas 
(queima pontal, captação de 
gases para geração de 
energia mediante estudo de 
viabilidade técnica e 
econômica, coleta do 
chorume, drenagem pluvial, 
compactação da massa, 
cobertura com solo e 
cobertura vegetal 

Brasil 5 20 45 65 90 

Sul 10 20 50 75 100 

M3 
Redução dos resíduos 
recicláveis secos dispostos em 
aterro, com base na 

Brasil 22 26 29 32 36 

Sul 43 50 53 58 60 
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Metas Resíduos Sólidos 
Urbanos 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

caracterização nacional em 
2012 

M4 

Redução do percentual de 
resíduos úmidos dispostos m 
aterros, com base na 
caracterização nacional 

Brasil 19 28 38 46 53 

Sul 30 40 50 55 60 

M5 
Recuperação de gases de 
aterro sanitário – Potencial de 
300 MW/h 

Brasil 50 100 150 200 250 

Sul - - - - - 

M6 
Inclusão e fortalecimento da 
organização de 600.000 
catadores 

Brasil 280.000 390.000 440.000 500.000 600.000 

Sul 68.602 95.550 107.800 122.500 147.000 

Fonte: PLANARES, 2013. 

Tabela 303 – Metas Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos. 

Metas Qualificação da Gestão dos 
Resíduos Sólidos 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 

Planos estaduais elaborados até 
2012, municípios com planos 
intermunicipais, microrregiões ou 
municipais elaborados até 2013 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

M2 
Estudos de Regionalização em 
100% dos Estados até 2012 

Brasil 100 - - - - 

Sul 100 - - - - 

M3 
Municípios com cobrança por 
serviços de RSU, sem vinculação 
com o IPTU 

Brasil 35 48 55 68 75 

Sul 48 65 75 85 95 

Fonte: PLANARES, 2013. 

 
Tabela 304 – Metas Resíduos de Saúde. 

Metas Resíduos de Saúde Região 

Plano de Metas 

2015 
(1) 

2019 
(2) 

2023 
(3) 

2027 
(4) 

2031 
(5) 

M1 

Tratamento implementado, para 
resíduos de serviço de saúde, 
conforme indicado pelas RDC 
ANVISA e CONAMA pertinentes 
ou quando definido por norma 
Distrital, Estadual e Municipal 
vigente. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 
Disposição Final ambientalmente 
adequada de RSS. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M3 

Lançamento dos efluentes 
provenientes de serviços de saúde 
em atendimento aos padrões 
estabelecidos nas Resoluções 
CONAMA pertinentes. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M4 

Inserção de informações sobre 
quantidade média mensal de RSS 
gerada por grupo de RSS (massa 
ou volume) e quantidade de RSS 
tratada no Cadastro Técnico 
Federal (CTF). 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Nota: (1) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS inseridos em capitais e municípios que 
integram RMs, RIDE e aglomerações urbanas, com mais de 500 mil habitantes (2) Aplicam-se a todos 
os serviços geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e abaixo de 500 mil 
habitantes. (3) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 50 mil 
habitantes e abaixo de 100 mil habitantes. (4) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em 
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municípios acima de 20 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. (5) Aplicam-se a todos os serviços 
geradores de RSS em todos os municípios. 

Fonte: PLANARES, 2013. 
Tabela 305 – Metas Resíduos de Portos, Aeroportos e Fronteiras. 

Metas Resíduos de Portos, 
Aeroportos e Fronteiras 

Região 

Plano de Metas 

2015 
(1) 

2019 
(2) 

2023 
(3) 

2027 
(4) 

2031 
(5) 

M1 

Adequação do Tratamento de 
resíduos gerados nos portos, 
aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e 
ferroviários e passagens de 
fronteira. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Coleta seletiva implementada 
nos pontos de entrada de 
resíduos e aplicação do sistema 
de logística reversa, conforme 
legislação vigente. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M3 

Inserção das informações de 
quantitativo de resíduos (dados 
do PGRS) no Cadastro Técnico 
Federal do IBAMA. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Nota:  

M1: (1) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS inseridos em capitais e municípios que 
integram RMs, RIDE e aglomerações urbanas, com mais de 500 mil habitantes (2) Aplicam-se a todos 
os serviços geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e abaixo de 500 mil 
habitantes. (3) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em municípios acima de 50 mil 
habitantes e abaixo de 100 mil habitantes. (4) Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS em 
municípios acima de 20 mil habitantes e abaixo de 50 mil habitantes. (5) Aplicam-se a todos os serviços 
geradores de RSS em todos os municípios. 

M2: (1) Até 2014: Aplicam-se a todos os portos e aeroportos das 12 cidades sede da Copa, no aeroporto 
de Campinas/SP, e nos portos de Vitória/ES, São Francisco do Sul/SC e Belém/PA; (2) Em 50% dos 
portos e aeroportos brasileiros (3) Em 100% dos portos e aeroportos brasileiros. 

M3: (1) Até 2014: Aplicam-se a todos os portos e aeroportos das 12 cidades sede da Copa, no aeroporto 
de Campinas/SP, e nos portos de Vitória/ES, São Francisco do Sul/SC e Belém/PA (2) Aplicam-se a 
todos os portos e aeroportos. 

Fonte: PLANARES, 2013. 

Tabela 306 – Metas Resíduos Industriais. 

Metas Resíduos Industriais Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Disposição final ambientalmente 
adequada de rejeitos industriais. 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

M2 

Redução da geração dos rejeitos 
da indústria, com base no 
Inventário Nacional de Resíduos 
Sólidos Industriais de 2014. 

Brasil 10 20 40 60 70 

Sul 10 20 40 60 70 

Fonte: PLANARES, 2013. 

 
 

Tabela 307 – Metas Resíduos Agrossilvopastoris. 

Metas Resíduos Agrossilvopastoris Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Inventário de Resíduos 
Agrosilvopastoris 

Brasil 100 100 100 100 100 

Sul 100 100 100 100 100 

Fonte: PLANARES, 2013. 
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Tabela 308 – Metas Resíduos da Mineração. 

Metas Resíduos da Mineração Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 

M1 
Levantamento de dados dos 
resíduos gerados pela atividade 
mineral no território nacional 

Brasil 80 90 100 - - 

Sul 80 90 100 - - 

M2 
Destinação Ambientalmente 
Adequada de Resíduos de 
Mineração 

Brasil 80 85 90 95 100 

Sul 80 85 90 95 100 

M3 
Implantação de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos de 
Mineração – PGRM’s (1) 

Brasil 90 95 100 - - 

Sul 90 95 100 - - 

(1) Até 2014, os empreendimentos minerários deverão ter seu Plano de Gestão de Resíduos Sólidos 
na Mineração, cujos prazos serão definidos entre o órgão licenciador e a empresa responsável. 

Fonte: PLANARES, 2013. 

Tabela 309 – Metas Resíduos da Construção Civil. 

Metas Resíduos da 
Construção Civil 

Região 
Plano de Metas 

2015 2019 2023 2027 2031 Situação 

M1 
Eliminação de 100% de 
áreas de disposição irregular 
até 2014 (Bota Foras) 

Brasil 100 - - - - - 

Sul 100 - - - - - 

M2 

Implantação de Aterros 
Classe A (reservação de 
material para usos futuros) 
em 100% dos municípios 
atendidos por aterros de 
RCC até 2014 

Brasil 100 - - - - 1948 

Sul 100 - - - - 184 

M3 
Implantação de PEVs, Áreas 
de Triagem e Transbordo em 
100% dos municípios  

Brasil 100 - - - - - 

Sul 100 - - - - - 

M4 

Reutilização e Reciclagem 
de RCC em 100% dos 
municípios, encaminhando 
os RCC para instalações de 
recuperação 

Brasil - - - - - 5.172 

Sul 60 80 100 - - 1.134 

M5 

Elaboração de Planos de 
Gerenciamento de Resíduos 
da Construção, pelos 
grandes geradores, e 
implantação de sistema 
declaratório dos geradores, 
transportadores e áreas de 
destinação 

Brasil 100 - - - - - 

Sul - - - - - - 

M6 

Elaboração de diagnóstico 
quantitativo e qualitativo da 
geração, coleta e destinação 
dos resíduos. 

Brasil 100 - - - - - 

Sul - - - - - - 

Fonte: PLANARES, 2013. 
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9.8.3. Mecanismos de Representação da Sociedade para o 
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do PMSB 

De suma importância, após a implantação do PMSB, deverá ser instituído um modelo 
de acompanhamento do mesmo através de instrumentos de avaliação e 
monitoramento dos Programas, Planos, Projetos e Ações propostas e detalhadas 
anteriormente. Destacam-se: 

 

Instrumento de Avaliação e Monitoramento 

O PMSB se integrará ao conjunto de políticas públicas de saneamento básico de 
Santa Helena, e assim, seu conhecimento e sua efetividade na execução são de 
interesse público e deve haver um controle sobre sua aplicação. Neste contexto, a 
avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como ferramenta de 
gestão e sustentabilidade do Plano. 

Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 2007), pode-se 
entender avaliação como: 

“prática de atribuir valor a ações. No caso dos projetos, programas e políticas 
do governo, significa uma atividade cujo objetivo é de maximizar a eficácia 
dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na alocação de 
recursos para a consecução dos mesmos.” 

Ainda segundo a ENAP (2007), pode-se entender mais detalhadamente: 

“Avaliação: Ferramenta que contribui para integrar as atividades do ciclo de 
gestão pública. Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e 
mensuração. Não é tarefa neutra, mas comprometida com princípios e seus 
critérios. Requer uma cultura, uma disciplina intelectual e uma familiaridade 
prática, amparadas em valores. Deve estar presente, como componente 
estratégico, desde o planejamento e formulação de uma intervenção, sua 
implementação (os consequentes ajustes a serem adotados) até as decisões 
sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção, 
indo até o controle.” 

Quanto ao monitoramento, a ENAP (2007) nos diz: 

“Monitoramento: Também conhecido como avaliação em processo, trata-se 
da utilização de um conjunto de estratégias destinadas a realizar o 
acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma ferramenta 
utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É 
o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das 
ações realizadas. O monitoramento permite identificar tempestivamente as 
vantagens e os pontos frágeis na execução de um programa e efetuar os 
ajustes necessários à maximização dos seus resultados e impactos.” 
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(x) – Pré-Conferências sempre que necessárias 

Figura 281 – Instrumentos de Controle Social. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Os Conselhos provêm o princípio da participação comunitária (Constituição de 1988) 
tendo origem em experiências de caráter informal sustentadas por movimentos 
sociais. Os Conselhos têm o intuito de se firmar como um espaço de cogestão entre 
o estado e a sociedade. 

 

Audiência Pública 

A audiência pública se destina a obter manifestações e provocar debates em sessão 
pública especificamente designada acerca de determinada matéria. É considerada 
uma instância no processo de tomada da decisão administrativa ou legislativa. 

 

Consulta Pública 

É o mecanismo que possibilita que o cidadão comum opine sobre questões técnicas 
utilizado por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades na 
elaboração de projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto. 

 

Conferência / Pré-Conferências 

A Conferência Municipal de Saneamento Básico é realizada a cada dois anos, 
servindo para subsidiar a formulação da política e a elaboração ou reformulação do 
PMSB. É uma forma eficaz de mobilização, por permitir a democratização das 
decisões e o controle social da ação pública. As Pré-Conferências serão convocadas 
e realizadas sempre que seja importante o detalhamento de assuntos de maior 
interesse. 

 

Instrumentos de Gestão 
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 Política Municipal de Saneamento Básico;  

 Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos;  

 Estruturação Administrativa;  

 Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

 Sistema Municipal de Informações em Saneamento; e, 

 Instrumentos regulatórios setoriais e gerais da prestação dos serviços. 

 

Instrumentos de Avaliação 

A fim de acompanhar o processo de efetivação quantitativa e qualitativa das ações e 
demandas planejadas, se faz relevante a adoção de indicadores para avaliação das 
diretrizes apresentadas no plano (aplicada pelo município). 

Como instrumentos de avaliação do PMSB do Município de Santa Helena serão 
adotados os Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – 
SNIS, os quais têm sido utilizados pela quase totalidade das Operadoras de Serviços 
de Água e Esgoto e Resíduos Sólidos existentes no Brasil, e o monitoramento se dará 
pelo acompanhamento e análise do processo de avaliação. Recomenda-se o uso dos 
indicadores: Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU), Índice de 
Sustentabilidade de Coleta Seletiva (ISCS) e Índice de Sustentabilidade de 
Organizações de Catadores (ISOC) detalhados anteriormente, no presente relatório. 

As informações são fornecidas pelas instituições responsáveis pela prestação dos 
serviços. O SNIS recebe as informações mediante um aplicativo de coleta de dados. 
Os programas de investimentos do Ministério das Cidades, incluindo o PAC – 
Programa de Aceleração do Crescimento exigem o envio regular de dados ao SNIS, 
como critério de seleção, de hierarquização e de liberação de recursos financeiros.  

O ente regulador e os prestadores de serviços, deverão, de comum acordo, 
estabelecer o processo de avaliação conjunta com os setores abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas. 

Novos indicadores poderão ser criados e aplicados, conforme demanda da Prefeitura 
Municipal de Santa Helena e detalhadas nas fichas das metas e ações anteriormente 
particularizadas. 

A implantação de software conjugando os diferentes instrumentos existentes permitirá 
a construção de um site disponibilizando à população de Santa Helena o acesso a 
todas as informações disponíveis sobre a gestão integrada dos serviços prestados. 

Tendo em vista a disponibilização do PMSB e do Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos, a todos os interessados, com o objetivo de colher contribuições 
dirigidas revisão dos mesmos, o ciclo do planejamento para o setor de saneamento 
estará fechado. 
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Racionalização e sistematização dos serviços prestados 

Para a racionalização e sistematização dos serviços prestados de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, recomenda-se às Secretarias Municipais de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente e, de Obras e Urbanismo a implantação de 
Procedimentos (Regulamentos) Normativos para todos os serviços prestados pela 
iniciativa pública e/ou privada, sugerindo-se os seguintes procedimentos: 

 Administrativos: emissão de contas, irregularidades no atendimento; 

 Técnicos: eficiência no atendimento dos usuários através dos prestadores de 
serviços; 

 Operacionais: atendimento técnico compatível com o tipo de serviço prestado; 
e,  

 Atendimento aos usuários pelos meios de comunicação disponíveis ou 
pessoalmente. 

As peculiaridades do Município deverão ser consideradas bem como as 
características próprias das Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente e, de Obras e Urbanismo e dos respectivos prestadores de serviços 
contratados (terceirizados). 

Quanto aos mecanismos de participação e controle social na gestão dos serviços de 
saneamento básico, o PMSB remete às Conferências de Saneamento a serem 
realizadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, aos Prestadores de Serviços, 
à Agência Reguladora, ao PROCON e em última instância à Promotoria Pública. 

Essas recomendações e outras que certamente serão acrescentadas após a consulta 
e a audiência pública a serem efetivadas serão inseridas na Versão Final do PMSB 
de Santa Helena. 

 

Sustentabilidade dos Sistemas  

De fundamental importância, tendo em vista os desafios financeiros dos próximos 
vinte anos, é a manutenção da cobrança de taxas/tarifas em busca da 
sustentabilidade do setor. 

 

Integração Institucional  

Finalmente, sugere-se uma forte ação de integração institucional, tendo em vista a 
universalização dos sistemas de saneamento básico do Município de Santa Helena. 
O PMSB poderá vir a ser o grande aglutinador de ideias, as quais fomentarão a 
execução dos programas, projetos e ações propostas para que as metas do Plano 
sejam atingidas. O arranjo institucional proposto, em complementação ao arranjo 
institucional presente, deverá ter como ponto focal, a integração de todos com o apoio 
da população local. 
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9.8.4. Adoção de Diretrizes para o Processo de Revisão do Plano e 
sua Periodicidade 

O estabelecido na Lei Federal n.º 12.305/2010 e seu Decreto regulador instituem a 
revisão do PMSB no máximo a cada 04 (quatro) anos. Sugere-se o seguinte 
cronograma. 

 
Figura 282 – Cronograma de revisões do PMSB. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2018. 
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11. ANEXOS 

11.1. LOCAIS OPERADOS PELA PREFEITURA DE SANTA HELENA COM 
FINALIDADE DE FORNECER ÁGUA PARA PULVERIZADORES 
AGRÍCOLAS. 

NOME TIPO LOCALIDADE 
LONGITUD
E 

LATITUDE 

MINA SAAP 064 Poço 
SAAPA 064 COROADOS II PEDRINHO 
ZIMERMAN 

783344,1745 
7255336,28
9 

MINA SAAPA 048 Poço SAAPA 048 BAIRRO ALTO ALEGRE 769317,0242 
7245724,02
9 

MINA SAAPA 051 Poço SAAPA 051 ESQUINA ROSA I MINEIROS 771528,9255 
7231762,02
6 

MINA SAAPA 057 Poço 
SAAPA 057 LINHA NOVO PARAISO MARCOS 
BHOT 

770908,0479 
7240962,45
2 

MINA SAAPA 059 Poço SAAPA 059 ESQUINA ROSA II AURELIO GATELLI 775594,0542 
7231318,82
3 

MINA SAAPA 061 Poço SAAPA 061 GAUCHA BURICÁ II ATICO ROSSO 771153,4654 
7243370,73
1 

MINA SAAPA 066 Poço SAAPA 066 VILA CELESTE II VANAZI 766333,9068 
7235913,41
1 

MINA SAAPA 069 Poço SAAPA 069 SÃO ROQUE II VILMAR GRIGOLLO 779187,1905 
7233428,63
6 

MINA SAAPA 071 Poço 
SAAPA 071 LINHA SAO VICENTE CHICO MARIO 
BUSCAINO 

766749,585 
7230256,70
2 

MINA SAAPA 081 Poço SAAPA 081 LINHA SANTO ANTONIO / GUARANI 773244,117 
7256201,09
5 

REA SAAPA 035 Reservatório SAAPA 035 SANGA NATAL / OSMAR DEGASPERI 777490,7055 
7249063,42
2 

RES 038 LINHA 
TEROL 

Reservatório SAAPA 038 LINHA TEROL 773513,088 
7252231,79
8 

RES SAAP 012 Reservatório SAAPA 012 / MORENINHA I SCHNAIDER 776422,1748 
7237538,44
4 

RES SAAP 037 Reservatório SAAPA 037 LINHA GAUCHA SAO CLEMENTE 776148,6043 
7254785,84
6 

RES SAAP 055 Reservatório SAAPA 055 VILA CELESTE III DR. LUIS 765250,9678 
7234929,43
9 

RES SAAPA 002 Reservatório SAAPA 002 / LINHA GAUCHA BURICÁ 771173,7081 
7246856,61
6 

RES SAAPA 003 Reservatório SAAPA 003 / LINHA COREA PORTO II 774651,6724 
7246124,54
9 

RES SAAPA 004 Reservatório SAAPA 004 / LINHA SAO PAULO 777959,8082 7244524,88 

RES SAAPA 005 Reservatório SAAPA 005 / LINHA NOVA ESPERANÇA I 778334,0855 
7239467,40
7 

RES SAAPA 006 Reservatório SAAPA 006 / LINHA MORENÃO I 779574,488 
7236970,13
4 

RES SAAPA 008 Reservatório SAAPA 008 / LINHA SANTO ANTONIO MORENÃO 778224,464 
7235054,56
9 

RES SAAPA 011 Reservatório SAAPA 011 / CABECERIA MORENINHA 775779,7525 
7235492,68
8 

RES SAAPA 018 Reservatório 
SAAPA 018 / LINHA SAO VICENTE CHICO / 
COMUNIDADE 

764012,8971 
7231873,03
1 

RES SAAPA 020 Reservatório SAAPA 020 / PACURÍ I CAMPO 772554,8683 
7237356,99
3 

RES SAAPA 021 Reservatório SAAPA 021 / SAO ROQUE I FRANÇA 780800,7575 
7234697,81
7 

RES SAAPA 022 Reservatório SAAPA 022 LINHA SANTA CRUZ I DAL SOTTO 775800,5708 
7239045,05
2 

RES SAAPA 023 Reservatório SAAPA 023 / LINHA SANTA CRUZ II GALLO 777630,3853 
7241996,96
3 

RES SAAPA 024 Reservatório SAAPA 024 / LINHA GUARANI 770457,6821 
7257839,51
1 

RES SAAPA 025 Reservatório SAAPA 025 / SUB SEDE I AURI CARDOSO 775027,2967 
7256315,11
1 
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NOME TIPO LOCALIDADE 
LONGITUD
E 

LATITUDE 

RES SAAPA 026 Reservatório SAAPA 026 LINHA UNIAO II / CEMITERIO 774668,0683 7262205,12 

RES SAAPA 028 Reservatório SAAPA 028 LINHA FELICIDADE 776726,9954 
7261595,74
7 

RES SAAPA 029 Reservatório SAAPA 029 LINHA PACURI III PRATTI 773222,9334 
7238769,51
5 

RES SAAPA 032 Reservatório SAAPA 032 SAO CLEMENTE / PEDRO MOURA 779279,4337 
7255704,64
5 

RES SAAPA 033 Reservatório SAAPA 033 LINHA NOVA 780635,3798 
7258108,58
3 

RES SAAPA 034 Reservatório 
SAAPA 034 LINHA APARECIDA I 
FLAMENGUINHO 

778939,56 7253114,06 

RES SAAPA 039 Reservatório SAAPA 039 SUB SEDE II COPAGRIL 771567,7449 
7254415,86
5 

RES SAAPA 040 Reservatório SAAPA 040 / LINHA VERA CRUZ 766205,2685 
7232518,24
2 

RES SAAPA 042 Reservatório 
SAAPA 042 / LINHA PROGRESSO / GILBERTO 
BERTOLDO 

768003,3367 
7247605,66
7 

RES SAAPA 043 Reservatório SAAPA 043 / LINHA MORENÃO CLUBE 779071,7931 
7237024,78
5 

RES SAAPA 044 Reservatório SAAPA 044 LINHA DONA OLIVA NICHETTI 767923,8621 
7242314,26
1 

RES SAAPA 046 Reservatório 
SAAPA 046 CABECEIRA DA MORENINHA / 
PRATTI 

774798,6956 7233832,53 

RES SAAPA 048 Reservatório SAAPA 048 BAIRRO ALTO ALEGRE 769297,2466 7245466,91 

RES SAAPA 050 Reservatório SAAPA 050 / LINHA DONA OLIVA II / NORO 769033,293 
7239049,50
7 

RES SAAPA 051 Reservatório SAAPA 051 ESQUINA ROSA I MINEIROS 771468,4898 
7231712,26
3 

RES SAAPA 053 Reservatório 
SAAPA 053 VILA CELESTE I LUCIDIO VARGAS 
DE LIMA 

764270,3575 
7236612,57
8 

RES SAAPA 054 Reservatório SAAPA 054 LINHA BELA VISTA II PESSI 778866,5693 
7243664,48
9 

RES SAAPA 056 Reservatório SAAPA 056 LINHA SAO JORGE I 780631,6038 
7240726,63
5 

RES SAAPA 057 Reservatório 
SAAPA 057 LINHA NOVO PARAISO MARCOS 
BHOT 

770892,4862 
7241101,43
8 

RES SAAPA 059 Reservatório SAAPA 059 ESQUINA ROSA II AURELIO GATELLI 775584,0882 
7231357,01
2 

RES SAAPA 060 Reservatório SAAPA 060 COREIA PORTO OLIVIO PAITER 775815,4153 
7243955,68
8 

RES SAAPA 061 Reservatório SAAPA 061 GAUCHA BURICÁ II ATICO ROSSO 771233,2281 
7243202,36
2 

RES SAAPA 062 Reservatório SAAPA 062 APARECIDA III NELSON BEN 775797,013 
7251358,12
9 

RES SAAPA 064 Reservatório 
SAAPA 064 COROADOS II PEDRINHO 
ZIMERMAN 

782635,4491 7254909,08 

RES SAAPA 065 Reservatório SAAPA 065 ESQUINA CEU AZUL I SCHOIAMAN 773058,478 
7239968,27
9 

RES SAAPA 066 Reservatório SAAPA 066 VILA CELESTE II VANAZI 766285,0748 
7236001,55
9 

RES SAAPA 070 Reservatório SAAPA 070  ESQUINA ROSA III RAUBER 772882,4789 
7230936,49
3 

RES SAAPA 071 Reservatório 
SAAPA 071 LINHA SAO VICENTE CHICO MARIO 
BUSCAINO 

766492,6281 
7230200,93
1 

RES SAAPA 073 Reservatório SAAPA 073 NOVA ESPERANÇA II PARCIANELLO 778006,6739 
7237806,95
6 

RES SAAPA 074 Reservatório SAAPA 074 BRAÇO DO NORTE 780707,0055 
7248275,19
5 

RES SAAPA 075 Reservatório SAAPA 075 LINHA APRECIDA IV SALETE 775755,3735 
7249588,50
3 

RES SAAPA 076 Reservatório 
SAAPA 076 ESQUINA CEU AZUL II 
COMUNIDADE 

770576,9861 
7238704,44
3 

RES SAAPA 079 Reservatório SAAPA 079 LINHA SAO LUIS WARTA 769614,5057 
7232097,47
6 
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NOME TIPO LOCALIDADE 
LONGITUD
E 

LATITUDE 

RES SAAPA 080 Reservatório SAAPA 080 LINHA VERA CRUZ IV GAZIERO 767911,4573 
7236211,41
6 

RES SAAPA 081 Reservatório SAAPA 081 LINHA SANTO ANTONIO / GUARANI 773205,4718 7256508,24 

RES SAPA 015 Reservatório SAAPA 15 / LINHA VERA CRUZ III 768723,2163 
7235227,09
6 

RESA SAAPA 058 Reservatório SAAPA 058 LINHA SANTA CRUZ III / PICO 777047,6739 7241138,56 

SAAPA 045 Poço SAAPA 045 PCURÍ II SCHNOR 773674,988 
7235395,65
6 

MINA SAAPA 014 Mina SAPA 014 / LINHA VERA CRUZ II 769226,7847 
7234772,27
5 

MINA SAAPA 016 Mina SAAPA 016 / LINHA VERA CRUZ IV CHIODI 768444,6465 
7232582,14
7 

MINA SAAPA 017 Mina SAAPA 017 / LINHA NAVEGANTES QUINZANE 777383,1532 
7232484,82
4 

MINA SAAPA 019 Mina SAAPA 019 / LINHA SAO GABRIEL CLUBE 770264,0631 
7237600,91
6 

MINA SAAPA 023 Mina SAAPA 023 / LINHA SANTA CRUZ II GALLO 777513,0951 
7241990,81
5 

MINA SAAPA 027 Mina SAAPA 027 LINHA UNIAO I BICO PAPAGAIO 773123,2702 7262872,47 

MINA SAAPA 030 Mina SAAPA 030 LINHA VISTA ALTA / ILMO DAPER 777487,3946 
7259069,79
5 

MINA SAAPA 031 Mina SAAPA 031 SAO CLEMENTE/ 7 IRMAS 779218,3413 
7257336,81
8 

MINA SAAPA 047 Mina SAAPA 047 APARECIDA II ESTEFANELLO 777527,1774 7251903,54 

MINA SAAPA 049 Mina SAAPA 049 / LINHA BELA VISTA II / REFATTI 780170,8545 
7241582,76
3 

MINA SAAPA 052 Mina SAAPA 052 / LINHA UNIÃO I ARCENIO KHUN 774736,7115 
7260527,77
2 

MINA SAAPA 062 Mina SAAPA 062 APARECIDA III NELSON BEN 775906,2657 
7251541,78
9 

MINA SAAPA 063 Mina SAAPA 063 COROADOS I COMUNIDADE 782795,254 7253641,08 

MINA SAAPA 068 Mina SAAPA 068 NAVEGANTES II NELSON JASJUSKI 774789,1159 
7230832,16
5 

MINA SAAPA 072 Mina 
SAAPA 072 LINHA SAO JORGE II ROQUE 
MUNARO 

782890,0789 
7240124,07
2 

MINA SAAPA 077 Mina SAAPA 077 LINHA SÃO LUIS LUPATINI 770997,0344 
7230458,06
4 

MINA SAAPA 078 Mina 
SAAPA 078 SANTA HELENA VELHA III BASE 
NAUTICA 

765369,8291 
7242525,22
2 

MINA SSAPA 015 Mina SAAPA 15 / LINHA VERA CRUZ III 769409,4934 
7235256,80
8 

Placemark Mina SAAPA 041 / SAO VIC. CHICO 762133,1954 
7231516,98
1 

POÇO SAAPA 001 Poço SAAPA 001 / LINHA BURICÁ I 772372,1689 
7245166,38
7 

RES SAAPA 007 Reservatório SAAPA 007 / LINHA SANTA CLARA 783332,1122 
7232736,06
2 

RES SAAPA 009 Reservatório SAPA 009 / LINHA MINUZI 780311,0092 
7231159,50
3 

RES SAAPA 010 Reservatório SAAPA 010 / SANTA TEREZINHA 778717,5506 
7231248,76
6 

RES SAAPA 013 Reservatório SAAPA 013 / LINHA SAO LUIS I 769256,2379 
7231159,79
7 

RES SAAPA 014 Reservatório SAPA 014 / LINHA VERA CRUZ II 769163,8612 
7234630,58
2 

RES SAAPA 016 / 
LINHA VERA 
CRUZ IV 

Reservatório 
SAAPA 016 / LINHA VERA CRUZ IV CHIODI/RES 
SAAPA 016 

768312,788 
7232641,56
9 

RES SAAPA 017 Reservatório SAAPA 017 / LINHA NAVEGANTES QUINZANE 777399,2357 
7232443,83
8 

RES SAAPA 019 Reservatório SAAPA 019 / LINHA SAO GABRIEL CLUBE 770417,0173 
7237521,39
5 
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NOME TIPO LOCALIDADE 
LONGITUD
E 

LATITUDE 

RES SAAPA 027 Reservatório SAAPA 027 LINHA UNIAO I BICO PAPAGAIO 773294,8924 
7263023,81
1 

RES SAAPA 030 Reservatório SAAPA 030 LINHA VISTA ALTA / ILMO DAPER 777931,4823 
7259355,34
8 

RES SAAPA 031 Reservatório SAAPA 031 SAO CLEMENTE/ 7 IRMAS 779089,8785 
7257395,68
8 

RES SAAPA 036 Reservatório SAAPA 036 LINHA MARASKIN 774959,7239 7253102,24 

RES SAAPA 047 Reservatório SAAPA 047 APARECIDA II ESTEFANELLO 777505,1574 
7251678,25
6 

RES SAAPA 049 Reservatório SAAPA 049 / LINHA BELA VISTA II / REFATTI 780141,2419 
7241684,25
8 

RES SAAPA 052 Reservatório SAAPA 052 / LINHA UNIÃO I ARCENIO KHUN 774784,0252 
7260528,51
6 

RES SAAPA 063 Reservatório SAAPA 063 COROADOS I COMUNIDADE 782858,5128 
7253644,98
8 

RES SAAPA 068 Reservatório SAAPA 068 NAVEGANTES II NELSON JASJUSKI 774634,0608 
7230606,13
3 

RES SAAPA 069 Reservatório SAAPA 069 SÃO ROQUE II VILMAR GRIGOLLO 779076,0852 
7233471,48
7 

RES SAAPA 072 Reservatório 
SAAPA 072 LINHA SAO JORGE II ROQUE 
MUNARO 

782456,9869 
7240252,01
9 

RES SAAPA 077 Reservatório SAAPA 077 LINHA SÃO LUIS LUPATINI 771105,3017 
7230135,88
7 

RES SAAPA 078 Reservatório 
SAAPA 078 SANTA HELENA VELHA III BASE 
NAUTICA 

765377,424 
7242166,77
8 

RES. SAAPA 001 Reservatório SAAPA 001 / LINHA BURICÁ I 772216,612 7245223,25 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Helena. 
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11.2. CARACTERÍSTICAS DOS POÇOS OPERADOS PELA PREFEITURA DE SANTA HELENA. 

Poço Localidade SAAP Localidade Prof. Poço (m) NE ND Q m³/h 
N  

usuários 
Pocil-gas Aviários Outorga Taxa Manute-nção Limite de Consumo Manutenção Total Energia Observação Comentário Uso 

1 Sub Sede SAAP 001 Draguetti 100 35 35 13,2 419 10 0 13.869.010-5     01/12/2015 S N Município Município     MISTO 

2 Braço Norte SAAP 002 Escola 110 12 20 11,31 48 0 0 28/09/2016 14.277.948-0 N N Município Município     HUMANO 

3 Linha Aparecida I SAAP 003 Luzani 80 0 25 30 41 9 3 28/09/2016 14.277.986-2 N N Município Município     MISTO 

4 Linha Aparecida I SAAP 004 Comunidade 65 0 28 12 45 8 5 28/09/2016 14.278.035-6 N N Município Município     MISTO 

5 Linha Gaúcha São Clemente SAAP 005 Comunidade 100 0 30 35 17 1 2 13.869.017-2  01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

6 São Clemente I SAAP 006 Potreiro 90 0 15 35 304 0 1 13.869.029-6 01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

7 São Clemente II SAAP 007 Vila 100 0 12 30 156 0 0 13.869.037-7 01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

8 Linha Santo Antonio/Sub Sede SAAP 008 Borchaidt 150 0 0 8 48 8 3 28/09/2016 14.278.016-0 N N Município Município     MISTO 

9 Linha Uniao I SAAP 009 Ivo Habitante 120 0 45 9 81 18 0 28/09/2016 14.277.958-7 N N Município Município     MISTO 

10 Linha Guarani/Sub Sede SAAP 010 Shen 60 23 28 3 15 1 0 13.869.036-9  01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

11 Linha Fra SAAP 011 Pousada Bueno 108 39 49 23 15 1 0 28/09/2016 14.278.009-7 N N Município Município     MISTO 

12 Linha Felicidade/São Clemente SAAP 012 Comunidade 102 10 36 10 25 18 2 28/09/2016 14.278.087-9 N N Município Município     MISTO 

13 Linha Burica SAAP 013 Centro Comunitario 106 11 19 46 15 1 0 28/09/2016 14.278.059-3 N N Município Município     MISTO 

14 Linha Novo Paraíso SAAP 014 Balsan       3 26 1 3 28/09/2016  14.287.096-8 N N Município Município     MISTO 

15 Linha Progresso I SAAP 015 Gilberto Bertoldo 80 11 14 3 12 2 0 13.869.042-3 01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

16 Esquina Céu Azul I SAAP 016 Schoiaman 80 4 8,6 25,71 57 0 0 13.869.049-0 01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

17 Esquina Céu Azul II SAAP 017 Dalostro 96 45 45 12,7 17 1 0 N N N Município Município     MISTO 

18 Correia Porto SAAP 018 Pivato 130 17 18 23 29 0 0 28/09/2016 14.277.979-0 N N Município Município     HUMANO 

19 Esquina Bela Vista SAAP 019 Pivato 90 25 32 3 45 4 2 N N N Município Município     MISTO 

20 Linha Santa Cruz SAAP 020 Ilmo Sal Sotto 72 8 35 11 30 1 1 13.869.057-1 01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

21 Linha Nova Esperança SAAP 021 Comunidade 90 23 25 20,43 49 0 4 28/09/2016 14.278.101-8 N N Município Município     MISTO 

22 Linha São Jorge SAAP 022 Comunidade 42 6,6 18 10 16 1 0 N N N Município Município     MISTO 

23 Santa Clara SAAP 023 Comunidade 108 30 30 5 31 1 3 13.869.064-4  01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

24 São Miguelzinho I SAAP 024 Comunidade 200 24 43 72 81 1 0 N N N Município Município     MISTO 

25 São Miguelzinho II SAAP 025 Aristides R Martins 100 15 17 10 46 3 11 28/09/2016 14.278.022-4 N N Município Município     MISTO 

26 São Roque SAAP 026 Nercado Lar 114   25 20 158 1 1 13.869.048-2 01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

27 Linha Minuzzi SAAP 027 Argeu Dalazen 102 25 48 12 30 3 9 28/09/2016 14.278.003-8 N N Município Município     MISTO 

28 Cabeceira da Moreninha I SAAP 028 Inacio Afonso Konzel 80     5 35 0 0 28/09/2016 14.277.982-0 N N Município Município     HUMANO 

29 Navegantes I SAAP 029 Comunidade         4 2 2 28/09/2016 14.278.068-2 N N Município Município     MISTO 

30 Santo Antonio Morenão  SAAP 030 Cardoso 120 21 32 9 21 0 15 13.869.070-9  01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

31 Moreninha I SAAP 031 Scheineider 140 5 40 20 8 0 0 N N N Município Município     HUMANO 

32 IBC São Joao SAAP 032 Otilio Prado 144 59 74 15 48 2 2 N N N Município Município     MISTO 

33 Esquina Rosa I SAAP 034 Joao Noal 100 21 17   36 0 0 13.869.075-0 N N Município Município     HUMANO 

34 Esquina Rosa II SAAP 035 Rauber         11 0 3 28/09/2016 14.277.966-8 N N Município Município     MISTO 

35 Vila Celeste II SAAP 035 Varnier 102 10 38 66 1 0 0 N N N Município Município     HUMANO 

36 São Vicente Chico SAAP 036 Comunidade 210 24 76 3,6 54 0 0 28/09/2016 14.278.026-7 N N Município Município     HUMANO 

37 Vera Cruz II SAAP 037 Comunidade 96 31 49 7 40 0 0 13.869.084-9  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

38 Vera Cruz I SAAP 038 Mercedo 90 13 25 9,2 14 10 1 28/09/2016 14.278.081-0 N N Município Município     MISTO 

39 Dona Oliva SAAP 039 Roque Besen 85 17 21 14 43 3 3 28/09/2016 14.277.975-7 N N Município Município     MISTO 

40 Santa Helena Velha SAAP 040 Comunidade 72 35 42 12 40 1 3 28/09/2016 14.277.992-7 N N Município Município     MISTO 

41 Vila Celeste II SAAP 041 Lucidio Vargas de Lima 102 24 51 11,31 127 12 3 N N N Município Município     MISTO 

42 Vila Celeste III SAAP 042 Shen 102   14 42 6 0 0 N N N Município Município     HUMANO 

43 Vila Rural Santa Helena Velha SAAP 043 Ceramica Havai 104 26 44 16 32 0 0 13.869.052-0  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

44 Linha Morenão II SAAP 044 Nilson Hake 100   17 14,4 27 2 4 N N N Município Município     MISTO 

45 Linha Morenão I SAAP 045 Igor da Cruz 100 11 73 16 25 0 1 N N N Município Município     MISTO 

46 Linha Gaúcha - TIM SAAP 046 Capelari 80 11 50 7 50 4 0 14.278.092-5 28/09/2016 N N Município Município     MISTO 

47 Linha São Paulo SAAP 047 Valmir Rocha 132 3 91 3 15 0 0 N N N Município Município     HUMANO 

48 São Brás SAAP 048 Comunidade 100   31 21 89 0 2 13.869.091-1   01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

49 Vista Alta SAAP 049 Schmidit 90 5 61 28,3 61 4 4 28/09/2016 14.278.000-3 N N Município Município     MISTO 

50 Santa Terezinha SAAP 050 Vila 106 22 71 17 87 4 8 13.869.062-8  01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

51 São Gabriel SAAP 051 Valdecir Scherpinski 82 2 69 21 54 4 0 N N N Município Município     MISTO 

52 Coroados Fazenda Hibrahin SAAP 052 Fazenda Hibrahin 224 10 13 2,9 41 1 1 N N N Município Município     MISTO 

53 Coroados Vergueira SAAP 052A   100 9,2 13 10         N N Município Município Reserva Técnica   HUMANO 

54 Coroados Frá SAAP 052B   190 145 152 5,7         N N Município Município Reserva Técnica   HUMANO 

55 Coroados Mirinho SAAP 52C   200   130 18         N N Município Município     HUMANO 

56 Linha Maraskim SAAP 053 Bertoldo 80 20 55 6 27 1 1 13.869.068-7 01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

57 Sub Sede II SAAP 054 Maraskim 101 34 60 25 20   3 N N N Município Município     MISTO 

58 Parque Industrial I e II SAAP 055 Porto 102 9 32 4 18     13.869.079-2 01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

59 Sanga Natal SAAP 056 Buch 84 16 61 28 71   1 13.869.100-4  01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

60 Linha Guarani II SAAP 057 Ferronatto 100 18 60 8 8 8   N N N Município Município     MISTO 

61 CAP - Centro de Pesquisa SAAP 058 CAP 84 42 69 10 9     13.869.087-3  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

62 Linha Uniao II SAAP 059 Celia Hanzen 90 22 24 19,8 2     28/09/2016 14.278.073-3 N N Município Município     HUMANO 

63 Bairro Alto Alegre SAAP 060 Schmidit 102 28 68 15 76     N N N Município Município     HUMANO 

64 Pacuri SAAP 061 Mendonça 100 21 73 10 32   3 13.869.104-7  01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

65 Linha São Luiz SAAP 062 Comunidade 82 14 65 8 25     28/09/2016 14.277.962-5 N N Município Município     HUMANO 

66 Sub Sede III SAAP 063 Vila Rural 10 9,9 15 41,68 35     13.869.095-4  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

67 Linha Nova São Clemente SAAP 064 Vital 156 13 55 5 42 4 2 N N N Município Município     MISTO 

68 Linha Progresso II SAAP 065 Pesque Pague 120 10 50 30 133 4   13.869.102-0   01/12/2015 N N Município Município     MISTO 

69 Pedreira SAAP 066 PEDREIRA 80 12 50   2     N N N Município Município     HUMANO 

70 DER SAAP 067 der 90 10 43 34 38     N N N Município Município     HUMANO 

71 Açucar Mascavo SAAP 068   120 36 39 16       N N N Industria Industria Sistema Entregue a Industria   Industria 

72 São Roque da Serra SAAP 069 Toninho 100 76 85 19 37 2 4 N N N Município Município     MISTO 

73 São Roque II SAAP 070 Rodeio 102 6,7 20 99 158     13.869.108-0  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

74 Linha Navegantes II SAAP 071 Miguel Carli 120 14 13 27 45     13.869.112-8  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

75 Vera Cruz III SAAP 072 Vanazi 96 32 49 7 10 1 4 N N N Município Município     MISTO 

76 Linha Aparecida II SAAP 073 Flamenguinho 96 26 28 70 7     13.869.121-7  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

77 Parque de Exposição SAAP 074 balneario 110     99       13.869.126-8 01/12/2015 N N Município Município balneario e bombeiros exclusivo   HUMANO 

78 Sub Sede IV SAAP 075 Guido Manica 91 15 65 8 6 2   N N N Município Município     MISTO 

79 Santa Cruz II SAAP 076 Vilma Stiguel 90 18 55 24 10     N N N Município Município     HUMANO 

80 Cabeceira da Moreninha II SAAP 077 Ivo Flek 78 45 37 25 31 5 1 28/09/2016 14.277.972-2 N N Município Município     MISTO 

81 Linha Felicidade II SAAP 078   80       3 5   N N N Município Município     MISTO 

82 Santa Clara II SAAP 079 Rochinha 150 52 70 15 33   1 N N N Município Município     MISTO 

83 Cabeceira da Moreninha III SAAP 080 Quirinão 162 8 23 27 15     N N N Município Município     HUMANO 

84 Bela Vista II SAAP 081 Pessi 150 12 50 15 12     N N N Município Município     HUMANO 

85 Fabrica de Ração SAAP 082   372 60 80         N     Industria Industria Sistema doado a coperativa agroindustrial   INDÚSTRIA 
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Poço Localidade SAAP Localidade Prof. Poço (m) NE ND Q m³/h 
N  

usuários 
Pocil-gas Aviários Outorga Taxa Manute-nção Limite de Consumo Manutenção Total Energia Observação Comentário Uso 

86 Linha Gaúcha Buricá SAAP 083 Pedro Brixel 200 19 130 19,3 35     N N N Município Município     HUMANO 

87 Sub Sede V SAAP 084 Vila Rural 150 50 70 15 25     N N N Município Município   Fabrica de Jeans HUMANO 

88 Moreninha II SAAP 085 Paulo Agnes 240 4,7 94 7,92 3   1 N N N Município Município     MISTO 

89 Santo Antonio II Sub Sede SAAP 086 Borchaidt 100 28 36 18,42 45     N N N Município Município     HUMANO 

90 Linha Gaúcha II SAAP 087 Ivo Galaface 100 12 30 12 1     N N N Proprietário Proprietário sistema particular devolvido ao proprietario   HUMANO 

91 Esquina Céu Azul III SAAP 088 Abilio Gazen 100 20 55 10 10     N N N Município Município     HUMANO 

92 Linha Nova São Clemente I SAAP 089 Hamilton Plama 100 12 36 41,68 10     28/09/2016 14.277.954-4 N N Município Município     HUMANO 

93 Linha Nova São Clemente III SAAP 090 Nazareno 100 1,6 43 23 12     N N N Município Município     HUMANO 

94 Bairro Alto Alegre II SAAP 091 Porto 230 12 178 13,2       N N N Município Município Desativado Água imprópria para consumo Desativado 

95 Vista Alta III SAAP 092 Adolfo Schirman 150 5 57 20,31 10     N N N Município Município     HUMANO 

96 Comunidade Santa Helena Velha II SAAP 093 Eugenio Busller 150 13 28 25,85       N N N Município Município Reserva Técnica   HUMANO 

97 Morenão III SAAP 094 Darci Tressi 138 6 84 15,53 10     N N N Município Município Reserva Técnica   HUMANO 

98 São Miguelzinho III SAAP 095 Zulmira Spanivel 78 4,5 8,4 56,77 20     N N N Município Município   Abastecimento Linha IBC HUMANO 

99 Bom Sucesso SAAP 096 Aristeu Kiling 120 9 58 18 10     N N N Município Município     HUMANO 

100 Linha Salete Alegrette SAAP 097 Fazenda Alegrete 70 18 40 8 18     N N N     Uso exclusivo para granja   INDÚSTRIA 

101 Vera Cruz IV SAAP 202   90             N     Proprietário Proprietário 
Poço particular, manutenção e consumo de 
energia responsabilidade do proprietário 

  HUMANO 

102 Balneário SAAP 203   110     99 12     N     SANEPAR SANEPAR 
SANEPAR distribuição de água do balneario 
municpal 

  HUMANO 

103 Marinas  SAAP 205   136 8,6 21 26,4 45     N N N Município Município     HUMANO 

104 Policia Rodoviaria SAAP 206           1     N N N Município Município Ind Soja   HUMANO 

105 Base Náutica SAAP 207                 N N N Município Município Uso exclusivo base naúrica Desativado Desativado 

106 Vila Celeste IV SAAP 208 LAR       48 55     N     Industria Industria     INDÚSTRIA 

107 Parque Industrial III SAAP 209 Pesque Pague 106 11 61 58,6 12     13.869.116-0  01/12/2015 N N Município Município     HUMANO 

108 Parque Industrial I e II SAAP 210 Ceramica Imperial 180 37 56 1,5 1     N     Industria Industria 
Sistema adminitrado pela ceramica imperial, 
manutenção total e consumo de energia de 
responsabilidade da ceramica. 

  INDÚSTRIA 

109 São Clemente SAAP 211   102 2,3 18 30 1     N     Industria Industria 
Fecularia Luzani manutenção total e consumo 
de energia de responsabilidade da fecularia 

Não tem na tabela INDÚSTRIA 

110 Fabrica de Jeans e Gelo SAAP 213   205 19 181 6,78 4     N N N Município Município     HUMANO 

111 Granja do Schneider SAAP 214 Moreninha         4     N N N Município Município Poço particular cedido ao município.   HUMANO 

112 Alto Alegre Cristo Rei SAAP 215 Bairro Cristo Rei 201 42 42 18 35     N N N Município Município     HUMANO 

113 Vila Rural Santa Helena Velha SAAP 216   164     9 31     N N N Município Município     HUMANO 

114 Uniao Morro Alemoa Preta SAAP 217   102     15       N N N Município Município Reserva Técnica   HUMANO 

115 Linha Progresso Thieme Rosso SAAP 218         32 55     N N N Município Município     HUMANO 

Fonte: Prefeitura Municipal de Santa Helena. 
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11.3. INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO (SNIS) 

11.3.1. Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – 2015 

Tabela 310 – Informações Gerais. 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412350

Santa Helena

PR

2015

Companhia de Saneamento do 

Paraná - SANEPAR

Local

Mista

Água e Esgoto

Sim

Não

25.415

13.662

GE

AG

ES

FN

QD

IND Indicadores

Informações Gerais

Informações de Água

Inforamações de Esgoto

Informações Financeiras

Informações sobre Qualidade

Código do Município 

Município 

Estado 

Ano de Referência 

Nome do órgão responsável pela gestão

Abrangência

Natureza jurídica do órgão municipal responsável

Tipo de Serviços

O Órgão (prestador) é também o prestador - direto ou indireto - dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no município?

Há empresa com contrato de DELEGAÇÃO (concessão ou contrato de programa) 

para algum ou todos os serviços de limpeza urbana do município?

População total do município - Fonte: IBGE (Habitantes)

População urbana do município - Fonte: IBGE (Habitantes)

Informações Gerais - Santa Helena

Abreviaturas
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Tabela 311 – Informações de Água. 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG001 - População total atendida com abastecimento de água (Habitantes) 12.437

AG002 - Quantidade de ligações ativas de água (Ligações) 4.441

AG003 - Quantidade de economias ativas de água (Economias) 4.819

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (Ligações) 4.441

AG005 - Extensão da rede de água (km) 80,34

AG006 - Volume de água produzido (1.000 m³/ano) 960,35

AG007 - Volume de água tratada em ETAs (1.000 m³/ano) 0

AG008 - Volume de água micromedido (1.000 m³/ano) 635,56

AG010 - Volume de água consumido (1.000 m³/ano) 635,56

AG011 - Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 768,81

AG012 - Volume de água macromedido (1.000 m³/ano) 960,35

AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água (Economias) 4274

AG014 - Quantidade de economias ativas de água micromedidas (Economias) 4819

AG015 - Volume de água tratada por simples desinfecção (1.000 m³/ano) 960,35

AG017 - Volume de água bruta exportado (1.000 m³/ano) 0

AG018 - Volume de água tratada importado (1.000 m³/ano) 0

AG019 - Volume de água tratada exportado (1.000 m³/ano) 0

AG020 - Volume micromedido nas economias residenciais ativas de água (1.000 

m³/ano)
501,07

AG021 - Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 4.887

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas 

(Economias)
4.274

AG024 - Volume de serviço (1.000 m³/ano) 4,54

AG026 - População urbana atendida com abastecimento de água (Habitantes) 12.437

AG027 - Volume de água fluoretada (1.000 m³/ano) 960,35

AG028 - Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água (1.000 

kWh/ano)
533,04

Código - Pergunta

Informações de água

2015
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Tabela 312 – Informações de Esgoto. 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES001 - População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes) 9.818

ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações) 3.504

ES003 - Quantidade de economias ativas de esgotos (Economias) 3.867

ES004 - Extensão da rede de esgotos (km) 79,05

ES005 - Volume de esgotos coletado (1.000 m³/ano) 517,09                   

ES006 - Volume de esgotos tratado (1.000 m³/ano) 517,09                   

ES007 - Volume de esgotos faturado (1.000 m³/ano) 623,22

ES008 - Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos (Economias) 3.374

ES009 - Quantidade de ligações totais de esgotos (Ligações) 3.699

ES012 - Volume de esgoto bruto exportado (1.000 m³/ano) 0

ES013 - Volume de esgotos bruto importado (1.000m³/ano) 0

ES014 - Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador (1.000 

m³/ano)
0

ES015 - Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador (1.000 

m³/ano)
0

ES026 - População urbana atendida com esgotamento sanitário (Habitantes) 9.818

ES028 - Consumo total de energia elétrica nos sistemas de esgotos (1.000 kWh/ano) 105,56

Informações de Esgoto

Código - Pergunta 2015
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Tabela 313 – Informações Financeiras. 

 

Código - Pergunta 2015

FN001 - Receita operacional direta total (R$/ano) 4.139.640

FN002 - Receita operacional direta de água (R$/ano) 2.571.838

FN003 - Receita operacional direta de esgoto (R$/ano) 1.567.802

FN004 - Receita operacional indireta (R$/ano) 116.579

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) (R$/ano) 4.256.219

FN006 - Arrecadação total (R$/ano) 4.161.423

FN007 - Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada) (R$/ano) 0

FN008 - Créditos de contas a receber (R$/ano) 548.444

FN010 - Despesa com pessoal próprio (R$/ano) 1.168.403

FN011 - Despesa com produtos químicos (R$/ano) 21.854

FN013 - Despesa com energia elétrica (R$/ano) 396.027

FN014 - Despesa com serviços de terceiros (R$/ano) 668.425

FN015 - Despesas de Exploração (DEX) (R$/ano) 2.641.262

FN016 - Despesas com juros e encargos do serviço da dívida (R$/ano) 103.706

FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) (R$/ano) 3.460.609

FN018 - Despesas capitalizáveis realizadas pelo prestador de serviços (R$/ano) 0

FN019 - Despesas com depreciação, amortização do ativo diferido e provisão para 

devedores duvidosos (R$/ano)
189.628

FN020 - Despesa com água importada (bruta ou tratada) (R$/ano) 0

FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX (R$/ano) 295.740

FN022 - Despesas fiscais ou tributárias não computadas na DEX (R$/ano) 396.272

FN023 - Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços 

(R$/ano)
152.692

FN024 - Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços 

(R$/ano)
203.487

FN025 - Outros investimentos realizados pelo prestador de serviços (R$/ano) 0

FN026 - Quantidade total de empregados próprios (Empregados) 4

FN027 - Outras despesas de exploração (R$/ano) 90.813

FN028 - Outras despesas com os serviços (R$/ano) 129.740

FN030 - Investimento com recursos próprios realizado pelo prestador de serviços. 

(R$/ano)
356.179

Informações Financeiras
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Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN031 - Investimento com recursos onerosos realizado pelo prestador de serviços. 

(R$/ano)
0

FN032 - Investimento com recursos não onerosos realizado pelo prestador de serviços. 

(R$/ano)
0

FN033 - Investimentos totais realizados pelo prestador de serviços (R$/ano) 356.179

FN034 - Despesas com amortizações do serviço da dívida (R$/ano) 0

FN035 - Despesas com juros e encargos do serviço da dívida, exceto variações monetária 

e cambial (R$/ano)
70.858

FN036 - Despesa com variações monetárias e cambiais das dívidas (R$/ano) 32.848

FN037 - Despesas totais com o serviço da dívida (R$/ano) 103.706

FN038 - Receita operacional direta - esgoto bruto importado (R$/ano) 0

FN039 - Despesa com esgoto exportado (R$/ano) 0

FN041 - Despesas capitalizáveis realizadas pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN042 - Investimento realizado em abastecimento de água pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN043 - Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN044 - Outros investimentos realizados pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN045 - Investimento com recursos próprios realizado pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN046 - Investimento com recursos onerosos realizado pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN047 - Investimento com recursos não onerosos realizado pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN048 - Investimentos totais realizados pelo(s) município(s) (R$/ano) -

FN051 - Despesas capitalizáveis realizadas pelo estado (R$/ano) -

FN052 - Investimento realizado em abastecimento de água pelo estado (R$/ano) -

FN053 - Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo estado (R$/ano) -

FN054 - Outros investimentos realizados pelo estado (R$/ano) -

FN055 - Investimento com recursos próprios realizado pelo estado (R$/ano) -

FN056 - Investimento com recursos onerosos realizado pelo estado (R$/ano) -

FN057 - Investimento com recursos não onerosos realizado pelo estado (R$/ano) -

FN058 - Investimentos totais realizados pelo estado (R$/ano) -
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Tabela 314 – Informações sobre Qualidade. 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código - Pergunta 2015

QD001 - Tipo de atendimento da portaria sobre qualidade da água 
Atende 

integralmente

QD002 - Quantidades de paralisações no sistema de distribuição de água 

(Paralisações/ano)
0

QD003 - Duração das paralisações (soma das paralisações maiores que 6 horas no ano) 

(Horas/ano)
0

QD004 - Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações (Economias/ano) -

QD006 - Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas) (Amostras/ano ) 873

QD007 - Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do padrão 

(Amostras/ano)
0

QD008 - Quantidade de amostras para turbidez (analisadas) (Amostras/ano) 877

QD009 - Quantidade de amostras para turbidez fora do padrão (Amostras/ano) 0,00

QD011 - Quantidades de extravasamentos de esgotos registrados (Extravasamentos/ano 

)
3

QD012 - Duração dos extravasamentos registrados (Horas/ano) -

QD015 - Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções sistemáticas 

(Economias/ano)
-

QD016 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes fecais 

(Amostras)
-

QD017 - Quantidade de amostras analisadas para aferição de coliformes fecais, com 

resultados fora do padrão (Amostras)
-

QD019 - Quantidade mínima de amostras para turbidez (obrigatórias) (Amostras/ano) 877

QD020 - Quantidade mínima de amostras para cloro residual (obrigatórias) 

(Amostras/ano)
873

QD021 - Quantidade de interrupções sistemáticas (Interrupções/ano) 0

QD022 - Duração das interrupções sistemáticas (Horas/ano) 0

QD023 - Quantidade de reclamações ou solicitações de serviços (Reclamações/ano) 3.110

QD024 - Quantidade de serviços executados (Serviços/ano) 3.025

QD025 - Tempo total de execução dos serviços (Horas/ano) -

QD026 - Quantidade de amostras para coliformes totais (analisadas) (Amostras/ano) 863

QD027 - Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora do padrão 

(Amostras/ano)
0

QD028 - Quantidade mínima de amostras para coliformes totais (obrigatórias) 

(Amostras/ano)
863

QD029 - Atendimento integral da portaria 518/04 -

Informações sobre Qualidade
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Tabela 315 – Indicadores Econômico-Financeiros e Administrativos. 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

Código - Pergunta 2015

IN002_AE - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio 

(econ./empreg.)
2.150

IN003_AE - Despesa total com os serviços por m3 faturado (R$/m³) 2,49

IN004_AE - Tarifa média praticada (R$/m³) 2,97

IN005_AE - Tarifa média de água (R$/m³) 3,35

IN006_AE - Tarifa média de esgoto (R$/m³) 2,52

IN007_AE - Incidência da desp. de pessoal e de serv. de terc. nas despesas totais com os 

serviços (percentual)
53,08

IN008_AE - Despesa média anual por empregado (R$/empreg.) 292.101

IN012_AE - Indicador de desempenho financeiro (percentual) 120

IN018_AE - Quantidade equivalente de pessoal total (empregado) 6

IN019_AE - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total (equivalente) 

(econ./empreg. eqv.)
1.368

IN026_AE - Despesa de exploração por m3 faturado (R$/m³) 1,90

IN027_AE - Despesa de exploração por economia (R$/ano/econ.) 307,11

IN029_AE - Índice de evasão de receitas (percentual) 2,23

IN030_AE - Margem da despesa de exploração (percentual) 63,80

IN031_AE - Margem da despesa com pessoal próprio (percentual) 28,22

IN032_AE - Margem da despesa com pessoal total (equivalente) (percentual) 44,37

IN033_AE - Margem do serviço da divida (percentual) 2,51

IN034_AE - Margem das outras despesas de exploração (percentual) 2,19

IN035_AE - Participação da despesa com pessoal próprio nas despesas de exploração 

(percentual)
44,24

IN036_AE - Participação da despesa com pessoal total (equivalente) nas despesas de 

exploração (percentual)
69,54

IN037_AE - Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de exploração 

(percentual)
14,99

IN038_AE - Participação da despesa com produtos químicos nas despesas de exploração 

(DEX) (percentual)
0,83

IN039_AE - Participação das outras despesas nas despesas de exploração (percentual) 3,44

IN040_AE - Participação da receita operacional direta de água na receita operacional 

total (percentual)
60,43

IN041_AE - Participação da receita operacional direta de esgoto na receita operacional 

total (percentual)
36,84

IN042_AE - Participação da receita operacional indireta na receita operacional total 

(percentual)
2,74

IN045_AE - Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de água 

(empreg./mil l ig.)
0,91

IN048_AE - Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de água + 

esgoto (empreg./mil l ig.)
0,51

IN054_AE - Dias de faturamento comprometidos com contas a receber (dias) 46

IN060_AE - Índice de despesas por consumo de energia elétrica nos sistemas de água e 

esgotos (R$/kWh)
0,62

IN101_AE - Índice de suficiência de caixa (percentual) 132,48

IN102_AE - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) (l igações/empregados) 1.249

Indicadores Econômico-Financeiros e Administrativos
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Tabela 316 – Indicadores Operacionais – Água. 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código - Pergunta 2015

IN001_AE - Densidade de economias de água por l igação (econ./lig.) 1,09

IN009_AE - Índice de hidrometração (percentual) 100,00

IN010_AE - Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado (percentual) 66,49

IN011_AE - Índice de macromedição (percentual) 100,00

IN013_AE - Índice de perdas faturamento (percentual) 19,56

IN014_AE - Consumo micromedido por economia (m³/mês/econ.) 11,10

IN017_AE - Consumo de água faturado por economia (m³/mês/econ.) 13,40

IN020_AE - Extensão da rede de água por l igação (m/lig.) 16,50

IN022_AE - Consumo médio percapita de água (l/hab./dia) 134,10

IN023_AE - Índice de atendimento urbano de água (percentual) 91,00

IN025_AE - Volume de água disponibilizado por economia (m³/mês/econ.) 16,80

IN028_AE - Índice de faturamento de água (percentual) 80,44

IN043_AE - Participação das economias residenciais de água no total das economias de 

água (percentual)
88,60

IN044_AE - Índice de micromedição relativo ao consumo (percentual) 100,00

IN049_AE - Índice de perdas na distribuição (percentual) 33,51

IN050_AE - Índice bruto de perdas l ineares (m³/dia/Km) 11,00

IN051_AE - Índice de perdas por l igação (l/dia/lig.) 199,70

IN052_AE - Índice de consumo de água (percentual) 66,49

IN053_AE - Consumo médio de água por economia (m³/mês/econ.) 11,10

IN055_AE - Índice de atendimento total de água (percentual) 48,94

IN057_AE - Índice de fluoretação de água (percentual) 100,00

IN058_AE - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 

(kWh/m³)
0,56

Indicadores Operacionais - Água
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Tabela 317 – Indicadores Operacionais - Esgoto 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

Tabela 318 – Indicadores de Qualidade. 

 
Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

 

 

 

Código - Pergunta 2015

IN015_AE - Índice de coleta de esgoto (percentual) 81,36

IN016_AE - Índice de tratamento de esgoto (percentual) 100,00

IN021_AE - Extensão da rede de esgoto por l igação (m/lig.) 21,28

IN024_AE - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos 

com água (percentual)
71,86

IN046_AE - Índice de esgoto tratado referido à água consumida (percentual) 81,36

IN047_AE - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos 

com esgoto (percentual)
71,86

IN056_AE - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água (percentual)
38,63

IN059_AE - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário 

(kWh/m³)
0,20

Indicadores Operacionais - Esgoto

Código - Pergunta 2015

IN071_AE - Economias atingidas por paralisações (econ./paralis.) -

IN072_AE - Duração média das paralisações (horas/paralis.) -

IN073_AE - Economias atingidas por intermitências (econ./interrup.) -

IN074_AE - Duração média das intermitências (horas/interrup.) -

IN075_AE - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (percentual) 0,00

IN076_AE - Incidência das análises de turbidez fora do padrão (percentual) 0,00

IN077_AE - Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos (horas/extrav.) -

IN079_AE - Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual 

(percentual)
100,00

IN080_AE - Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez (percentual) 100,00

IN082_AE - Extravasamentos de esgotos por extensão de rede (extrav./Km) 0,04

IN083_AE - Duração média dos serviços executados (hora/serviço) -

IN084_AE - Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão (percentual) 0,00

IN085_AE - Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais 

(percentual)
100,00

Indicadores de Qualidade
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11.3.2. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos - 2013 

As informações referentes à prestação do serviço de resíduos sólidos em Santa 
Helena estavam incompletas nas publicações mais recentes do SNIS, de 2015 e 2014, 
portanto, apresentam-se, a seguir, os dados de 2013 (publicados em 2015) para este 
setor. 

Tabela 319 – Informações Gerais. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

412350

Santa Helena

PR

2013

Prefeitura Municipal de Santa Helena - 

PMSH

Local

Administração pública direta

Resíduos Sólidos

Não

Não

24.895

13.383

CA

CC

CO

CP

CS

FN

OS

RS

TB

VA

IN1

IN2

IN3 Informações sobre Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos

Informações Financeiras

Informações sobre Coleta dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde

Informações sobre Serviços de Varrição

Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos

Abrangência

Natureza jurídica do órgão municipal responsável

Informações sobre Coleta Seletiva e Triagem

Informações sobre Outros Serviços

Indicadores Gerais

Informações sobre Trabalhadores Remunerados

Informações Gerais - Santa Helena

Informações sobre Catadores

Informações sobre Coleta de Resíduos da Construção Civil

Informações sobre Coleta Domiciliar e Pública

Informações sobre Serviços de Capina e Roçada

Abreviaturas

Código do Município 

Município 

Estado 

Ano de Referência 

Nome do órgão responsável pela gestão

Tipo de Serviços

O Órgão (prestador) é também o prestador - direto 

ou indireto - dos serviços de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário no município?

Há empresa com contrato de DELEGAÇÃO 

(concessão ou contrato de programa) para algum ou 

todos os serviços de limpeza urbana do município?

População total do município - Fonte: IBGE 

(Habitantes)

População urbana do município - Fonte: IBGE 

(Habitantes)
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Tabela 320 – Informações sobre Catadores. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

 

Tabela 321 – Informações sobre Coleta de Resíduos da Construção Civil. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

CA004 - Existem catadores de materiais recicláveis que trabalham dispersos 

na cidade? (Sim/Não)
Sim

CA005 - Os catadores estão organizados em Cooperativas ou Associações 

(Sim/Não)
Sim

CA006 - Quantidade de entidades associativas (Entidade) 1

CA007 - Quantidade de associados (Catador) 40

CA008 - Existe algum trabalho social por parte da prefeitura direcionado aos 

catadores? (Sim/Não)
Não

CA009 - Descrição sucinta dos trabalhos (por exemplo: bolsa-escola para os 

fi lhos de catadores, programa de alfabetização de catadores etc.) 
-

Informações sobre Catadores

Código - Pergunta 2013

CC010 - O serviço prestado pela Prefeitura é cobrado do usuário? (Sim/Não) Não

CC011 - Valor cobrado pela coleta de RCC -

CC012 - Cobrança através de outro tipo de unidade de medida -

CC013 - Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela (Tonelada/ano) 1500,00

CC014 - Por empresas especializadas ("caçambeiros") ou autônomos contratados pelo 

gerador (Tonelada/ano)
-

CC015 - Pelo próprio gerador (Tonelada/ano) 0

CC016 - Especificação do outro agente diferente dos citados -

CC017 - Há agentes autônomos que prestam serviço de coleta de RCC util izando-se de 

caminhões tipo basculantes ou carroceria no município? (Sim/Não)
Não

CC018 - Há agentes autônomos que prestam serviço de coleta de RCC util izando-se de 

carroças com tração animal ou outro tipo de veículo com pequena capacidade 

volumétrica no município? (Sim/Não)

Não

CC019 - A Prefeitura ou SLU executa usualmente a coleta diferenciada de RCC no 

município? (Antigo campo CO027) (Sim/Não)
Sim

CC020 - Há empresas especializadas ("caçambeiros") que prestam serviço de coleta de 

RCC no município? (Antigo campo CO028) (Sim/Não)
Não

Código - Pergunta

Informações sobre Coleta de Resíduos da Construção Civil

2013
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Tabela 322 – Informações sobre Coleta Domiciliar e Pública. 

 

CO008 - Há serviço de coleta noturna no município? (Sim/Não) Não

CO019 - Os resíduos sólidos DOMICILIARES coletados são enviados para outro 

município? Somente os DOMICILIARES! (Sim/Não)
Não

CO021 - É util izada balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados? 

(Sim/Não)
Não

CO050 - População urbana atendida no município, abrangendo o distrito-sede e 

localidades (Habitantes)
13.383

CO054 - Quantidade de caminhões compactadores com idade até 5 anos, pertencentes 

ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
1

CO055 - Quantidade de caminhões compactadores com idade de 6 a 10 anos, 

pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO056 - Quantidade de caminhões compactadores com idade maior que 10 anos, 

pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
3

CO057 - Quantidade de caminhões compactadores com idade até 5 anos, pertencentes 

aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO058 - Quantidade de caminhões compactadores com idade de 6 a 10 anos, 

pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO059 - Quantidade de caminhões compactadores com idade maior que 10 anos, 

pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO063 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade até 5 

anos, pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO064 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade de 6 a 

10 anos, pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO065 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade maior 

que 10 anos, pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
4

CO066 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade até 5 

anos, pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO067 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade de 6 a 

10 anos, pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO068 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade maior 

que 10 anos, pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU 

(Unidade)
0

Informações sobre Coleta Domiciliar e Pública

Código - Pergunta 2013
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CO008 - Há serviço de coleta noturna no município? (Sim/Não) Não

CO019 - Os resíduos sólidos DOMICILIARES coletados são enviados para outro 

município? Somente os DOMICILIARES! (Sim/Não)
Não

CO021 - É util izada balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados? 

(Sim/Não)
Não

CO050 - População urbana atendida no município, abrangendo o distrito-sede e 

localidades (Habitantes)
13.383

CO054 - Quantidade de caminhões compactadores com idade até 5 anos, pertencentes 

ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
1

CO055 - Quantidade de caminhões compactadores com idade de 6 a 10 anos, 

pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO056 - Quantidade de caminhões compactadores com idade maior que 10 anos, 

pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
3

CO057 - Quantidade de caminhões compactadores com idade até 5 anos, pertencentes 

aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO058 - Quantidade de caminhões compactadores com idade de 6 a 10 anos, 

pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO059 - Quantidade de caminhões compactadores com idade maior que 10 anos, 

pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO063 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade até 5 

anos, pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO064 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade de 6 a 

10 anos, pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO065 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade maior 

que 10 anos, pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
4

CO066 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade até 5 

anos, pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO067 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade de 6 a 

10 anos, pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO068 - Quantidade de caminhões basculantes ou carroceira ou baús com idade maior 

que 10 anos, pertencentes aos agentes privados executor da coleta de RDO e RPU 

(Unidade)
0

Informações sobre Coleta Domiciliar e Pública

Código - Pergunta 2013

CO072 - Quantidade de caminhões tipo poliguindaste com idade até 5 anos, 

pertencentes ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
1

CO073 - Quantidade de caminhões tipo poliguindaste com idade de 6 a 10 anos, 

pertencentes ao agente público util izados da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO074 - Quantidade de caminhões tipo poliguindaste com idade maior que 10 anos, 

pertencentes ao agente público util izados da coleta de RDO e RPU (Unidade)
1

CO075 - Quantidade de caminhões tipo poliguindaste com idade até 5 anos, 

pertencentes aos agentes privados util izados da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO076 - Quantidade de caminhões tipo poliguindaste com idade de 6 a 10 anos, 

pertencentes aos agentes privados util izados da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO077 - Quantidade de caminhões tipo poliguindaste com idade maior que 10 anos, 

pertencentes aos agentes privados util izados da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO081 - Quantidade de tratores agrícolas com reboque com idade até 5 anos pertencente 

ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO082 - Quantidade de tratores agrícolas com reboque com idade de 6 a 10 anos 

pertencente ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO083 - Quantidade de tratores agrícolas com reboque com idade maior que 10 anos 

pertencente ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO084 - Quantidade de tratores agrícolas com reboque com idade até 5 anos pertencente 

ao agente privado executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO085 - Quantidade de tratores agrícolas com reboque com idade de 6 a 10 anos 

pertencente ao agente privado executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO086 - Quantidade de tratores agrícolas com reboque com idade maior que 10 anos 

pertencente ao agente privado executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO090 - Quantidade de veículos de tração animal (carroça) com idade até 5 anos 

pertencente ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO091 - Quantidade de veículos de tração animal (carroça) com idade de 6 a 10 anos 

pertencente ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO092 - Quantidade de veículos de tração animal (carroça) com idade maior que 10 

anos pertencente ao agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO093 - Quantidade de veículos de tração animal (carroça) com idade até 5 anos 

pertencente ao agente privado executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO094 - Quantidade de veículos de tração animal (carroça) com idade de 6 a 10 anos 

pertencente ao agente privado executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO095 - Quantidade de veículos de tração animal (carroça) com idade maior que 10 

anos pertencente ao agente privado executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO108 - Quantidade de RDO coletada pelo agente público (Tonelada/ano) 2.700,00

CO109 - Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano) 0

CO111 - Quantidade total de RDO coletada por todos os agentes (Tonelada/ano) 3.300,00

CO112 - Quantidade de RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano) 180

CO113 - Quantidade de RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano) 0

CO115 - Quantidade total de RPU coletada por todos os agentes executores 

(Tonelada/ano)
180

CO116 - Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público (Tonelada/ano) 2.880,00

CO117 - Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados (Tonelada/ano) 0

CO119 - Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes (Tonelada/ano) 3.480,00

CO131 - Há execução de coleta com elevação de contêineres por caminhão compactador 

(coleta conteinerizada), mesmo implantada em caráter de experiência? (Sim/Não)
Não

CO134 - Percentual da população atendida com frequência diária (%) 53

CO135 - Percentual da população atendida com frequência de 2 ou 3 vezes por semana 

(%)
47

CO136 - Percentual da população atendida com frequência de 1 vez por semana (%) 0
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Fonte: SNIS, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO140 - Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto coop. ou 

associações de catadores (Tonelada/ano)
0

CO141 - Quantidade de RPU coletada por outros agentes executores, exceto coop. ou 

associações de catadores (Tonelada/ano)
0

CO142 - Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores 

(Tonelada/ano)
0

CO151 - A distância média de transporte à unidade de destinação final dos resíduos 

coletados é superior a 15Km? (Sim/Não)
Não

CO154 - Os resíduos públicos (RPU provenientes da varrição ou limpeza de logradouros 

públicos) são recolhidos junto com os resíduos domiciliares (RDO)? (Sim/Não)
Não

CO155 - Quantidade de veículos aquáticos com idade até 5 anos pertencente ao agente 

público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO156 - Quantidade de veículos aquáticos com idade de 6 a 10 anos pertencente ao 

agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO157 - Quantidade de veículos aquáticos com idade maior que 10 anos pertencente ao 

agente público executor da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO158 - Quantidade de veículos aquáticos com idade até 5 anos pertencentes aos 

agentes privados executores da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO159 - Quantidade de veículos aquáticos com idade de 6 a 10 anos pertencentes aos 

agentes privados executores da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO160 - Quantidade de veículos aquáticos com idade maior que 10 anos pertencentes 

aos agentes privados executores da coleta de RDO e RPU (Unidade)
0

CO161 - A operação do aterro ou lixão util izado para disposição dos RDO e RPU é 

terceirizada ou concedida? Observação importante: Não se trata de terceirização 

somente de máquinas ou equipamentos. (Antigo campo UP060) (Sim/Não)

Não

CO164 - População total atendida no município (Habitantes) 24.895

CO165 - População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, 

porta-a-porta (Habitantes)
13.838
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Tabela 323 – Informações sobre Coleta Seletiva e Triagem. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

CS001 - Existe coleta seletiva no município? (Sim/Não) Sim

CS009 - Quantidade total de materiais recicláveis recuperados (Toneladas/Ano) 540

CS010 - Quantidade de Papel e papelão recicláveis recuperados (Toneladas/Ano) 250

CS011 - Quantidade de Plásticos recicláveis recuperados (Toneladas/Ano) 200

CS012 - Quantidade de Metais recicláveis recuperados (Toneladas/Ano) 50

CS013 - Quantidade de Vidros recicláveis recuperados (Toneladas/Ano) 10

CS014 - Quantidade de Outros materiais recicláveis recuperados (exceto pneus e 

eletrônicos) (Toneladas/Ano)
30

CS023 - Quantidade recolhida na coleta seletiva executada pela Prefeitura ou SLU 

(Toneladas/Ano)
0

CS024 - Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por empresa(s) contratada(s) pela 

Prefeitura ou SLU (Toneladas/Ano)
0

CS025 - Qtd. recolhida na coleta seletiva por outros agentes que detenham parceria COM 

a Prefeitura (Toneladas/Ano)
0

CS026 - Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima 

mencionados (Toneladas/Ano)
600

CS027 - Ocorrência de coleta seletiva porta a porta executada pelo agente público ou 

empresa contratada (Sim/Não)
Não

CS028 - Ocorrência de coleta seletiva porta a porta executada por sucateiros, aparistas 

ou empresas do ramo (Sim/Não)
Não

CS029 - Execução de coleta seletiva porta a porta por organizações de catadores 

(Sim/Não)
0

CS030 - Execução de coleta seletiva porta a porta por outros agentes (Sim/Não) Não

CS031 - Ocorrência de coleta seletiva em postos de entrega voluntária executada pelo 

agente público ou empresa contratada (Sim/Não)
Não

CS032 - Ocorrência de coleta seletiva em postos de entrega voluntária executada por 

sucateiros ou empresas do ramo (Sim/Não)
Não

CS034 - Execução de coleta seletiva em postos de entrega voluntária feita por outros 

agentes (Sim/Não)
Não

CS035 - Ocorrência de coleta seletiva executada de outra forma ou sistema pelo agente 

público ou empresa contratada (Sim/Não)
Não

CS036 - Ocorrência de coleta seletiva executada de outra forma ou sistema por 

sucateiros ou empresas do ramo (Sim/Não)
Não

CS038 - Coleta seletiva executada de forma diferente das anteriores feita por outros 

agentes (Sim/Não)
Não

CS042 - Ocorrência de coleta seletiva porta a porta executada por organizações de 

catadores com parceria ou apoio do agente público (Sim/Não)
Sim

CS043 - Ocorrência de coleta seletiva em postos de entrega voluntária executada por 

organizações de catadores com parceria ou apoio do agente público (Sim/Não)
Não

CS044 - Ocorrência de coleta seletiva executada de outra forma por organizações de 

catadores com parceria ou apoio do agente público (Sim/Não)
Não

CS045 - Ocorrência de coleta seletiva porta a porta executada por organizações de 

catadores sem parceria ou apoio do agente público (Sim/Não)
Não

CS046 - Ocorrência de coleta seletiva em postos de entrega voluntária executada por 

organizações de catadores sem parceria ou apoio do agente público (Sim/Não)
Não

CS047 - Ocorrência de coleta seletiva executada de outra forma por organizações de 

catadores sem parceria ou apoio do agente público (Sim/Não)
Não

CS048 - Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de 

catadores COM parceria/apoio da Prefeitura? (Toneladas/Ano)
600

CS050 - População urbana do município atendida com a coleta seletiva do tipo porta-a-

porta executada pela Prefeitura (ou SLU) (Habitantes)
13.383

Informações sobre Coleta Seletiva e Triagem

Código - Pergunta 2013
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Tabela 324 – Informações sobre Serviços de Capina e Roçagem. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

Tabela 325 – Informações sobre Serviços de Varrição. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

Tabela 326 – Informações Financeiras. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP001 - Existiu o serviço de capina e roçada no município? (Sim/Não) Não

CP002 - Manual (Sim/Não) Não

CP003 - Mecanizada (Sim/Não) Não

CP004 - Química (Sim/Não) Não

Informações sobre Serviços de Capina e Roçada

Código - Pergunta 2013

VA016 - Há algum tipo de varrição mecanizada no município? (Sim/Não) Não

Informações sobre Serviços de Varrição

Código - Pergunta 2013

FN201 - A Prefeitura cobra pelos serviços de coleta regular, transporte e destinação final 

de RSU (Antigo campo GE012) (Sim/Não)
Não

FN205 - A prefeitura cobra pela prestação de serviços especiais ou eventuais de manejo 

de RSU? (Antigo campo GE014) (Sim/Não)
Não

FN206 - Despesas dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e RPU (Antigo 

campo CO132) (R$/ano)
165.000,00

FN207 - Despesa com agentes privados para execução do serviço de coleta de RDO e RPU 

(Antigo campo CO011) (R$/ano)
148.000,00

FN208 - Despesa total com o serviço de coleta de RDO e RPU (Antigo campo CO009) 

(R$/ano)
313.000,00

FN209 - Despesa com agentes públicos com a coleta de RSS (Antigo campo RS032) 

(R$/ano)
0

FN212 - Despesa dos agentes públicos com o serviço de varrição (Antigo campo VA037) 

(R$/ano)
95.000,00

FN213 - Despesa com empresas contratadas para o serviço de varrição (Antigo campo 

VA019) (R$/ano)
280.000,00

FN214 - Despesa total com o serviço de varrição (Antigo campo VA017) (R$/ano) 375.000,00

FN215 - Despesa com agentes públicos executores dos demais serviços quando não 

especificados em campos próprios (Antigo campo GE043) (R$/ano)
0

FN216 - Despesa com agentes privados executores dos demais serviços quando não 

especificados em campos próprios (Antigo campo GE044) (R$/ano)
0

FN217 - Despesa total com todos os agentes executores dos demais serviços quando não 

especificados em campos próprios (Antigo campo GE046) (R$/ano)
0

FN218 - Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU (Antigo 

campo GE023) (R$/ano)
260000

FN224 - A Prefeitura recebeu algum recurso federal para aplicação no setor de manejo 

de RSU? (Antigo campo GE025) (Sim/Não)
Não

Informações Financeiras

Código - Pergunta 2013
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Tabela 327 – Informações sobre Outros Serviços. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

OS001 - Execução de lavação de vias e praças pelo agente público (Sim/Não) Não

OS003 - Execução de limpeza de feiras l ivres ou mercados pelo agente público (Sim/Não) Não

OS004 - Execução de limpeza de praias pelo agente público (Sim/Não) Não

OS005 - Execução de limpeza de bocas-de-lobo pelo agente público (Sim/Não) Sim

OS006 - Execução de pintura de meios-fios pelo agente público (Sim/Não) Sim

OS007 - Execução de limpeza de lotes vagos pelo agente público (Sim/Não) Sim

OS008 - Execução de remoção de animais mortos de vias publicas pelo agente público 

(Sim/Não)
Sim

OS009 - Execução de coleta diferenciada de pneus velhos pelo agente público (Sim/Não) Sim

OS010 - Execução de diferenciada de pilhas e baterias pelo agente público (Sim/Não) Não

OS011 - Execução de coleta de resíduos volumosos inservíveis de pelo agente público 

(Sim/Não)
Não

OS012 - Execução de lavação de vias e praças por empresas contratadas (Sim/Não) Sim

OS014 - Execução de limpeza de feiras l ivres ou mercados por empresas contratadas 

(Sim/Não)
Não

OS015 - Execução de limpeza de praias por empresas contratadas (Sim/Não) Não

OS016 - Execução de limpeza de bocas-de-lobo por empresas contratadas (Sim/Não) Não

OS017 - Execução de pintura de meios-fios por empresas contratadas (Sim/Não) Não

OS018 - Execução de limpeza de lotes vagos por empresas contratadas (Sim/Não) Não

OS019 - Execução de remoção de animais mortos de vias públicas por empresas 

contratadas (Sim/Não)
Não

OS020 - Execução de coleta diferenciada de pneus velhos por empresas contratadas 

(Sim/Não)
Não

OS021 - Execução de coleta diferenciada de pilhas e baterias por empresas contratadas 

(Sim/Não)
Não

OS022 - Execução de coleta de resíduos volumosos inservíveis por empresas contratadas 

(Sim/Não)
Não

OS023 - Execução de lavação de vias e praças por outros agentes diferentes dos citados 

(Sim/Não)
Não

OS025 - Execução de limpeza de feiras l ivres ou mercados por outros agentes diferentes 

dos citados (Sim/Não)
Não

OS028 - Execução de pintura de meios-fios por outros agentes diferentes dos citados 

(Sim/Não)
Não

OS029 - Execução de limpeza de lotes vagos por outros agentes diferentes dos citados 

(Sim/Não)
Não

OS030 - Execução de remoção de animais mortos de vias públicas por outros agentes 

diferentes dos citados (Sim/Não)
Não

OS031 - Execução de coleta diferenciada de pneus velhos por outros agentes diferentes 

dos citados (Sim/Não)
Não

OS032 - Execução de coleta diferenciada de pilhas e baterias por outros agentes 

diferentes dos citados (Sim/Não)
Não

OS033 - Execução de coleta de resíduos volumosos inservíveis por outros agentes 

diferentes dos citados (Sim/Não)
Não

OS040 - Execução de poda de árvores pelo agente público (Sim/Não) Sim

OS041 - Execução de poda de árvores por empresas contratadas (Sim/Não) Não

OS042 - Execução de poda de árvores por outros agentes diferentes dos citados 

(Sim/Não)
Não

OS043 - Execução de outros serviços diferentes dos citados pelo agente público 

(Sim/Não)
Não

OS044 - Execução de outros serviços diferentes dos citados por empresas contratadas 

(Sim/Não)
Não

OS045 - Execução de outros serviços diferentes dos citados por outros agentes (Sim/Não) Não

OS047 - Execução de coleta diferenciada de lâmpadas fluorescentes pelo agente público 

(Sim/Não)
Não

OS048 - Execução de coleta diferenciada de lâmpadas fluorescentes por empresas 

contratadas (Sim/Não)
Não

OS049 - Execução de coleta diferenciada de lâmpadas fluorescentes por outros agentes 

diferentes dos citados (Sim/Não)
Não

OS050 - Execução de coleta diferenciada de resíduos eletrônicos pelo agente público 

(Sim/Não)
Não

OS051 - Execução de coleta diferenciada de resíduos eletrônicos por empresas 

contratadas (Sim/Não)
Não

OS052 - Execução de coleta diferenciada de resíduos eletrônicos por outros agentes 

diferentes dos citados (Sim/Não)
Não

Informações sobre Outros Serviços

Código - Pergunta 2013
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 Tabela 328 – Informações sobre Coleta dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

Tabela 329 – Informações sobre Trabalhadores Remunerados. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

 

RS003 - O próprio gerador ou empresa contratada por ele (Sim/Não) Sim

RS004 - A coleta diferenciada realizada pela Prefeitura é cobrada 

separadamente? (Sim/Não)
Não

RS008 - Próprio gerador ou empresa contratada por ele (Tonelada/ano) 0

RS020 - Existe no município a coleta diferenciada de resíduos sólidos dos 

serviços de saúde executada pela Prefeitura, pelo próprio gerador ou por 

empresas contratadas por eles? (Sim/Não)
Sim

RS027 - Especifique, sucintamente, qual tipo de controle 
CONTROLE ATRAVÉS DA 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RS030 - O município envia RSS coletados para outro município? (Sim/Não) Sim

RS031 - Municípios para onde são remetidos os RSS Medianeira/PR

RS036 - Em veículo destinado à coleta domiciliar, porém em viagem exclusiva 

(Sim/Não)
Não

RS038 - Em veículo exclusivo (Sim/Não) Sim

RS040 - No caso dos RSS dos serviços públicos de saúde, o serviço de coleta 

diferenciada destes resíduos é executado por empresa(s) contratada(s)? 

(Sim/Não)

Sim

RS043 - Valor contratual (preço unitário) do serviço de tratamento dos RSS (em 

31/12 no ano de referência) (R$/tonelada)
862,00

RS044 - Quantidade total de RSS coletada pelos agentes executores 

(Tonelada/ano)
7

RS045 - Prefeitura ou SLU (Sim/Não) Não

RS046 - Empresa contratada pela Prefeitura ou pelo SLU (Sim/Não) Sim

Informações sobre Coleta dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde

Código - Pergunta 2013

TB001 - Quantidade de coletadores e motoristas de agentes públicos, alocados no serviço de coleta 

de RDO e RPU (Antigo campo CO029) (Empregados)
9

TB002 - Quantidade de coletadores e motoristas de agentes privados, alocados no serviço de coleta 

de RDO e RPU (Antigo campo CO030) (Empregados)
4

TB003 - Quantidade de varredores dos agentes públicos, alocados no serviço de varrição (Antigo 

campo VA007) (Empregados)
2

TB004 - Quantidade de varredores de agentes privados, alocados no serviço de varrição (Antigo 

campo VA008) (Empregados)
6

TB005 - Quantidade de empregados dos agentes públicos envolvidos com os serviços de capina e 

roçada (Antigo campo CP005) (Empregados)
0

TB006 - Quantidade de empregados dos agentes privados envolvidos com os serviços de capina e 

roçada (Antigo campo CP006) (Empregados)
8

TB007 - Quantidade de trabalhadores dos agentes públicos alocados em serviços das unidades de 

processamento (Antigo campo UP062) (Empregados)
0

TB008 - Quantidade de empregados dos agentes privados (Antigo campo UP063) (Empregados) 1

TB009 - Quantidade de empregados dos agentes públicos envolvidos nos demais serviços de manejo 

de RSU quando não especificados em campos próprios (Antigo campo GE047) (Empregados)
0

TB010 - Quantidade de empregados dos agentes privados envolvidos nos demais serviços de manejo 

de RSU quando não especificados em campos próprios (Antigo campo GE048) (Empregados)
0

TB011 - Quantidade de empregados administrativos dos agentes públicos (Antigo campo GE050) 

(Empregados)
2

TB012 - Quantidade de empregados administrativos dos agentes privados (Antigo campo GE051) 

(Empregados)
1

TB013 - Quantidade de trabalhadores de agentes públicos envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

(Antigo campo GE015) (Empregados)
13

TB014 - Quantidade de trabalhadores de agentes privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

(Antigo campo GE016) (Empregados)
20

TB015 - Quantidade total de trabalhadores remunerados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

(Antigo campo GE058) (Empregados)
33

TB016 - Existência de frente de trabalho temporária (Antigo campo GE053) (Sim/Não) Não

Informações sobre Trabalhadores Remunerados

Código - Pergunta 2013



 842 

 

                      
    

Tabela 330 – Indicadores Gerais. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

Tabela 331 – Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

 

 

 

 

 

IN001_RS - Taxa de empregados em relação à população urbana (empreg/1000 hab) 2,47

IN002_RS - Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de rsu 

(R$/empreg)
-

IN003_RS - Incidência das despesas com o manejo de rsu nas despesas correntes da 

prefeitura (%)
-

IN004_RS - Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de 

serviços de manejo rsu nas despesas com manejo de rsu (%)
-

IN005_RS - Auto-suficiência financeira da prefeitura com o manejo de rsu (%) -

IN006_RS - Despesa per capita com manejo de rsu em relação à população urbana 

(R$/hab)
-

IN007_RS - Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de rsu 

(%)
39,39

IN008_RS - Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados 

no manejo de rsu (%)
60,61

IN010_RS - Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de 

empregados no manejo de rsu (%)
9,09

IN011_RS - Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela 

prestação de serviços de manejo rsu (R$/habitante/ano)
-

Indicadores Gerais

Código - Pergunta 2013

IN014_RS - Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-porta) da 

população urbana do município. (%)
100

IN015_RS - Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população total 

do município (%)
100

IN016_RS - Taxa de cobertura do serviço de coleta de rdo em relação à população 

urbana (%)
100

IN017_RS - Taxa de terceirização do serviço de coleta de (rdo + rpu) em relação à 

quantidade coletada (%)
17,24

IN018_RS - Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) na 

coleta (rdo + rpu) em relação à massa coletada (Kg/empreg/dia)
707,79

IN019_RS - Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (rdo + rpu) em 

relação à população urbana (empreg/1000 hab)
0,97

IN021_RS - Massa coletada (rdo + rpu) per capita em relação à população urbana 

(Kg/hab/dia)
0,71

IN022_RS - Massa (rdo) coletada per capita em relação à população atendida com 

serviço de coleta (Kg/hab/dia)
0,36

IN023_RS - Custo unitário médio do serviço de coleta (rdo + rpu) (R$/t) 89,94

IN025_RS - Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados 

no manejo de rsu (%)
39,39

IN026_RS - Taxa de resíduos sólidos da construção civil  (rcc) coletada pela prefeitura em 

relação à quantidade total coletada (%)
43,1

IN027_RS - Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em relação à 

quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (rdo) (%)
5,45

IN028_RS - Massa de resíduos domiciliares e públicos (rdo+rpu) coletada per capita em 

relação à população total atendida pelo serviço de coleta (Kg/habitante/dia)
0,38

Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos

Código - Pergunta 2013
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Tabela 332 – Indicadores sobre Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos. 

 
Fonte: SNIS, 2015. 

IN030_RS - Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana do município. (%)
100,00

IN031_RS - Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à quantidade total (rdo + rpu) coletada (%)
15,52

IN032_RS - Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria 

orgânica e rejeitos) em relação à população urbana (Kg/hab/ano)
40,35

IN034_RS - Incidência de papel e papelão no total de material recuperado (%) 46,30

IN035_RS - Incidência de plásticos no total de material recuperado (%) 37,04

IN038_RS - Incidência de metais no total de material recuperado (%) 9,26

IN039_RS - Incidência de vidros no total de material recuperado (%) 1,85

IN040_RS - Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros)  no 

total de material recuperado (%)
5,56

IN041_RS - Taxa de terceirização dos varredores (%) 75,00

IN045_RS - Taxa de varredores em relação à população urbana (empreg/1000 hab) 0,60

IN047_RS - Incidência de varredores no total de empregados no manejo de rsu (%) 24,24

IN051_RS - Taxa de capinadores em relação à população urbana (empreg/1000 hab) 0,60

IN052_RS - Incidência de capinadores no total empregados no manejo de rsu (%) 24,24

IN053_RS - Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat.  orgânica) em 

relação à quantidade total coletada de resíduos sól.  domésticos (%)
18,18

IN054_RS - Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva 

(Kg/habitante/ano)
44,83

Indicadores sobre Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos

Código - Pergunta 2013
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11.4. RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

APRESENTAÇÃO 

No município de Santa Helena, toda a população é atendida pela coleta dos resíduos 
sólidos urbanos (RSU), isto é, aqueles gerados nas atividades diárias em casas, 
apartamentos, pequenos comércios, condomínios e demais edificações residenciais.  

Uma pesquisa sobre a caracterização dos resíduos sólidos cria para o município a 
possibilidade de estabelecer objetivos, diretrizes e metas, assim como planos de 
gestão integrada, desde a expansão dos serviços de coleta regular até a viabilidade 
da implantação da compostagem ou de outras formas de reciclagem. O resultado do 
trabalho indica, portanto, futuras especificações de equipamento e métodos de coleta 
na cidade bem como a definição dos sistemas de disposição final dos resíduos. Além 
disso, apresenta a possibilidade de adotar sistemas de gestão descentralizados, 
considerando as características qualitativas e quantitativas dos resíduos sólidos de 
cada região analisada.  

Para o presente estudo, foram analisados os resíduos destinados ao Aterro Sanitário 
atual, para projetar quantidade e características do material que será enviado ao novo 
Aterro Sanitário. Estas características podem variar em função de aspectos sociais, 
econômicos, culturais, geográficos, climáticos, entre outros.  

Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais são compostos por uma grande 
diversidade de materiais, cada um com características físicas distintas. Para planejar 
ações de gestão desses resíduos, é fundamental o conhecimento das características 
físicas como composição gravimétrica e peso específico aparente. Com esses dados 
é possível obter a quantificação de cada tipo de resíduo gerado diariamente pela 
população em quilos ou toneladas, além do volume que isso representa. 

Um estudo de composição gravimétrica determina a porcentagem de cada constituinte 
na massa de resíduos sólidos, proporcionalmente ao peso (Lima, 2001). 

  

METODOLOGIA 

Para a caracterização dos resíduos sólidos domiciliares, provenientes da coleta 
convencional e coleta seletiva do município de Santa Helena foi utilizado o método do 
quarteamento (Norma ABNT NBR 10.007/2004). 

O método é definido pela Norma como: “processo de divisão em quatro partes iguais 
de uma amostra pré-homogeneizada, sendo tomadas duas partes opostas entre si 
para constituir uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As partes não 
descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido até 
que se obtenha o volume desejado”. 

A Figura 283 a seguir descreve as etapas do estudo realizado: 
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Figura 283 - Descrição das etapas do quarteamento 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Foi realizada também uma etapa prévia de treinamento da equipe de campo 
responsável pela caracterização. O comprometimento da equipe foi fundamental para 
o sucesso do estudo. Durante o treinamento, foi ressaltada a importância de uma 
segregação correta, como seria realizado o método do quarteamento, quais os 
materiais e equipamentos necessários, instruções quanto ao uso de EPI’s e manuseio 
dos resíduos perigosos como, por exemplo, os de saúde.  

O estudo teve início em 29 de agosto de 2017 e término em 04 de setembro de 2017, 
com a realização de 3 a 4 amostras por dia, totalizando 18 amostragens.  

O procedimento foi realizado na área do atual Aterro Sanitário, onde está localizada 
também a Central de Triagem de Materiais Recicláveis, operada pela Associação dos 
Agentes Ambientais de Santa Helena, local utilizado como apoio para a separação 
fina dos materiais.  
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ETAPAS DO QUARTEAMENTO 

Na 1ª etapa do quarteamento, os veículos coletores deveriam ser pesados antes e 
depois da descarga dos resíduos, obtendo a representatividade da amostra coletada. 
No entanto, a balança rodoviária encontra-se desativada devido a problemas 
operacionais, portanto não foi possível realizar a primeira pesagem dos veículos. Os 
resíduos foram despejados na frente de trabalho do aterro sanitário atual, em local 
separado e identificado com placas fixadas em sacos de ráfia para auxiliar os 
motoristas (Figura 284 e Figura 285). 

 
Figura 284 - Resíduos despejados no Aterro Sanitário. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017 
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Figura 285 - Resíduos dispostos para o quarteamento. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

A divisão dos resíduos para os tambores plásticos de 200 litros foi feita retirando 
amostras de pelo menos três seções do montante de resíduos - topo, meio e base. A 
retirada dos materiais ocorreu próximo ao local de despejo dos resíduos no Aterro 
Sanitário, evitando o espalhamento de resíduos na área. No mesmo local foi feita a 
pesagem dos tambores de 200 litros, o descarte de dois deles, e o preenchimento e 
pesagem dos tambores plásticos de 100 litros, após mistura e homogeneização das 
partes opostas (Figura 286). A pesagem foi feita em balança de 300 kg, calibrada 
diariamente antes da pesagem, com aferição do (Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) vencida. 

       
Figura 286 – Tambores plásticos e balança utilizados para pesagem dos resíduos. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Os dois tambores de 100 litros selecionados foram transportados numa pick-up até o 
barracão da Associação dos Agentes Ambientais, para realizar a triagem fina. 

Nesta etapa, os resíduos foram dispostos sobre lona plástica (para evitar mau cheiro 
e dispersão de materiais) para a separação dos constituintes em nove tipos de 
materiais, retirando-se os sacos plásticos. 

Na última etapa – Divisão dos resíduos, os materiais foram separados em: 

1. Material orgânico 8. Longa vida 

2. Rejeito 9. Tecido 

3. Papel 10. Plástico PET 

4. Alumínio 11. Ferro/Aço 

5. Vidro 12. Papelão 

6. Plástico rígido 13. Isopor 

7. Plástico filme  

Após a divisão dos resíduos, foram dispostos em sacos plásticos e pesados em 
balança eletrônica de até 15 kg, calibrada diariamente antes da pesagem. As 
amostras com mais de 15 kg foram pesadas na balança de plataforma. 
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Coletados os dados em campo, preencheu-se uma planilha diariamente gerando 
gráficos com as porcentagens da composição média dos resíduos de cada setor do 
município de Santa Helena. 

  

  

 
 

  
Figura 287 - Separação de resíduos na Central de Triagem para estudo de caracterização. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 288 - Pesagem dos resíduos para o estudo de caracterização. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

AMOSTRAGEM 

Os setores de coleta e área para e elaboração do estudo foram definidos com base 
nos dados cedidos pela Contratante.   

A coleta convencional (ou de orgânicos como é chamada em Santa Helena), é 
realizada por 03 (três) equipes, atendendo 07 (sete) setores de coleta, conforme 
Quadro 1. Para a equipe 2 foi definida a nomenclatura “parte alta” e “parte baixa”, para 
as áreas localizadas a oeste e leste, respectivamente, da região central da sede do 
município. 

Quadro 333 - Roteiros de coleta de resíduos convencionais 
 Equipes Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Equipe 1 SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE 

Equipe 2 Parte baixa Parte alta Parte baixa Parte alta Parte 
baixa 

Parte alta 

Equipe 3 São Roque, 
Moreninha, 

Navegantes e 
Santa 

Terezinha 

Sub-Sede 
e São 

Clemente 

Vila Celeste, 
Santa Helena 

Velha, Esquina 
Céu Azul 

São Roque, 
Moreninha 

e São 
Miguelzinho 

Sub-Sede 
e São 

Clemente 

Pacuri, 
Esquina 

Céu Azul e 
BR 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Os veículos de coleta iniciam suas rotas a partir das 03:00, com o amontoamento de 
resíduos realizado anteriormente por equipes de coletores. Ao final de cada rota, os 
resíduos são destinados à área de disposição final do município, a partir das 07:00. 

Tendo em vista tais características, as amostragens para caracterização de resíduos 
ocorreram no período da manhã, após a descarga dos resíduos no local de disposição 
final. Além das amostras da coleta convencional, foram feitos dois procedimentos de 
amostra com os rejeitos da coleta seletiva, ou seja, aqueles materiais não 
comercializáveis pela Associação dos Agentes Ambientais de Santa Helena. 

 

 

 

 

 



 850 

 

                      
    

Quadro 334 - Programação das amostragens para estudo de caracterização. 
Equipes Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Segunda 

Equipe 1 SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE SEDE 

Equipe 2 Parte alta Parte baixa Parte alta Parte 
baixa 

Parte alta Parte baixa 

Equipe 3 Sub-Sede 
e São 

Clemente 

Vila Celeste, 
Santa 
Helena 
Velha, 

Esquina 
Céu Azul 

São Roque, 
Moreninha e 

São 
Miguelzinho 

Sub-
Sede e 

São 
Clement

e 

Pacuri, 
Esquina Céu 

Azul e BR 

São Roque, 
Moreninha, 
Navegantes 

e Santa 
Terezinha 

      REJEITO CS REJEITO 
CS 

AMOSTRAS 2 2 0 0 2 3 

DATA / 
PERÍODO 

03/10 - 
Tarde 

04/10 - 
Manhã 

- - 07/10 - 
Tarde 

09/10 - 
Manhã 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

PESSOAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Houve a necessidade de quatro (04) pessoas para a realização dos estudos, sendo 
um Engenheiro Ambiental para a coordenação do trabalho; e três (03) membros da 
Associação auxiliando no trabalho manual de pesagem e separação dos materiais. 

Tabela 335 - Materiais utilizados 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS QTDE. 

Balança de plataforma de 300 kg 01 

Balança elétrica de 15 kg 01 

Lona com 5m x 5m 01 

Tambores de 200 Litros 04 

Tambores de 100 Litros 04 

Conjunto de EPI’s (luva, máscara, ...) 04 

Garfos ou forcados 03 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

RESULTADOS POR SETOR 

Após a realização dos trabalhos em campo, os dados foram compilados em planilhas 
para a elaboração deste relatório, tendo como resultado a composição média dos 13 
tipos de resíduos e uma média de cada um dos 16 setores. 

Foram utilizadas planilhas para anotação das pesagens, contendo todos os dados 
necessários para a compilação dos valores (Figura 289). 
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Figura 289 - Modelo de planilha de anotação. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

Os resultados obtidos por setor são apresentados a seguir (Tabela 336 a Tabela 344 
e Figura 290 a Figura 298)  

Tambores   

200 L

Bruto

Tara

Resíduo

Tambores 

Selecionados

Tambores   

100 L

Bruto

Tara

Resíduo

Tambores 

Selecionados

Tamanho da amostra

Setor de Coleta: 

Data coleta: 

Data amostragem:

Peso (kg): 

1 2 3 4

Pesagem da Amostra selecionada (kg) Porcentagem (%)

1 2 3 4

ORGÂNICO

REJEITO

PAPEL/PAPELÃO

METAL

VIDRO

PLÁST. RÍGIDO/PET

PLÁST. FILME

LONGA VIDA

TECIDO

TOTAL (kg)

Resíduos

1 2 3 4

1 2 3 4
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SETOR 01 - Parte Alta 

Tabela 336 - Resultado da pesagem - Setor 1. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 21,7 53,8% 

REJEITO 9,8 24,3% 

PAPEL 0,3 0,6% 

ALUMÍNIO 0,6 1,4% 

VIDRO 1,0 2,6% 

PLÁST. RÍGIDO 0,8 2,0% 

PLÁST. FILME 3,9 9,6% 

LONGA VIDA 0,4 1,1% 

TECIDO 0,3 0,8% 

PLÁST. PET 0,4 1,0% 

FERRO/AÇO 0,3 0,7% 

PAPELÃO 0,7 1,7% 

ISOPOR 0,2 0,4% 

TOTAL (kg) 40,3 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 
Figura 290 - Composição dos resíduos - Setor 1 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 

  

53,8%

24,3%

0,6%

1,4%
2,6%

2,0% 9,6%

1,1%
0,8% 1,0% 0,7% 1,7%

0,4%
ORGÂNICO

REJEITO

PAPEL

ALUMÍNIO

VIDRO

PLÁST. RÍGIDO

PLÁST. FILME

LONGA VIDA

TECIDO

PLÁST. PET

FERRO/AÇO
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SETOR 02 - Sub-Sede e São Clemente 

Tabela 337 - Resultado da pesagem - Setor 2. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 19,0 46,1% 

REJEITO 9,4 22,9% 

PAPEL 0,9 2,2% 

ALUMÍNIO 1,3 3,1% 

VIDRO 2,0 4,9% 

PLÁST. RÍGIDO 1,2 2,9% 

PLÁST. FILME 4,2 10,1% 

LONGA VIDA 0,3 0,8% 

TECIDO 0,7 1,6% 

PLÁST. PET 0,9 2,1% 

FERRO/AÇO 0,2 0,6% 

PAPELÃO 1,1 2,7% 

ISOPOR 0,1 0,1% 

TOTAL (kg) 41,1 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 291 - Composição dos resíduos - Setor 2. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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SETOR 03 - Parte Baixa 

Tabela 338 - Resultado da pesagem - Setor 3. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 17,8 49,0% 

REJEITO 8,5 23,4% 

PAPEL 0,4 1,0% 

ALUMÍNIO 0,3 1,0% 

VIDRO 0,0 0,0% 

PLÁST. RÍGIDO 0,7 1,9% 

PLÁST. FILME 3,1 8,5% 

LONGA VIDA 0,5 1,5% 

TECIDO 3,3 9,1% 

PLÁST. PET 0,3 0,9% 

FERRO/AÇO 0,1 0,2% 

PAPELÃO 1,2 3,2% 

ISOPOR 0,2 0,5% 

TOTAL (kg) 36,2 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 292 - Composição dos resíduos - Setor 3. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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SETOR 04 - Vila Celeste, Santa Helena Velha, Esquina Céu Azul 

Tabela 339 - Resultado da pesagem – Setor 4. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 7,5 25,5% 

REJEITO 12,8 43,3% 

PAPEL 1,4 4,8% 

ALUMÍNIO 0,2 0,8% 

VIDRO 0,3 1,1% 

PLÁST. RÍGIDO 1,0 3,3% 

PLÁST. FILME 4,3 14,5% 

LONGA VIDA 0,4 1,4% 

TECIDO 0,1 0,4% 

PLÁST. PET 0,5 1,8% 

FERRO/AÇO 0,3 1,0% 

PAPELÃO 0,5 1,8% 

ISOPOR 0,1 0,3% 

TOTAL (kg) 29,5 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 293 - Composição dos resíduos - Setor 4. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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SETOR 05 - Pacuri, Esquina Céu Azul e BR 

Tabela 340 - Resultado da pesagem – Setor 5. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 16,9 52,1% 

REJEITO 9,8 30,2% 

PAPEL 0,2 0,6% 

ALUMÍNIO 0,0 0,0% 

VIDRO 0,2 0,7% 

PLÁST. RÍGIDO 0,6 1,9% 

PLÁST. FILME 3,7 11,3% 

LONGA VIDA 0,1 0,2% 

TECIDO 0,3 0,9% 

PLÁST. PET 0,3 1,0% 

FERRO/AÇO 0,0 0,0% 

PAPELÃO 0,3 1,0% 

ISOPOR 0,1 0,2% 

TOTAL (kg) 32,5 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 294 - Composição dos resíduos - Setor 5. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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SETOR 06 - Sede 

Tabela 341 - Resultado da pesagem – Setor 6. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 23,5 60,2% 

REJEITO 4,0 10,2% 

PAPEL 1,4 3,6% 

ALUMÍNIO 0,4 1,0% 

VIDRO 0,2 0,6% 

PLÁST. RÍGIDO 1,2 3,0% 

PLÁST. FILME 3,5 8,9% 

LONGA VIDA 0,4 1,0% 

TECIDO 2,4 6,3% 

PLÁST. PET 0,3 0,8% 

FERRO/AÇO 0,2 0,5% 

PAPELÃO 1,5 3,8% 

ISOPOR 0,1 0,1% 

TOTAL (kg) 39,0 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 295 - Composição dos resíduos - Setor 6. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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SETOR 07 - São Roque, Moreninha, Navegantes e Santa Terezinha 

Tabela 342 - Resultado da pesagem – Setor 7. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 13,6 41,0% 

REJEITO 9,1 27,3% 

PAPEL 0,4 1,2% 

ALUMÍNIO 0,3 0,8% 

VIDRO 0,9 2,7% 

PLÁST. RÍGIDO 1,1 3,4% 

PLÁST. FILME 3,6 10,9% 

LONGA VIDA 0,9 2,7% 

TECIDO 1,2 3,5% 

PLÁST. PET 0,5 1,6% 

FERRO/AÇO 0,2 0,6% 

PAPELÃO 1,3 3,9% 

ISOPOR 0,1 0,3% 

TOTAL (kg) 33,1 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 296 - Composição dos resíduos - Setor 7. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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SETOR 08 - Rejeito Associação 

Tabela 343 - Resultado da pesagem – Setor 8. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 1,6 5,1% 

REJEITO 18,1 58,4% 

PAPEL 0,6 1,9% 

ALUMÍNIO 0,0 0,1% 

VIDRO 2,4 7,9% 

PLÁST. RÍGIDO 0,7 2,4% 

PLÁST. FILME 0,0 0,0% 

LONGA VIDA 0,0 0,0% 

TECIDO 4,7 15,1% 

PLÁST. PET 0,0 0,0% 

FERRO/AÇO 2,4 7,9% 

PAPELÃO 0,2 0,5% 

ISOPOR 0,2 0,7% 

TOTAL (kg) 31,0 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 297 - Composição dos resíduos - Setor 8. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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SETOR 09 - Rejeito Associação 

Tabela 344 - Resultado da pesagem – Setor 9. 

Pesagem da Amostra selecionada (kg) 
Porcentagem 

(%) 

ORGÂNICO 2,2 8,7% 

REJEITO 10,1 39,0% 

PAPEL 0,6 2,5% 

ALUMÍNIO 0,0 0,1% 

VIDRO 6,9 26,7% 

PLÁST. RÍGIDO 1,1 4,2% 

PLÁST. FILME 0,9 3,6% 

LONGA VIDA 0,0 0,0% 

TECIDO 3,2 12,4% 

PLÁST. PET 0,0 0,0% 

FERRO/AÇO 0,2 0,8% 

PAPELÃO 0,2 0,8% 

ISOPOR 0,4 1,4% 

TOTAL (kg) 25,8 100,0% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 298 - Composição dos resíduos - Setor 9. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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RESULTADOS E CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos para cada setor, foi possível estabelecer a composição 
média dos resíduos tanto para coleta convencional como para coleta seletiva, sendo 
que, na coleta convencional, o resíduo de maior participação em percentual é o 
material orgânico (46,8%). 

Ressalta-se que a separação e o aproveitamento dos resíduos provenientes da coleta 
seletiva pela Associação dos Agentes Ambientais de Santa Helena não são feitos de 
forma eficiente, justificado por 30,7% do seu rejeito ainda ter potencial de reciclagem. 
Tal situação é agravada pelo fato de alguns materiais não possuírem comercialização 
na região, o que inviabiliza o seu armazenamento, e o resíduo acaba sendo destinado 
como rejeito. Vale destacar que do restante, 6,9% são resíduos orgânicos e 62,4% 
rejeito. 

Os dados a seguir (Tabela 13) apresentam os resultados obtidos, através da média 
da composição de cada setor amostrado. Os valores em vermelho representam o 
setor com a maior porcentagem de cada tipo de material. 

Tabela 345 - Composição de resíduos por setor 

RESÍDUO 
COLETA CONVENCIONAL 

 REJEITO COLETA 
SELETIVA 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 

ORGÂNICO 53,8% 46,1% 49,0% 25,5% 52,1% 41,0% 60,2%  5,1% 8,7% 

REJEITO 24,3% 22,9% 23,4% 43,3% 30,2% 27,3% 10,2%  58,4% 39,0% 

PAPEL 0,6% 2,2% 1,0% 4,8% 0,6% 1,2% 3,6%  1,9% 2,5% 

ALUMÍNIO 1,4% 3,1% 1,0% 0,8% 0,0% 0,8% 1,0%  0,1% 0,1% 

VIDRO 2,6% 4,9% 0,0% 1,1% 0,7% 2,7% 0,6%  7,9% 26,7% 

PLÁST. RÍGIDO 2,0% 2,9% 1,9% 3,3% 1,9% 3,4% 3,0%  2,4% 4,2% 

PLÁST. FILME 9,6% 10,1% 8,5% 14,5% 11,3% 10,9% 8,9%  0,0% 3,6% 

LONGA VIDA 1,1% 0,8% 1,5% 1,4% 0,2% 2,7% 1,0%  0,0% 0,0% 

TECIDO 0,8% 1,6% 9,1% 0,4% 0,9% 3,5% 6,3%  15,1% 12,4% 

PLÁST. PET 1,0% 2,1% 0,9% 1,8% 1,0% 1,6% 0,8%  0,0% 0,0% 

FERRO/AÇO 0,7% 0,6% 0,2% 1,0% 0,0% 0,6% 0,5%  7,9% 0,8% 

PAPELÃO 1,7% 2,7% 3,2% 1,8% 1,0% 3,9% 3,8%  0,5% 0,8% 

ISOPOR 0,4% 0,1% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1%  0,7% 1,4% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

Para o cálculo da composição média final dos resíduos dispostos no Aterro Sanitário, 
foi considerada a quantidade de resíduos por cada tipo de coleta – convencional e 
rejeitos da coleta seletiva (Tabela 346). 

Tabela 346 - Quantificação de resíduos dispostos no Aterro Sanitário em 2017. 

Coleta t/mês % 

Coleta Convencional 270,00 96% 
Rejeitos Coleta Seletiva 10,66 4% 
Total 280,66 100% 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

Com esses valores, foi calculada a média ponderada para cada tipo de resíduo, 
levando em consideração a média dos resíduos da coleta convencional, e a 
porcentagem relativa aos rejeitos da coleta seletiva (Tabela 347 e Figura 299). 
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Tabela 347 – Média ponderada da composição dos resíduos. 

RESÍDUO 
Média Coleta 
Convencional 

Média Rejeitos 
Coleta Seletiva 

Média 
ponderada 

ORGÂNICO 46,8% 6,9% 45,3% 

REJEITO 25,9% 48,7% 26,8% 

PAPEL 2,0% 2,2% 2,0% 

ALUMÍNIO 1,1% 0,1% 1,1% 

VIDRO 1,8% 17,3% 2,4% 

PLÁST. RÍGIDO 2,6% 3,3% 2,7% 

PLÁST. FILME 10,5% 1,8% 10,2% 

LONGA VIDA 1,2% 0,0% 1,2% 

TECIDO 3,2% 13,7% 3,6% 

PLÁST. PET 1,3% 0,0% 1,3% 

FERRO/AÇO 0,5% 4,3% 0,7% 

PAPELÃO 2,6% 0,7% 2,5% 

ISOPOR 0,3% 1,0% 0,3% 
 Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 

 
Figura 299 - Média ponderada da composição dos resíduos. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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seguintes resíduos: rejeito; plástico filme; tecido; plástico rígido; papelão; vidro; papel; 
plástico/PET; longa-vida; alumínio; ferro/aço e isopor. 

O somatório dos resíduos orgânico, reciclável e rejeito é apresentado na Tabela 348 
e Figura 300 a seguir: 

Tabela 348 – Composição dos resíduos dispostos no Aterro Sanitário. 

RESÍDUOS Composição 

Orgânico 45,3% 

Reciclável 24,3% 

Rejeito 30,4% 
Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

 
Figura 300 - Composição dos resíduos dispostos no Aterro Sanitário. 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

Como referência nacional para a composição de resíduos sólidos urbanos, utilizam-
se os dados disponíveis no Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES (2011). 
O Plano fez uma compilação de dados disponíveis em todas as regiões do país, 
obtendo-se a seguinte composição média (Tabela 349 e Tabela 350): 

Tabela 349 - Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos/2008 – Brasil 

 
Fonte: PLANARES (2011). 
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Tabela 350 - Composição média de resíduos 

Resíduos Composição Média (%) 

Material orgânico 51,4% 

Recicláveis 31,9% 

Rejeitos 16,7% 
Fonte: PLANARES (2011). 

A composição do PLANARES foi comparada com a caracterização obtida para o 
município de Santa Helena - Tabela 351, demonstrando que há algumas diferenças 
entre os estudos realizados. 

Tabela 351 – Comparativo dos estudos de caracterização de resíduos. 

Resíduos Santa Helena PLANARES 

Orgânico 45,3% 51,4% 

Reciclável 24,3% 31,9% 

Rejeito 30,4% 16,7% 
Fonte: Habitat Ecológico (2017) / PLANARES (2011). 

Comparando o resultado com outros municípios que apresentam processo de coleta 
e destinação semelhante onde foram realizados estudos de caracterização pela 
empresa Habitat Ecológico (Tabela 352), nota-se que há pequenas variações nos 
valores obtidos entre os três municípios estudados, com uma maior participação de 
recicláveis em São José dos Pinhais/PR, provavelmente devido à alta adesão da 
população aos programas de coleta seletiva. 

Tabela 352 - Comparativo de estudos de caracterização de resíduos. 

Resíduos 

Municípios 

Santa Helena-PR 
(2017) 

Toledo-PR 
(2017) 

Blumenau-SC 
(2016) 

São José dos Pinhais-PR 
(2015) 

Orgânico 45,3% 44,3% 44,20% 46,10% 

Reciclável 24,3% 26,5% 26,70% 32,60% 

Rejeito 30,4% 29,2% 29,10% 21,30% 
Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

O estudo de caracterização de resíduos demonstra as características específicas da 
geração de resíduos sólidos de cada município, ou seja, cada município pode 
apresentar resultados diferentes tendo em vista seus programas de coleta seletiva, 
aproveitamento de material orgânico, adesão da população, etc. Portanto, é 
importante que o estudo seja feito periodicamente para acompanhar a evolução da 
quantidade de recicláveis e orgânicos desviados do Aterro Sanitário, tendo em vista 
as metas estipuladas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

Além dessas informações, foi realizado o cálculo da massa específica dos resíduos 
amostrados, que representa o peso dos resíduos (em kg), dividido pelo volume dos 
recipientes (em m³). O cálculo foi feito levando em consideração a pesagem inicial das 
amostras, nas bombonas de 200 litros, somando 800 litros de volume total, ou 0,8 m³ 
(Tabela 353). 

Assim como a composição final dos resíduos, o cálculo levou em consideração a 
média ponderada de acordo com a quantidade de resíduos destinados ao Aterro 
Sanitário em 2017 (Tabela 354), obtendo-se um resultado de 165,7 kg/m³ de resíduos. 
Usualmente utiliza-se como referência o peso específico de 200 a 250 kg/m³ para 
resíduos sólidos urbanos, no entanto não há uma norma que defina este valor. O valor 
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obtido pode ser justificado pela forma de preenchimento dos tambores, sem medidas 
de compactação, portanto mantendo os recipientes com espaços disponíveis. 

Tabela 353 – Cálculo da massa específica de resíduos (kg/m³). 

    Peso específico 

    Pesagem 200 Litros (kg) Massa específica (kg/m³) Média 

SETORES 

1 174,0 217,5 

174,4 

2 150,9 188,6 

3 145,4 181,8 

4 107,4 134,3 

5 109,2 136,5 

6 160,0 200,0 

7 129,6 162,0 

8 - CS 96,6 120,8 
122,7 

9 - CS 99,6 124,5 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 

Tabela 354 – Cálculo da massa específica de resíduos (kg/m³) – média ponderada. 

Coleta Convencional Rejeito Coleta Seletiva Média ponderada 

174,4 122,7 165,7 

Fonte: Habitat Ecológico (2017). 
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11.5. Relatório do Cadastro da Rede de Drenagem Pluvial 

APRESENTAÇÃO 

O presente estudo apresenta o diagnóstico preliminar da situação do sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do município de Santa Helena no 
Estado do Paraná. O estudo foi realizado baseando em metodologia detalhada neste 
diagnóstico. 

O diagnóstico em questão objetiva realizar estudos e análises preliminares, ou seja, 
um levantamento dos aspectos naturais e antrópicos da situação atual do sistema de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

 

EQUIPAMENTOS E METODOLOGIA 

Para o levantamento foi usado o método “stop and go” com o receptor GNSS Hiper V 
para levantar pontos georreferenciados e cotados. A técnica “stop and go” consiste 
em percorrer os pontos a cadastrar com o receptor ligado (rover) e sem a perda de 
sinal coletando apenas pontos fixos. 

Para o processamento dos dados é necessário que outro receptor GNSS fique como 
base e esteja continuamente rastreando os mesmos satélites do rover. A base pode 
ser em um ponto conhecido ou um ponto fixo qualquer.  A base, nesse caso, foi de 
um ponto fixo permanecendo ligado durante todo levantamento. 

 

 
Figura 301 - Base instalada no ponto mais alto do município de Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 302 - Rover e coletora posicionada para coletar ponto contado de fundo da boca de 

lobo 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Após o levantamento são feitas as correções das coordenadas, através do pós-
processamento utilizando o serviço do IBGE-PPP (Posicionamento Por Ponto Preciso 
ou Posicionamento Absoluto Preciso). Ele permite aos usuários de GPS, obterem 
coordenadas de boa precisão no Sistema de Referência Geocêntrico para as 
Américas (SIRGAS2000) e no International Terrestrial Reference Frame (ITRF). 
(IBGE, 2015). 

Para tirar algumas medidas como dimensionamento de boca de lobo, poço de visita 
etc, foi utilizado trena a laser e metro articulado 

 

 
Figura 303 - Metro articulado. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
Figura 304 - Trena Laser. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

METODOLOGIA DE CAMPO 

 A metodologia de campo foi definida através do termo de referência emitido pela FPTI 
- Fundação Parque Tecnológico Itaipu, porém, em função de algumas dificuldades 
encontradas a metodologia foi alterada para uma análise mais superficial. 
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METODOLOGIA ADOTADA 

Tendo em vista a falta de padrões construtivos, e principalmente dificuldade de acesso 
às rede de drenagem (bocas de lobo, poços de visita e tubulações sem tampa de 
acesso, falta de informações por parte da prefeitura, falta de plantas/mapas de 
projetos da rede existente), foi realizado um levantamento das estruturas existentes. 

Foi criada uma planilha com localização, características e aspectos, e nela anotou-se: 
o tipo de estrutura, (alvenaria ou concreto armado); a condição estrutural; a posição 
na via, (esquina, meio da quadra ou na faixa de pedestre); a situação quanto à 
obstrução da boca de lobo (superficial e subterrânea), e o tipo de obstrução. A 
localização foi coletada pelo receptor GNSS Hiper V para levantar pontos 
georreferenciados e cotados. 

 

 

Figura 305 - Modelo da Tabela de Levantamento de Campo. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Legenda 

B para Boas Condições 

M para Más Condições 

F para Fundo(subsolo) 

S para Superfície 
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PROGRAMAÇÃO DO LEVANTAMENTO 

A Tabela a seguir apresenta a programação efetuada parra o levantamento de dados 
em campo. 

 
Tabela 355 - Programação do Levantamento. 

  Data Região Período 

Km 
Percorrid

o 

1 15/set Santa Helena (SEDE) TARDE 2,11 

2 16/set Santa Helena (SEDE) 
MANHÃ/TARD

E 4,54 

3 17/set Santa Helena (SEDE) TARDE 5,5 

4 19/set Santa Helena (SEDE) 
MANHÃ/TARD

E 8,43 

5 20/set Santa Helena (SEDE) MANHÃ  2,91 

6 21/set Santa Helena (SEDE) MANHÃ 5,26 

7 22/set Santa Helena (SEDE) 
MANHÃ/TARD

E 5,86 

8 24/set Santa Helena (SEDE) 
MANHÃ/TARD

E 8,72 

9 25/set Santa Helena (SEDE) MANHÃ 6,52 

1
0 26/set Santa Helena (SEDE) 

MANHÃ/TARD
E 9,07 

1
1 27/set Santa Helena (SEDE) MANHÃ 2,83 

1
2 28/set Santa Helena (SEDE) 

MANHÃ/TARD
E 11,51 

1
3 30/set Santa Helena (SEDE) MANHÃ 6,86 

1
4 

01/ou
t Santa Helena (SEDE) MANHÃ 5,43 

1
5 

02/ou
t Santa Helena (SEDE) 

MANHÃ/TARD
E 5,11 

1
6 

03/ou
t Santa Helena (SEDE) 

MANHÃ/TARD
E 9,16 

1
7 

04/ou
t Santa Helena (SEDE) MANHÃ 6,16 

1
8 

05/ou
t Santa Helena (SEDE) MANHÃ 5,5 

1
9 

06/ou
t Santa Helena (SEDE) MANHÃ 3,71 

2
0 

07/ou
t Santa Helena (SEDE) TARDE 1,59 

2
1 

10/ou
t Santa Helena - PR (SUB SEDE) TARDE 2,64 

2
2 

11/ou
t São Roque/Moreninha 

MANHÃ/TARD
E 4,31 

2
3 

12/ou
t 

São Clemente/Vila Celeste/Santa Helena (SUB 
SEDE) 

MANHÃ/TARD
E 6,86 

  130,59 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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RESULTADOS 

Após realização dos levantamentos em campo, os dados foram compilados em 
planilhas para a elaboração do diagnóstico. Os resultados são apresentados a seguir 
por Sede e Distritos. 

Santa Helena (sede) 

O levantamento de campo da Sede de Santa Helena foi concluído em 23 dias 
conforme Tabela 356, totalizando 1.305 bocas de lobo, 30 poços de visita e 116,78 
quilômetros percorridos. Os quilômetros percorridos não se referem a metragem de 
rede de tubulação existente na sede de Santa Helena representando a metragem 
percorrida em vias da cidade.  

Os resultados obtidos são apresentados em tabelas e gráficos a seguir. 

Tabela 356 - Tipos de Bocas de Lobo da sede de Santa Helena. 

Tipo de Boca de Lobo Qtde % 

Boca de Leão 6 0,46% 

Combinada 192 14,71% 

Grelha (Concreto) 2 0,15% 

Grelha (Ferro) 1009 77,32% 

Lateral 96 7,36% 

Total 1305 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Figura 306 - Tipos de Bocas de Lobo Sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 357 - Resultado da situação estrutural das bocas de lobo da sede de Santa Helena. 

Situação Estrutural Qtde % 

Boas Condições 1195 91,57% 

Más Condições 110 8,43% 

Total 1305 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 307 - Situação estrutural das bocas de lobo da sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 358 - Resultado do posicionamento das bocas de lobo da sede de Santa Helena. 

Posição Qtde % 

Esquina 557 42,68% 

Meio da Quadra 679 52,03% 

Praça 25 1,92% 

Final de rua 9 0,69% 

Outros 35 2,68% 

Total 1305 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 308 - Posicionamento das bocas de lobo da sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 359 - Resultado Situação Superfície da sede de Santa Helena. 

Situação Superfície Qtde % 

Desobstruída 1145 87,74% 

Parcial 98 7,51% 

Obstruída 62 4,75% 

Total 1305 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 309 - Situação Superfície da rede de drenagem da sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 360 - Resultado do tipo de obstrução superficial das bocas de lobo obstruídas da sede 
de Santa Helena. 
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Superfície Obstruída Qtde % 

Concreto 1 1,61% 

Folhagem 17 27,42% 

Folhagem/RSU  1 1,61% 

Solo 8 12,90% 

Solo/Entulho 3 4,84% 

Solo/Folhagem 29 46,77% 

Solo/Folhagem/RSU 1 1,61% 

Vegetação/Solo/Folhagem  2 3,23% 

Total 62 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 310 - Tipo de obstrução superficial. Bocas de lobo obstruídas da Sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 361 - Resultado do tipo de obstrução superficial das bocas de lobo parcialmente 
obstruídas da sede de Santa Helena. 

Superfície Parcialmente Obstruída Qtde % 

Entulho 4 4,08% 

Entulho/Folhagem  2 2,04% 

Folhagem  61 62,24% 

Folhagem/RSU  2 2,04% 

RSU  2 2,04% 

Solo   6 6,12% 

Solo/Folhagem  6 6,12% 

Vegetação   10 10,20% 

Vegetação/Folhagem  4 4,08% 

Vegetação/RSU  1 1,02% 

Total 98 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 311 - Tipo de obstrução superficial. Bocas de lobo parcialmente obstruídas da sede de 
Santa Helena.  

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 362 - Resultado da Situação Subsolo das bocas de lobo da sede de Santa Helena. 

Situação Subsolo Qtde % 

Desobstruída 689 56,48% 

Obstruída 169 13,85% 

Parcial 292 23,93% 

Sem Informação 70 5,74% 

Total 1220 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 312 - Situação Subsolo das bocas de lobo da sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 363 - Resultado do tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo obstruídas da sede 
de Santa Helena. 

Subsolo Obstruído Qtde % 

Concreto  1 0,60% 

Entulho  1 0,60% 

Entulho/Folhagem/RSU  1 0,60% 

Entulho/Solo  5 3,01% 

Folhagem  85 51,20% 

Folhagem/Solo 1 0,60% 

Folhagem/RSU  2 1,20% 

Solo  10 6,02% 

Solo/Folhagem  52 31,33% 

Solo/Folhagem/RSU  2 1,20% 

Vegetação/Entulho/Folhagem  1 0,60% 

Vegetação/Folhagem  2 1,20% 

Vegetaçao/Solo/Folhagem  3 1,81% 

Total 166 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 313 - Tipo de obstrução subsolo. Bocas de lobo obstruídas da sede de Santa Helena. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 364 - Resultado tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo parcialmente 
obstruídas da sede de Santa Helena. 

Subsolo Parcialmente Obstruído Qtde % 

Entulho 12 3,65% 

Entulho/Folhagem 3 0,91% 

Entulho/Folhagem/RSU  1 0,30% 

Entulho/Solo/Folhagem  2 0,61% 

Folhagem 240 72,95% 

Folhagem/RSU 7 2,13% 

RSU 1 0,30% 

Solo 17 5,17% 

Solo/Entulho 1 0,30% 

Solo/Folhagem 26 7,90% 

Vegetação 10 3,04% 

Vegetação/Folhagem 9 2,74% 

Total 329 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 314 - Tipo de obstrução subsolo. Bocas de lobo parcialmente obstruídas da sede de 
Santa Helena. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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 Poços de Visita 

Tabela 365 - Resultado do tipo de poço de visita. 

Tipo  Qtde % 

Grelha 14 46,67% 

Tampa de Ferro 16 53,33% 

Total 30 100% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 315 - Situação dos poços de visitas. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 366 - Resultado da situação dos poços de visita. 

Situação Estrutural Qtde % 

Boas Condições 28 93,33% 

Más Condições 2 6,67% 

Total 30 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 316 - Situação dos poços de visitas. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 367 - Resultado do posicionamento dos Poços de Visita. 

Posição Qtde % 

Esquina 23 76,67% 

Meio da Quadra 7 23,33% 

Total 30 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 317 - Posicionamento dos poços de visita. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Lançamento de efluentes líquidos na rede de drenagem pluvial 

Durante o levantamento foram identificados pontos de lançamento de efluentes 
líquidos de lavagem de carro e de peças automotivas. Esses pontos encontram-se 
detalhados a seguir. 

 

  

  

Figura 318 - Resumo fotográfico. Lançamento de Efluente liquido de lava carros na Rua 
Argentina, entre os números 822-988. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 319 - Resumo fotográfico. Lançamento de efluente liquido de lavagem de peças 
automotivas na esquina da Rua Argentina com Rua das Américas. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

  

Figura 320 - Resumo fotográfico. Lançamento de efluente liquido na PR-488/Rua Ângelo 
Catani, entre os números 332-494 em frente a Fatiota. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 321 - Resumo fotográfico. Lançamento de efluente liquido de lavagem de carros na 
esquina da Avenida Santa Catarina com Praça Santos Dumont. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Figura 322 - Resumo fotográfico. Lançamento de efluente liquido de lavagem de carro na R. 
Amadeu Bortoline, entre os números 406-516. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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ADUANA – Porto Internacional de Santa Helena 

Maioria das bocas de lobo de estão em boas condições e desobstruídas, algumas 
apresentam problemas nas estruturas devido a passagem d rodado dos caminhões 
para manobrar no pátio, outras estão completamente obstruídas por solo e folhagem 
conforme figuras abaixo. 

 

  

 

 

  

Figura 323 – Resumo fotográfico das bocas de lobos com problemas nas estruturas e de 
obstrução. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 



 887 

 

                      
    

Outro problema identificado foi uma área úmida e com água parada com odores fortes 
e desagradáveis característico de esgoto a céu aberto. Não foi possível identificar a 
fonte e a origem dessa água.  

  

  

Figura 324 – Resumo fotográfico área úmida e água parada no Porto de Santa Helena 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Santa Helena (Sub-Sede) 

O levantamento de campo da Sub-sede São Francisco foi concluído em 2 dias 
conforme Tabela 368, totalizando 156 bocas de lobo todas elas em boas condições 
estruturais. No total foram percorridos 8,6 quilômetros. Os quilômetros percorridos não 
se referem a metragem de rede de tubulação existente na Sub-sede São Francisco e 
sim à metragem percorrida em vias da cidade. 

Os resultados obtidos são apresentados em tabelas e gráficos a seguir. 

 

Tabela 368 - Tipos de Bocas de Lobo da Sub-sede São Francisco 

Tipo de Boca Qtde % 

Combinada 10 6,41% 

Grelha 28 17,95% 

Lateral 118 75,64% 

Total 156 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 325 - Tipos de Bocas de Lobo da Sub-sede São Francisco 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

 

 

 

6,41%

17,95%

75,64%

Tipos de Bocas de Lobo

Combinada Grelha Lateral



 889 

 

                      
    

Tabela 369 - Resultado da situação estrutural das bocas de lobo da Sub-sede São Francisco 

Situação Superfície Qtde % 

Desobstruída 147 94,23% 

Parcial 9* 5,77% 

Total 156 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

*Bocas de lobo parcialmente obstruídas por folhagem 

 

 

Figura 326 - Situação Superfície da rede de drenagem da Sub-sede São Francisco 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 370 - Resultado do posicionamento das bocas de lobo da Sub-sede São Francisco 

Posição Qtda % 

Esquina 63 40,38% 

Meio da Quadra 93 59,62% 

Total 156 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 327 - Posicionamento das bocas de lobo da Sub-sede São Francisco. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 371 - Resultado da Situação Subsolo das bocas de lobo da Sub-sede São Francisco 

Situação SubSolo Qtde % 

Desobstruída 123 78,85% 

Parcial 33 21,15% 

Total 156 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 328 - Situação Subsolo das bocas de lobo da Sub-sede São Francisco 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 372 - Resultado tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo parcialmente 
obstruídas da Sub-sede São Francisco 

Tipo de Obstrução Qtda % 

Entulho 1 3,03% 

Folhagem 21 63,64% 

Solo 6 18,18% 

Solo/Folhagem 5 15,15% 

Total 33 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 329 - Tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo parcialmente obstruídas da Sub-
sede São Francisco 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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São Clemente 

O levantamento de campo do Distrito de São Clemente foi concluído em 1 dia 
conforme Tabela 373, totalizando 42 bocas de lobo. No total foram percorridos 2,93 
quilômetros. Os quilômetros percorridos não se referem a metragem de rede de 
tubulação existente em São Clemente, Distrito de Santa Helena, e sim à metragem 
percorrida em vias da cidade. 

Os resultados obtidos são apresentados em tabelas e gráficos a seguir. 

 

Tabela 373 - Resultado da situação estrutural das bocas de lobo de São Clemente 

Situação 
Estrutural Qtde % 

Boas Condições 27 64,29% 

Mas Condições 15 35,71% 

Total 42 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 330 - Situação Superfície da rede de drenagem de São Clemente 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 
 

  

64,29%

35,71%

Situação da Estrutural

Boas Condições Mas Condições



 894 

 

                      
    

Tabela 374 - Resultado do posicionamento das bocas de lobo de São Clemente 

Posição Qtde % 

Esquina 18 42,86% 

Estacionamento 1 2,38% 

Meio da Quadra 23 54,76% 

Total 42 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 331 - Posicionamento das bocas de lobo de São Clemente 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 375 - Resultado da situação Superficial das bocas de lobo de São Clemente 

Situação 
Superfície Qtde % 

Desobstruída 36 85,71% 

Parcial 4 9,52% 

Obstruída 2 4,76% 

Total 42 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 332 - Situação superficial das bocas de lobo de São Clemente 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 376 - Resultado do tipo de obstrução superficial das bocas de lobo de São Clemente  

Tipo de Obstrução Qtde % 

Entulho 1 16,67% 

Folhagem 2 33,33% 

Solo* 2 33,33% 

Vegetação/Folhagem 1 16,67% 

Total 6 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

*Bocas de lobo totalmente obstruída. 

 

 

Figura 333 - Tipo de obstrução superficial das bocas de lobo de São Clemente. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 377  - Resultado da Situação Subsolo das bocas de lobo de São Clemente. 

Situação 
Subsolo Qtde % 

Desobstruída 30 71,43% 

Parcial 8 19,05% 

Obstruída 4 9,52% 

Total 42 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 334 - Situação Subsolo das bocas de lobo de São Clemente 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

  

71,43%

19,05%

9,52%

Situação Subsolo

Desobstruída Parcial Obstruída



 898 

 

                      
    

Tabela 378 - Resultado do tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de São Clemente 

Tipo de Obstrução Qtde % 

Entulho/Folhagem 3 25,00% 

Entulho 1 8,33% 

Solo/Folhagem 1 8,33% 

Vegetação/Folhagem 2 16,67% 

Folhagem 1 8,33% 

Solo 3 25,00% 

Entulho/Solo 1 8,33% 

Total 12 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 335 - Tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de São Clemente 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

  

25,00%

8,33% 8,33%

16,67%

8,33%

25,00%

8,33%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Tipo de Obstrução



 899 

 

                      
    

Vila Celeste 

O levantamento de campo do Distrito de Vila Celeste foi concluído no período da tarde 
de 1 dia conforme Tabela 379, totalizando 82 bocas de lobo. No total foram percorridos 
3,74 quilômetros. Os quilômetros percorridos não se referem a metragem de rede de 
tubulação existente em Vila Celeste, Distrito de Santa Helena, e sim a metragem 
percorrida em vias da cidade. 

Os resultados obtidos são apresentados em tabelas e gráficos a seguir. 

Tabela 379 - Tipos de Bocas de Lobo de Vila Celeste 

Tipo de Obstrução Qtde % 

Combinada 19 23,17% 

Grelha 12 14,63% 

Lateral 51 62,20% 

Total 82 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 336 - Tipos de bocas de lobo de Vila Celeste. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 380 - Resultado da situação estrutural das bocas de lobo de Vila Celeste 

Situação Estrutural Qtde % 

Boas Condições 72 87,80% 

Más Condições 10 12,20% 

Total 82 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 337 - Situação estrutural das bocas de lobo de Vila Celeste 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 381 - Resultado do posicionamento das bocas de lobo de Vila Celeste 

Posição Qtde % 

Esquina  51 62,20% 

Meia da Quadra 31 37,80% 

Total 82 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 338 - Posicionamento das bocas de lobo de Vila Celeste 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 382 - Resultado da situação Superfície das bocas de lobo de Vila Celeste 

Situação Superfície Qtda % 

Desobstruída 76 92,68% 

Parcial 5 6,10% 

Obstruída 1 1,22% 

Total 82 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 339 - Situação Superficial das bocas de lobo de Vila Celeste 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 383 - Resultado do tipo de obstrução da superfície das bocas de lobo de Vila Celeste 

Tipo de Obstrução Qtde % 

Folhagem 1 16,67% 

Solo/Folhagem 1 16,67% 

Vegetação 4 66,67% 

Total 6 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 340 - Tipo de obstrução da superfície das bocas de lobo de Vila Celeste 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 384 - Resultado da situação subsolo das bocas de lobo de Vila Celeste 

Situação Subsolo Qtda % 

Desobstruída 61 74,39% 

Parcial 20 24,39% 

Obstruída 1 1,22% 

Total 82 100,00% 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 341 - Situação subsolo das bocas de lobo de Vila Celeste 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 385 - Resultado do tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de Vila Celeste 

Tipo de Obstrução Qtde % 

Solo/Folhagem 2 9,52% 

Entulho/Solo/Folhagem 2 9,52% 

Solo 10 47,62% 

Entulho/Solo 5 23,81% 

Entulho 2 9,52% 

Total 21 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 342 - Tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de Vila Celeste 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Moreninha 

O levantamento de campo do Distrito de Moreninha foi concluído no período da tarde 
de 1 dia conforme Tabela 386, totalizando 36 bocas de lobo. No total foram percorridos 
1,91 quilômetros. Os quilômetros percorridos não se referem a metragem de rede de 
tubulação existente no Distrito de Moreninha, de Santa Helena, e sim à metragem 
percorrida em vias da cidade. 

Os resultados obtidos são apresentados em tabelas e gráficos a seguir. 

 

Tabela 386 - Resultado da situação estrutural das bocas de lobo de Moreninha 

Situação 
Estrutura Qtde % 

Boas Condições 34 94,44% 

Más Condições 2 5,56% 

Total 36 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 343 - Situação estrutural das bocas de lobo de Moreninha. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 387 - Resultado do posicionamento das bocas de lobo de Moreninha. 

Posição Qtde % 

Esquina 11 30,56% 

Meio da 
Quadra 25 69,44% 

Total 36 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 344 - Posicionamento das bocas de lobo de Moreninha 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 388 - Resultado da situação Superficial das bocas de lobo de Moreninha 

Situação Superficial Qtde % 

Desobstruída 35 97,22% 

Parcial 1 2,78% 

Total 36 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 345 - Situação Superficial das bocas de lobo de Moreninha 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 389 - Resultado da situação subsolo das bocas de lobo de Moreninha 

Situação Subsolo Qtde % 

Desobstruída 33 92% 

Parcial 3 8% 

Total 36 100% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 346 - Situação subsolo das bocas de lobo de Moreninha 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Lançamentos 

No Distrito de Moreninha foi identificado em campo, 3 lançamentos. 

 

Lançamento da Avenida Vinte Quatro de Outubro / PR-495 

 

Figura 347 - Localização lançamento da Avenida Vinte Quatro de Outubro no Distrito de 
Moreninha. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

O lançamento apresenta pequenas erosões nas margens e assoreamento. 
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Figura 348 – Resumo fotográfico do Lançamento Avenida Vinte Quatro de Outubro no Distrito 
de Moreninha 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Lançamento da Rua Celso Garcia Azevedo / Rua Taurino de Souza Maciel 

 

Figura 349 - Localização lançamento da Rua Celso Garcia Azevedo / Rua Taurino de Souza 
Maciel no Distrito de Moreninha 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Lançamento por tubulação e escoamento por canal/vala. Não foi identificado 
dissipador de energia. Saída do lançamento parcialmente obstruída ou quase toda 
obstruída.  
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Figura 350 – Resumo fotográfico do Lançamento Rua Celso Garcia Azevedo / Rua Taurino de 
Souza Maciel no Distrito de Moreninha. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Lançamento da Rua Celso Garcia Azevedo / Rua Josemar Vicari 

 

Figura 351 - Localização do lançamento da Rua Celso Garcia Azevedo / Rua Josemar Vicari no 
Distrito de Moreninha 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Lançamento por tubulação e escoamento por canal/vala. Não foi identificado 
dissipador de energia. Encontra-se em más condições, com manilhas danificadas. 
Saída do lançamento parcialmente obstruída por entulho.  
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Figura 352 – Resumo fotográfico do Lançamento Rua Celso Garcia Azevedo / Rua Josemar 
Vicari no Distrito de Moreninha. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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 São Roque 

O levantamento de campo do Distrito de São Roque foi concluído no período da 
manhã de 1 dia conforme Tabela 390, totalizando 78 bocas de lobo. No total foram 
percorridos 3,68 quilômetros. Os quilômetros percorridos não se referem a metragem 
de rede de tubulação existente no Distrito de Moreninha, de Santa Helena, e sim à 
metragem percorrida em vias da cidade. 

Os resultados obtidos são apresentados em tabelas e gráficos a seguir. 

 

Tabela 390 - Resultado da situação estrutural das bocas de lobo de São Roque 

Situação Estrutural Qtda % 

Boas Condições 69 88,46% 

Más Condições 9 11,54% 

Total 78 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 353 - Situação estrutural das bocas de lobo de São Roque 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 391 - Resultado do posicionamento das bocas de lobo de São Roque 

Posição Qtde % 

Esquina 24 30,77% 

Meio da Quadra 54 69,23% 

Total 78 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 354 - Posicionamento das bocas de lobo de São Roque 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 392 - Resultado da situação Superficial das bocas de lobo de São Roque 

Situação Superfície Qtde % 

Desobstruída 72 92,31% 

Parcial 5 6,41% 

Obstruída 1 1,28% 

Total 78 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 355 - situação Superficial das bocas de lobo de São Roque 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 393 - Resultado do tipo de obstrução do superficial das bocas de lobo de São Roque 

Tipo de 
Obstrução Qtde % 

Entulho 1 16,67% 

Folhagem 3 50,00% 

Solo 2 33,33% 

Total 6 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 356 - Tipo de obstrução do superficial das bocas de lobo de São Roque. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Tabela 394 - Resultado do tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de São Roque 

Situação 
Subsolo Qtde % 

Desobstruída 63 80,77% 

Parcial 14 17,95% 

Obstruída 1 1,28% 

Total 78 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 357 - Tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de São Roque 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

 

 

 

  

80,77%

17,95%

1,28%

Situação Subsolo

Desobstruída Parcial Obstruída



 920 

 

                      
    

Tabela 395 - Resultado do tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de São Roque 

Tipo Obstrução Qtde % 

Solo 6 40,00% 

Entulho 1 6,67% 

Folhagem 7 46,67% 

Vegetação/Solo 1 6,67% 

Total 15 100,00% 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

 

Figura 358 - Tipo de obstrução do subsolo das bocas de lobo de São Roque 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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 Lançamentos 

Rua Otto Guilherme Beathalter 

 

Figura 359 - Localização do lançamento da Rua Otto Guilherme Beathalter do distrito de São 
Roque. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Lançamento direto em curso d’água, com sinais de erosão e assoreamento. Foram 
colocadas rochas para diminuir o impacto.  Estrutura das manilhas em boas condições 
sem, obstrução. 
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Figura 360 – Resumo fotográfico do Lançamento da Rua Otto Guilherme Beathalter do Distrito 
de São Roque 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Rua Graciliano Ramos 

 

Figura 361 Localização lançamento da Rua Graciliano Ramos Beathalter do distrito de São 
Roque. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

 

Lançamento em curso d’água, com estrutura de tubulação e galeria em boas 
condições. Não foram detectados obstruções. Margem de curso d’água sem proteção 
de mata ciliar. Local com erosões e desbarrancamento.  
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Figura 362 – Resumo fotográfico do Lançamento da Rua Graciliano Ramos do distrito de São 
Roque. 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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Rua Manoel Bandeira 

 

Figura 363 - Localização do lançamento da Rua Manoel Bandeira do distrito de São Roque 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 

Lançamento direto em curso d’água, o local apresenta assoreamento e pouca 
obstrução pela vegetação que cresce no leito do curso d’água. Margem sem proteção 
de mata ciliar. Estrutura da galeria em boas condições 

  

  
Figura 364 – Resumo fotográfico do Lançamento da Rua Manoel Bandeira do Distrito de São 

Roque. 
Fonte: HABITAT ECOLÓGICO, 2017. 
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MAPAS 

Os mapas gerados contemplam as seguintes informações: 

 Levantamento Planialtimétrico (contendo curvas de nível e localização das BL, 
PV e lançamentos da rede de drenagem) 

 Posição das BL; 

 Situação Estrutural das BL; 

 Obstrução superficial; 

 Obstrução no subsolo; 

 Posição dos PV; 

 Situação Estrutural dos PV. 

 

Para facilitar a visualização, os mapas foram divididos por localidade, sendo: 

Num. Local Titulo 

1 Santa Helena 
(SEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

2 Santa Helena 
(SEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural dos Poços 
de Visita 

3 Santa Helena 
(SEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição das Bocas de Lobo 

4 Santa Helena 
(SEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

5 Santa Helena 
(SEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição dos Poços de Visita 

6 Santa Helena 
(SEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Superficial das Bocas 
de Lobo 

7 Santa Helena 
(SEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana – Situação do Subsolo das 
Bocas de Lobo 

8 Santa Helena 
(Balneário) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

9 Santa Helena 
(Balneário) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição das Bocas de Lobo 

10 Santa Helena 
(Balneário) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

11 Santa Helena 
(Balneário) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Superficial das Bocas 
de Lobo 

12 Santa Helena 
(Balneário) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana – Situação do Subsolo das 
Bocas de Lobo 

13 Santa Helena 
(ADUANA) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

14 Santa Helena 
(ADUANA) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

15 Santa Helena 
(ADUANA) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Superficial das Bocas 
de Lobo 

16 Santa Helena 
(ADUANA) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Subsolo das Bocas 
de Lobo 

17 Santa Helena 
(SUBSEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

18 Santa Helena 
(SUBSEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição das Bocas de Lobo 
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Num. Local Titulo 

19 Santa Helena 
(SUBSEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

20 Santa Helena 
(SUBSEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação do Superficial das 
Bocas de Lobo 

21 Santa Helena 
(SUBSEDE) 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação do Subsolo das 
Bocas de Lobo 

22 Moreninha Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

23 
Moreninha 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

24 Moreninha Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição das Bocas de Lobo 

25 
Moreninha 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Superficial das Bocas 
de Lobo 

26 
Moreninha 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Subsolo das Bocas 
de Lobo 

27 São Clemente Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

28 São Clemente Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição das Bocas de Lobo 

29 
São Clemente 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

30 
São Clemente 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Superficial das Bocas 
de Lobo 

31 
São Clemente 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Subsolo das Bocas 
de Lobo 

32 São Roque Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

33 São Roque Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição das Bocas de Lobo 

34 
São Roque 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

35 
São Roque 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Superficial das Bocas 
de Lobo 

36 
São Roque 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Subsolo das Bocas 
de Lobo 

37 Vila Celeste Cadastro da Rede de Drenagem Urbana 

38 Vila Celeste Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Posição das Bocas de Lobo 

39 
Vila Celeste 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Estrutural das Bocas 
de Lobo 

40 
Vila Celeste 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Subsolo das Bocas 
de Lobo 

41 
Vila Celeste 

Cadastro da Rede de Drenagem Urbana - Situação Superficial das Bocas 
de Lobo 
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11.6. LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei nº 5.318, de 26/09/1967 - Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o 
Conselho Nacional de Saneamento; 

Lei nº 6.938, de 31/08/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
Regulamentada pelo Decreto nº99.274, de 6 de junho de 1990 (alterado pelo Decreto 
nº1.523/95) e alterada pelas Lei nº7.804, de 18 de julho de 1989 e nº8.028, de 12 de 
abril de 1990; 

Lei nº 7.347, de 24/07/1985 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
histórico, turístico e paisagístico, e dá outras providências; Modificada pela Lei 
nº8.078/90; Artigos 1º e 5º alterados pela Lei nº8.884/94; 

Lei nº 7.797, de 10/07/1989 - Criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente; 

Lei nº 7.802, de 11/07/1989 - Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, o destino final 
dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes afins, e dá outras providências; 
Regulamenta pelo Decreto nº 98.816/90 e pelo Decreto nº 991/93;  

Lei nº 7.804, de 18/07/1989 - Altera as Leis nos 6.803/80, 6.902/81, 6.938/81 e 
7.735/89; 

Lei nº 8.080, de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, e dá outras providências. 

Lei nº 8.884, de 11/06/1994 - Altera a redação e acrescenta incisos ao artigo 39 da 
Lei nº 8.078/1990, altera a redação e acrescenta inciso ao artigo 1º da Lei nº7.347/85 
e altera a redação do inciso ao artigo 5º da Lei nº7.347/85; 

Lei nº 9.008, 21/05/1995 - Cria o Fundo de Direitos Difusos e altera os artigos 4º, 39, 
82, 91 e 98 da Lei nº 8.078/90; 

Lei nº 9.605, de 12/02/1998 - Dispõe as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 
Dispositivo acrescentado pela Medida Provisória nº1.710-1/98 

Lei nº 11.445, de 05/01/2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio 
de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a 
Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Lei nº 11.107 de 06/04/2005 - Dispõe sobre a constituição dos Consórcios. 

Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 
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DECRETOS FEDERAIS 

Decreto nº 50.877, de 29/06/1961 - Dispõe sobre o lançamento de resíduo tóxico ou 
oleosos nas águas interiores ou litorâneas do país e dá outras providências; 

Decreto nº 76.389, de 03/10/1975 - Dispõe sobre as medidas de previsão e controle 
da poluição industrial de que trata o Decreto Lei nº1.413, de 14/08/1975, e dá outras 
providências; 

Decreto nº 85.206, de 25/09/1980 - Altera o art.8º do Decreto nº 76.389, de 
03/10/1975, que dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição 
industrial; 

Decreto nº 86.028, de 27/05/1981 - Institui em todo o território Nacional a “Semana 
Nacional do Meio Ambiente”, e dá outras providências; 

Decreto nº 875, de 19/07/1993 - Promulga o texto da convenção sobre o controle de 
movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito - Convenção da 
Basiléia; 

Decreto nº 1.306, de 09/11/1994 - Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos de que tratam os artigos 13 e 20, da Lei 7.437, de 24/07/1985, seu Conselho 
Gestor, e dá outras providências; 

Decreto nº 3.179, de 21/09/1999, revogado pelo Decreto nº 6.514/2008 - Especifica 
sanções administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, 
dispostas, entre outras normas, na Lei nº 9.605, de 28/01/1998; 

Decreto nº 5.940, de 25/10/2006 - Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos 
catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.017, de 17/01/2007 - Regulamenta a Lei nº 11.107/2005; 

Decreto nº 7.404, de 23/12/2010 – Regulamenta a Lei Federal n.º 12.305/2010. 

Decreto nº 7.405, de 23/12/2010 - Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 
Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores 
de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização 
e funcionamento, e dá outras providências. 

 

RESOLUÇÕES CONAMA 

Resolução nº 001/86, de 23/01/1986 - Define Impacto Ambiental. Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e demais disposições gerais (alterada 
pela Resolução nº 011/86); 

Resolução nº 001-A/86, de 23/01/1986 - Estabelece normas para o transporte de 
produtos perigosos que circulem próximos a áreas densamente povoadas, de 
proteção de mananciais e do ambiente natural; 

Resolução nº 011/86, de 18/03/1986 - Altera a resolução nº 001/86; 

Resolução nº001/88, de 16/03/1988 - Regulamenta o cadastro técnico federal de 
atividades e instrumento de defesa ambiental; 



 970 

 

                      
    

Resolução nº005/88, de 15/06/1988 - Ficam sujeitas à licenciamento as obras de 
sistemas de abastecimento de águas, sistemas de esgotos sanitários, sistemas de 
drenagem e sistemas de limpeza urbana; 

Resolução nº 010/88, de 14/12/1988, revogada pela Resolução nº 428/2010 - 
Dispõe sobre as Áreas de Proteção Ambiental - APA’s; 

Resolução nº 003/90, de 28/06/1990, complementada pela Resolução nº 08/1990 
- Padrões de qualidade do ar - Dispõe sobre sua definição; 

Resolução nº 013/90, de 16/12/1990, revogada pela Resolução nº 428/2010 - 
Unidades de conservação - áreas circundantes. 

Resolução nº 002/91, de 22/08/1991 - As cargas deterioradas, contaminadas, fora de 
especificação ou abandonadas serão tratadas como fontes potenciais de risco para o 
meio ambiente, até manifestação do órgão do meio ambiente competente; 

Resolução nº 006/91, de 19/09/1991 - Estabelece critérios, para a desobrigação de 
incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos, 
provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos; 

Resolução nº 005/93, 05/08/1993, alterada pela Resolução nº 388/2005 - Resíduos 
Sólidos - Definição de normas mínimas para o tratamento de resíduos sólidos oriundos 
de saúde, portos e aeroportos, bem como a necessidade de estender tais exigências 
aos terminais ferroviários e rodoviários e revoga os itens I, V, VI e VIII, da Portaria 
Minter nº 053/79; (Alterada pela Resolução nº 358/05) 

Resolução nº 006/93, 31/08/1993 - Resíduos Sólidos: óleos lubrificantes; 

Resolução nº 07/94, de 30/12/1994, revogada pela Resolução nº 37/1994, 
revogada pela Resolução nº 23/1996 - Define resíduos perigosos e estabelece os 
critérios para a importação e exportação de resíduos; 

Resolução nº 04/95, de 09/10/1995 - Proíbe a instalação de atividades que se 
constituam em “foco de atração de pássaros” em Áreas de Segurança Aeroportuárias 

Resolução nº 226/97, de 20/08/1997, alterada pelas Resoluções nº 241/1998 e nº 
321/2003, complementa a Resolução nº 08/1993 - Estabelece limites máximos para 
emissão de fuligem à plena carga; 

Resolução nº 228/97, de 20/08/1997 - Autoriza a importação de chumbo metálico; 

Resolução nº 237/98, 19/12/1997 - Licenciamento Ambiental; 

Resolução nº 242/98, de 30/06/1998 - Estabelece limite máximo para emissão de 
material particulado para veículo leve comercial; 

Resolução nº 252/99, de 01/02/1999, complementa a Resolução nº 07/1993, 
revogado pela Resolução nº 418/2009 - Estabelece limites máximos para ruídos de 
escapamento dos veículos automotores; 

Resolução nº257/99, de 30/06/1999, alterada pela Resolução nº 263/1999, 
revogada pela Resolução nº 401/2008 - Estabelece critérios, para a destinação 
adequada das pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 
cádmio, mercúrio e seus componentes; 

Resolução nº 258/99, de 26/08/1999, alterada pela Resolução nº 301/2002, 
revogada pela Resolução nº 416/2009 - Estabelece critérios, para a destinação final 
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ambientalmente adequada e segura dos pneumáticos inservíveis (Alterada pela 
Resolução nº 301/2002); 

Resolução nº 264/99, de 26/08/1999 - Dispõe sobre procedimentos, critérios e 
aspectos técnicos específicos de licenciamento ambiental para o co-processamento 
de resíduos em fornos rotativos de clíquer, para fabricação de cimento; 

Resolução nº 275/2001, de 25/04/2001 - Estabelece código de cores para diferentes 
tipos de resíduos na coleta seletiva; 

Resolução nº 301/2002, de 21/03/2002, revogada pela Resolução nº 416/2009 - 
Determina que as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam 
obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos pneus 
inservíveis. (Altera a Resolução nº 258/99); 

Resolução nº 307/2002, de 05/07/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. (Alterada pela 
Resolução nº 448/12; alterada pela Resolução nº 431/11 e Alterada pela Resolução 
nº 348/04.); 

Resolução nº 313/2002, de 29/10/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de 
Resíduos Sólidos Industriais. (Revoga a Resolução nº 006/88); 

Resolução nº 358/2005, de 29/04/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição 
final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. (Revoga a 
Resolução nº 283/01); 

Resolução nº 362/2005, de 23/06/2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. (Revoga a Resolução nº 
009/93); 

Resolução nº 386/2006, de 27/12/2006 - Dispõe sobre procedimentos e critérios para 
o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. (Altera a Resolução 
nº 316/2002); 

Resolução nº 401/2008, de 04/11/2008, alterada pela Resolução nº 424/2010 - 
Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 
comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 
gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências; 

Resolução nº 404/2008, de 01/08/2008 - Estabelece critérios e diretrizes para o 
licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 
urbanos. 

Resolução nº 452/2012, de 02/072012 -  Dispõe sobre os procedimentos de controle 
da importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da 
Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e 
seu Depósito. (Revoga as Resoluções nº 08, de 1991, nº 23, de 1996, nº 235, de 1998 
e nº 244, de 1998). 
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PORTARIAS  

Portaria Minter nº 53, de 01/03/1979 - Estabelece as normas aos projetos específicos 
de tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de sua 
implantação, operação e manutenção; 

Portaria Minter nº 124, de 20/08/1980 - Poluição Hídrica - Baixa normas no tocante 
à sua prevenção;  

Portaria Normativa IBAMA nº 348, de 14/03/1990 - Fixa novos padrões de qualidade 
do ar e as concentrações de poluentes atmosféricos visando à saúde e ao bem-estar 
da população, da flora e da fauna; 

Portaria Interministerial nº 19/81, de 29/01/1981 - Dispõe sobre a contaminação do 
meio ambiente por PCBS (askarel); 

Portaria Normativa IBAMA nº 106, de 05/10/1994 - Dispensa a anuência prévia do 
IBAMA, os pedidos de importação de resíduos que menciona e que trata a Portaria 
IBAMA nº 138, de 22/12/1992; 

Portaria Ms nº 1.565, de 27/08/1994 - Define o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária e sua abrangência, esclarece a competência das três esferas de Governo e 
estabelece as bases para a descentralização da execução de serviços e ações de 
vigilância em saúde o âmbito do SUS; 

Portaria Normativa IBAMA nº 45, de 29/06/1995 - Constitui a Rede Brasileira de 
Manejo Ambiental de Resíduos - REBRAMAR, integrada à Rede Pan Americana de 
Manejo Ambiental de Resíduos - REPAMAR, com o objetivo de promover o 
intercâmbio, difusão e acesso aos conhecimentos e experiências no manejo de 
resíduos; 

Portaria Interministerial nº 03/95, de 31/09/1995 - Dispõe sobre a proibição de bens 
de consumo usados; 

Portaria nº 034/01, de 26/03/01 - Estabelece obrigações fiscais para a coleta de pilhas 
e baterias. 

 

NORMAS DA ABNT 

Norma NBR 9.195 - Prescreve método para determinação da resistência à queda livre 
de sacos plásticos para acondicionamento de lixo; 

Norma NBR 9.196 - Prescreve método para determinação da resistência à pressão 
do ar em sacos plásticos para condicionamento do lixo; 

Norma NBR 9.197 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo. Determinação da 
resistência ao impacto da esfera; 

Norma NBR 12.235 - Fixa condições exigíveis para o armazenamento de resíduos 
sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente; 

Norma NBR 11.174 - Fixa condições exigíveis para obtenção das condições mínimas 
necessárias ao armazenamento de resíduos classe II - não - inertes e III - inertes, de 
forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente; 

Norma NBR 9.190 - Classifica os sacos plásticos para acondicionamento de lixo 
quanto a finalidade, espécie de lixo e dimensões; 
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Norma NBR 9.191 - Fixa as especificações de sacos plásticos destinados 
exclusivamente ao acondicionamento de lixo para coleta; 

Norma NBR 13.055 - Prescreve método para determinação da capacidade 
volumétrica de sacos plásticos para acondicionamento de lixos impermeáveis à água; 

Norma NBR 13.056 - Prescreve método para verificação da transferência de filmes 
plásticos utilizados em sacos para acondicionamento de lixo; 

Norma NBR 9.690 - Fixa condições exigíveis às mantas de polímeros calandradas ou 
extrudadas, destinadas à execução de impermeabilização, para serem aplicadas sem 
contato com materiais asfálticos. Como polímero, para efeito desta especificação, 
entende-se o policloreto de vinila (PVC); 

Norma NBR 9.229 - Fixa condições exigíveis às mantas de elastômeros calandradas 
ou extrudadas, destinadas à execução de impermeabilização na construção civil. Esta 
Norma está baseada no copolímero de isobutileno isopreno; 

Norma NBR 5.681 - Fixa condições mínimas a serem preenchidas no procedimento 
do controle tecnológico da execução de aterros em obras de construção de 
edificações residenciais, comerciais ou industriais de propriedade pública ou privada; 

Norma NBR 8.083 - Define termos técnicos utilizáveis às normas de 
impermeabilização; 

Norma NBR 8.419 - Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de 
projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos; 

Norma NBR 8.849 - Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de 
projetos de aterros controlados de resíduos sólidos urbanos; 

Norma NBR 10.157 - Fixa condições mínimas exigíveis para projeto e operação de 
aterros de resíduos perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções 
hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores destas 
instalações vizinhas; 

Norma NBR 11.682 - Fixa condições exigíveis no estudo e controle da estabilidade 
de taludes em solo, rocha ou mistos componentes de encostas naturais ou resultantes 
de cortes; abrange, também, as condições para projeto, execução, controle e 
conservação de obras de estabilização; 

Norma NBR 13.028 - Define as formas de elaboração e apresentação de projeto de 
disposição de rejeitos de beneficiamento, em barramento e em mineração - 
Procedimento; 

Norma NBR 13.895 - Fixa as condições mínimas exigíveis para construção de poços 
de monitoramento e amostragens; 

Norma NBR 13.896 - Fixa condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e 
operação de aterros de resíduos não perigosos, de forma a proteger adequadamente 
as coleções hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores 
destas instalações e populações vizinhas. 

Norma NBR 12.808 - Classifica resíduos de serviços de saúde aos riscos potenciais 
ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado; 

Norma NBR 12.809 - Fixa procedimento exigíveis para garantir condições de higiene 
e segurança no processamento interno de resíduos infectantes, especiais e comuns, 
nos serviços de saúde; 
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Norma NBR 12.810 - Fixa os procedimentos exigíveis para a coleta interna e externa 
dos resíduos de serviço de saúde, sob condições de higiene e segurança; 

Norma NBR 12.807 - Define termos empregados em relação aos resíduos de serviços 
de saúde; 

Norma NBR 13.853 - Define o uso de coletores para serviços de saúde perfurantes 
ou cortantes - requisitos e métodos de ensaio. 

Norma NBR 9.383 - Prescreve método para determinação de unidade ou materiais 
voláteis presentes nos produtos orgânicos sólidos;  

Norma NBR 8.418 - Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de 
projetos de aterros de resíduos industriais perigosos - ARIP; 

Norma NBR 8.843 - Fixa normas para elaboração de planos de gerenciamento de 
resíduos sólidos em aeroportos; 

Norma NBR 10.004 - Classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais 
ao meio ambiente e a saúde pública, para que estes resíduos possam ter manuseio e 
destinação adequados. Os resíduos radioativos não são objetos desta norma, pois 
são de competência exclusiva da comissão nacional de energia nuclear; 

Norma NBR 10.005 - Prescreve procedimentos para lixiviação de resíduos tendo em 
vista a sua classificação; 

Norma NBR 10.006 - Fixa condições exigíveis para diferenciar os resíduos da classe 
II e III. Aplica-se somente para resíduos no estado físico sólido; 

Norma NBR 10.007 - Fixa condições exigíveis para amostragem, preservação e 
estocagem de amostras de resíduos sólidos; 

Norma NBR 10.664 - Prescreve métodos de determinação das diversas formas de 
resíduos (total, fixo, volátil; não filtrável, não filtrável fixo e não filtrável volátil, filtrável, 
filtrável fixo e filtrável volátil) em amostras de águas, efluentes domésticos e 
industriais, lodos e sedimentos; 

Norma NBR 12.980 - Define termos utilizados na coleta, varrição e acondicionamento 
de resíduos sólidos urbanos; 

Norma NBR 13.464 - Classifica a varrição de vias e logradouros públicos, bem como 
os equipamentos utilizados; 

Norma NBR 7.500 - Estabelece os símbolos convencionais e seu dimensionamento, 
para serem aplicados nas unidades de transporte e nas embalagens para indicação 
dos riscos e dos cuidados a tomarem no seu manuseio, transporte, armazenamento, 
de acordo com a carga contida; 

Norma NBR 13.221 - Fixa diretrizes para o transporte de resíduos, de modo a evitar 
danos ao meio ambiente e a proteger a saúde pública; 

Norma NBR 13.591 - Define termos empregados exclusivamente em relação à 
compostagem de resíduos sólidos domiciliares; 

Norma NBR 9.800 - Estabelece critérios para o lançamento de efluentes líquidos 
industriais o sistema coletor público de esgoto sanitário; 

Norma NBR 10.005 - Estabelece critérios para obtenção de extrato lixiviado de 
resíduos sólidos; 



 975 

 

                      
    

Norma NBR 12.988 - Prescreve método para a verificação da presença de líquidos 
livres uma amostra representativa de resíduos; 

Norma NBR 5.553 - Fixa características operacionais da pá-carregadeira, relaciona 
os termos usados na nomenclatura de alguns de seus componentes, bem como 
padroniza as condições de ensaio, bem como, define componentes e estabelece 
definições da carroceria, do chassi e do quadro do chassi dos veículos rodoviários 
automotores; 

Norma NBR 5.944 - Fixa condições exigíveis para aceitação de contêineres; 

Norma NBR 6.110 - Padroniza larguras de correias transportadoras e suas tolerâncias 
na própria largura e no comprimento; 

Norma NBR 6.140 - Estabelece características operacionais do trator de esteiras, 
relaciona termos usados na nomenclatura de alguns de seus componentes, bem como 
padroniza condições de ensaio; 

Norma NBR 6.171 - Padroniza folga das bordas das correias transportadoras em 
relação aos obstáculos lateral mais próximo; 

Norma NBR 8.163 - Padroniza espessuras das coberturas superior e inferior, de 
correias transportadoras lisas e respectivas tolerâncias; 

Norma NBR 13.167 - Fixa condições exigíveis para o cálculo da capacidade 
volumétrica teórica da caçamba frontal de pás-carregadeiras e de escavadeiras; 

Norma NBR 13.332 - Define termos relativos aos coletor-compactador de resíduos 
sólidos, acoplado ao chassi de um veículo rodoviário, e seus principais componentes; 

Norma NBR 13.333 - Caçamba estacionária de 0,8 metros cúbicos, 1,2 metros 
cúbicos e 1,6 metros cúbicos para cólera de resíduos sólidos por coletores 
compactadores de carregamento traseiro; 

Norma NBR 13.334 - Padroniza dimensões, volumes e respectivas capacidades de 
carga, para as caçambas estacionárias destinadas a acondicionar os resíduos sólidos 
aplicáveis aos coletores-compactadores de carregamento traseiro, dotados de 
dispositivos de basculamento; 

Norma NBR 13.463 - Classifica coleta de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos 
destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento 
destes resíduos e das estações de transbordo; 

Norma NBR 13.698 - Fixa condições mínimas exigíveis para as peças semifaciais 
filtrantes para partículas, utilizadas como equipamentos de proteção respiratória, 
exceto respiradores de fuga; 

Norma NBR 13.712 - Estabelece os princípios gerais para a padronização de luvas 
de proteção confeccionadas em couro ou tecido; 

Norma NBR 11.175 - Fixa condições exigíveis de desempenho do equipamento para 
incineração de resíduos sólidos perigosos, exceto aqueles assim classificados apenas 
por patogenecidade ou inflamabilidade.  

Norma NBR 13.741 - Fixa condições exigíveis para a destinação de bifenilas 
policloradas (PCB’s) e resíduos contaminados com PCB’s; 

Norma NBR 14.725 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - 
FISPQ; 
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Norma NBR 12.235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos; 

Norma NBR 7.501 - Transporte de Produtos Perigosos; 

Norma NBR 7.509 - Ficha de Emergência para Transportes de Produtos Perigosos; 

Norma NBR 7.504 - Envelope para Transporte de Produtos Perigosos; 

Norma NBR 8.285 - Preenchimento de Ficha de Emergência para Transporte de 
Produtos Perigosos; 

Norma NBR 9.735 - Conjunto de Equipamento para Emergências no Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos. Procedimento; 

Norma NBR 12.710 - Proteção Contra Incêndios por Extintores no Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos. Procedimento; 

Norma NBR 13.095 - Instalação e Fixação de Extintores de Incêndio para Carga, no 
Transporte de Produtos Perigosos. Procedimentos; 

Norma NBR 13.895 - Construção de Poços de Monitoramento e Amostragem- 
Procedimento; 

Norma NBR 13.894 - Tratamento no solo (Landfarming) - Procedimento; 

Norma NBR 14.283 - Resíduos em solos - Determinação da biodegradação pelo 
método respirométrico - Procedimento; 

Norma NBR 15.112 - Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - Áreas 
de Transbordo e Triagem - Diretrizes de Projeto, Implantação e Operação;  

Norma NBR 15.113 - Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Inertes - 
Aterros - Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação; 

Norma NBR 15.114 - Resíduos Sólidos da Construção Civil - Áreas de Reciclagem - 
Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação. 

Norma NBR 15.115 - Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
- Execução de Camadas de pavimentação - Procedimentos; 

Norma NBR 15.116 - Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos de Construção Civil 
- Utilização em Pavimentação e Preparo de Concreto sem Função Estrutural - 
Requisitos. 

 

RESOLUÇÕES DA ANVISA 

Resolução RDC nº 33, 25/02/2003 - Dispõe o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. (Revogada) 

Resolução RDC nº 50, de 21/02/2002 - Dispõe sobre Regulamento Técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 
estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Resolução RDC nº 305, de 14/11/2002 - Dispõe sobre Procedimentos para o 
processamento de materiais utilizados em pacientes com suspeita clínica de DCJ ou 
VDCJ entre outros. 

Resolução RDC nº18, de 28/01/2003 - Atualiza o Anexo I (Listas de Substâncias 
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da 
Portaria SVS/MS nº344, de maio de 1998. 
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Resolução RDC nº 306/2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

LEI n° 12.493/1999 - Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios 
referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando 
controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais 
e adota outras providências. 

LEI nº 13806/2002 - Dispõe sobre as atividades pertinentes ao controle da poluição 
atmosférica, padrões e gestão da qualidade do ar, conforme especifica e adota outras 
providências. 

LEI nº 15698/2007 - Autoriza o Estado do Paraná a participar dos Consórcios 
Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos que especifica. 

LEI nº 15851/2008 - Dispõe que as empresas produtoras, distribuidoras e que 
comercializam equipamentos de informática, instaladas no Estado do Paraná, ficam 
obrigadas a criar e manter o Programa de Recolhimento, Reciclagem ou Destruição 
de Equipamentos de Informática, sem causar poluição ambiental, conforme 
especifica. 

LEI nº 16240/2009, revogada pela Lei nº 16.738/2010 - Dispõe que a SANEPAR só 
poderá instituir cobrança pela prestação de serviços públicos de abastecimento de 
água, de saneamento e de resíduos sólidos, se efetivamente executar tais serviços, 
conforme especifica e adota outras providências. 

LEI nº 17211/2012 – Dispõe sobre a responsabilidade da destinação dos 
medicamentos em desuso no Estado do Paraná e seus procedimentos. 

DECRETO nº 5.099/2009 - Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, só 
poderá instituir cobrança pela prestação de serviços públicos de abastecimento de 
água, de saneamento e de resíduos sólidos, se efetivamente executar tais serviços, 
ficando vedada a contratação de cobrança por serviços prestados por terceiros. 

DECRETO nº 6.674/2002 - Aprova o Regulamento da Lei n0 12.493, de 1999, que 
dispõe sobre princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final 
dos Resíduos Sólidos no Estado do Paraná, visando o controle da poluição, da 
contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras 
providências. 

DECRETO nº 7.750/2010 - Dispõe sobre a Comissão Coordenadora do Zoneamento 
Ecológico-Econômico para a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico, 
denominado de Consórcio ZEE-PARANÁ, e dá outras providências. 

DECRETO nº 9.213/2012 – Regulamenta a Lei 17.211/2012. 

PORTARIA IAP N° 167/2012 - Estabelece condições e critérios e dá outras 
providências, para o licenciamento ambiental de Barracões para Triagem de Resíduos 
Sólidos Urbanos Não Perigosos. 

PORTARIA IAP Nº 035/2012 - Permitir à partir da data de publicação desta Portaria, 
a emissão de Licença de Operação e renovação de Licença de Operação de 
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empreendimentos e atividades de Armazenamento Temporário e Transbordo de 
Resíduos Sólidos, desde que o empreendimento ou atividade seja aprovado em 
avaliação e vistoria técnica a ser realizada por Câmara Técnica estabelecida nessa 
Portaria. 

PORTARIA IAP Nº 187/ 2009 - Estabelece condicionantes para autorização de 
destinação de resíduos sólidos na região de Curitiba 

PORTARIA IAP nº 224/2007 - Estabelece os critérios para exigência e emissão de 
Autorizações Ambientais para as Atividades de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

PORTARIA IAP Nº 234/ 2010 - Dispõe sobre a dispensa de Autorização Ambiental 
para o uso agrícola de resíduos gerados pelas usinas de beneficiamento de cana-de-
açúcar para produção de etanol, açúcar e energia elétrica e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CEMA 076/2009 - Emissão de Autorizações Ambientais para 
coprocessamento de resíduos em fornos de cimento, com fins de substituição de 
matéria prima ou aproveitamento energético. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMA/IAP nº 03/ 2012 - Instituir Grupo de Trabalho 
Interinstitucional para proposição de critérios sobre os processos de Recuperação 
Energética de Resíduos Sólidos Urbanos. 

RESOLUÇÃO nº 050/2005 – CEMA - Proíbe, no Estado do Paraná, o 
armazenamento, o tratamento e/ou a disposição final de resíduos radioativos e 
explosivos oriundos de outros Estados da Federação e/ou de outros Países. 

RESOLUÇÃO SEMA 21/2009 - Dispõe sobre licenciamento ambiental, estabelece 
condições e padrões ambientais e dá outras providências, para empreendimentos de 
saneamento. 

RESOLUÇÃO SEMA 54/2006 - Define critérios para o Controle da Qualidade do Ar 
como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e 
bem estar da população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o 
desenvolvimento econômico e social do Estado de forma ambientalmente segura. 

RESOLUÇÃO SEMA nº 015/ 2011 - Instituir Grupo Técnico e Corpo Técnico com a 
finalidade de executar o Convênio MMA/SRHU/N° 00012/2009 - Regionalização da 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado do Paraná e Elaboração do Plano 
Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Estadual. 

RESOLUÇÃO SEMA Nº 043/08 - Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece 
condições e critérios para Empreendimentos de incineração de resíduos sólidos e dá 
outras providências. 

RESOLUÇÃO SEMA/IAP/SUDERHSA nº 01/2006 - Estabelecer requisitos, critérios 
técnicos e procedimentos para a impermeabilização de áreas destinadas a 
implantação de Aterros Sanitários, visando à proteção e a conservação do solo e das 
águas subterrâneas. 

 

http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao_ambiental/Legislacao_estadual/PORTARIAS/PORTARIA_2007_224.pdf
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LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO MUNICIPAL DE SANTA HELENA: 2008 – 2018 
(Lei Nº 1.997 de 29 de Dezembro de 2009 - Institui o Plano Diretor do Município de 
Santa Helena). 

O território do Município de Santa Helena fica subdividido em 08 (oito) macrozonas:  

I. Macrozona de Preservação Permanente;  

II. Macrozona Urbana;  

III. Macrozona dos Núcleos Urbanos Distritais;  

IV. Macrozona de Amortecimento;  

V. Macrozona Industrial;  

VI. Macrozona Portuária;  

VII. Macrozona de Interesse Turístico;  

VIII. Macrozona Rural. 

LEI Nº 1.998 de 29 de Dezembro de 2009 – Institui os Perímetros Urbanos da Sede 
e dos Núcleos Urbanos Distritais de Sub-Sede São Francisco, Moreninha, São 
Clemente, São Miguel, São Roque e Vila Celeste, no Município de Santa Helena. 

LEI N° 1.999 de 29 de Dezembro de 2009 – Dispõe sobre o Zoneamento de Uso e 
Ocupação do Solo Urbano do Município de Santa Helena. 

Consideram-se zonas urbanas, delimitadas no Mapa de Zoneamento Urbano de 
Santa Helena, Anexo I, parte integrante dessa Lei:  

I- Zona Comercial 1 – ZC1;  

II- Zona Comercial 2 – ZC2;  

III- Zona Residencial 1 – ZR1;  

IV- Zona Residencial 2 – ZR2;  

V- Zona Industrial e de Serviços – ZIS;  

VI- Zona Institucional – ZI;  

VII- Zona de Proteção Ambiental – ZPA. 

LEI Nº 2.001 de 29 de Dezembro de 2009 – Institui o Código de Obras do Município 
de Santa Helena. 

LEI Nº 2.002 de 29 de Dezembro de 2009 – Institui o Código de Posturas do Município 
de Santa Helena. 

LEI Nº 2.009 de 24 de Fevereiro de 2010 – Dispõe sobre o Sistema Viário no 
Município de Santa Helena. 

LEI Nº 2.341 de 01 de Julho de 2014 – Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 
no Município de Santa Helena. 

LEI Nº 2.204/2012 – Institui Plano Municipal de Saneamento Básico Município – 
PMSB de Santa Helena e dá outras providências. 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA (Emenda Nº 001/2007). 



 980 

 

                      
    

LEI COMPLEMENTAR N.º 003/2006 – Institui o Código Tributário do Município de 
Santa Helena. 

LEI COMPLEMENTAR N.º 004/2008 – Altera Código Tributário do Município de Santa 
Helena. 

LEI N.º 2.355 de 09 de setembro de 2014 – Institui o Programa de Coleta Seletiva e 
dá outras providências. 

LEI N.º 2.215 DE 2012 – Institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Município de Santa Helena. 
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11.7. MINUTAS DE LEI 

11.7.1. Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Santa Helena/PR 

ANTEPROJETO DE LEI Nº______. 

Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal 
de Saneamento Básico e o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de Santa Helena, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito 
municipalM sanciono a seguinte, 

LEI: 

 
CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
 

Art. 1º A Política Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena, com fundamento 
na Lei Federal n°. 11.445/07, tem como objetivo, respeitadas as competências da 
União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o meio 
ambiente equilibrado buscando o desenvolvimento sustentável e fornecendo diretrizes 
ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da 
qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de 
medidas nesse sentido.  
 
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei considera-se saneamento básico o 
conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de:  
 
I - 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 instrumento de medição;  
 
II - 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; 
  
III - limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do resíduo doméstico e do resíduo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas, inclusive a triagem para fins de reuso, 
reciclagem ou compostagem, e os serviços de varrição, capina e poda de árvores em 
vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública;  
 
IV - drenagem e manejo de 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.  
 
Art. 2º Os recursos hídricos não integram os serviços de saneamento básico.  
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Parágrafo único. A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos 
de saneamento básico, inclusive para a disposição ou diluição de esgotos e outros 
resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei Federal nº. 
9.433, de 08 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e da legislação estadual.  
 
Art. 3º Não constitui serviço público de saneamento a ação executada por meio de 
soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operar os 
serviços, bem como as ações de saneamento básico de responsabilidade privada, 
incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.  
 
Art. 4º O resíduo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 
responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador, pode, por decisão do 
poder público, ser considerado resíduo sólido urbano.  
 
Art. 5º Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico serão 
observados os seguintes princípios fundamentais:  
I - universalização do acesso;  
II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando 
à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 
eficácia das ações e resultados;  
III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do 
meio ambiente; 
IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo 
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio 
público e privado;  
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais 
e regionais;  
VI - articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 
combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 
saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;  
VII -  eficiência e sustentabilidade econômica;  
VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 
dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;  
IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados;  
X - controle social;  
XI - segurança, qualidade e regularidade;  
XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 
hídricos.  

 
CAPÍTULO II 

DO INTERESSE LOCAL 
 
Art. 6º Para o cumprimento do disposto no art. 30 da Constituição Federal e na Lei 
Orgânica do Município de Santa Helena, no que concerne ao saneamento básico, 
consideram-se como de interesse local:  
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I - o incentivo à adoção de posturas e práticas sociais e econômicas ambientalmente 
sustentáveis;  
II - a adequação das atividades e ações econômicas, sociais, urbanas e rurais e do 
Poder Público, às imposições do equilíbrio ambiental;  
III - a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público, a iniciativa 
privada e sociedade civil para a redução dos impactos ambientais;  
IV - a adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento 
urbano e econômico que priorizem a proteção ambiental, a utilização adequada do 
espaço territorial e dos recursos naturais e que possibilitem novas oportunidades de 
geração de emprego e renda;  
V - a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e dos demais 
municípios vizinhos, mediante convênios e consórcios;  
VI - a defesa e conservação das áreas de mananciais, das reservas florestais e demais 
áreas de interesse ambiental.  
VII - o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das atividades potencial 
ou efetivamente degradadoras e poluidoras;  
VIII - a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos 
níveis de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos 
pelas legislações de controle de poluição ambiental federal, estadual e municipal no 
que couber;  
IX - o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos 
resíduos sólidos;  
X - captação, o tratamento e a distribuição de água, assim como o monitoramento de 
sua qualidade;  
XI - a coleta, a disposição e o tratamento de esgotamento sanitário;  
XII - o reaproveitamento de efluentes destinados a quaisquer atividades;  
XIII - a drenagem e a destinação final das águas pluviais urbanas;  
XIV - o cumprimento de normas de segurança no tocante à manipulação, 
armazenagem e transporte de produtos, substâncias, materiais e resíduos perigosos 
ou tóxicos;  
XV - a conservação e recuperação dos rios, córregos e matas ciliares e áreas 
florestadas;  
XVI - a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento 
de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, ruas e 
logradouros públicos;  
XVII - monitoramento de águas subterrâneas visando à manutenção dos recursos 
hídricos para as atuais e futuras gerações, exigindo o cumprimento da legislação.  
 
Art. 7º No acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos deverão ser observados, além de outros previstos, os seguintes 
procedimentos:  
 
I - acondicionamento separado do resíduo orgânico doméstico dos resíduos passíveis 
de reciclagem e a coleta seletiva destes;  
II - acondicionamento, coleta e destinação própria dos resíduos hospitalares e dos 
serviços de saúde;  
III - os resíduos industriais, da construção civil, agrícolas, entulhos, poda de árvores e 
rejeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como: pilhas, baterias, acumuladores 
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elétricos, lâmpadas fluorescentes e pneus, não poderão ser depositados no aterro 
sanitário.  
IV - utilização do processo de compostagem dos resíduos orgânicos, sempre que 
possível e viável;  
 

§ 1º A separação e o acondicionamento dos resíduos de que trata o inciso I é de 
responsabilidade do gerador, cujo peso especifico seja maior que 500 kg (quinhentos 
quilogramas) por m³ (metro cúbico), ou cuja quantidade produzida exceda o volume, 
de 100 L (cem litros) ou 50 Kg (cinquenta quilogramas), por dia, e que seja proveniente 
de estabelecimentos domiciliares públicos, comerciais, industriais e de serviços, será 
denominado grande gerador e responsável pelos serviços de acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, que deverá custeá-
las.  

 
§ 2º O acondicionamento, coleta, transporte e disposição final dos resíduos de que 
trata os incisos II e III é de responsabilidade do gerador.  
 
§ 3º Os resíduos da construção civil, poda de árvores e manutenção de jardins, cujo 
peso especifico seja maior que 500 kg (quinhentos quilogramas) por m³ (metro 
cúbico), ou cuja quantidade produzida exceda o volume, de 100 L (cem litros) ou 50 
Kg (cinqüenta quilogramas), por dia, e os objetos volumosos poderão ser 
encaminhados às estações de depósitos (ecopontos) indicados pela Prefeitura ou 
recolhido por esta nos locais geradores conforme definição da Administração.  
 
§ 4º Os resíduos da construção civil e de poda de árvores e manutenção de jardins 
poderão ser coletados pela Prefeitura, cujo peso especifico não exceda 500 kg 
(quinhentos quilogramas) por m³ (metro cúbico), ou cuja quantidade produzida exceda 
o volume, de 100 L (cem litros) ou 50 Kg (cinqüenta quilogramas), por dia, e 
dimensões de até 40 (quarenta) centímetros e acondicionado separadamente dos 
demais resíduos.  
 
§ 5º Constitui infração grave a não separação dos resíduos recicláveis nas áreas ou 
nas atividades determinadas pelo Poder Público Municipal.  
 
§ 6º A deposição de qualquer espécie de resíduo gerado em outro município no 
Município de Santa Helena só poderá ser feita se autorizado por este.  
 
 

CAPÍTULO III 
DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 
 

Art. 8º A Política Municipal de Saneamento Básico de Santa Helena será executada 
pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente e distribuída 
de forma transdisciplinar em todas as secretarias e órgãos da Administração 
Municipal, respeitadas as suas competências.  
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CAPÍTULO IV 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
Art. 9º Os serviços básicos de saneamento de que trata o parágrafo único do art. 1º 
desta Lei poderão ser executados das seguintes formas:  
 
I - de forma direta pela Prefeitura ou por órgãos de sua administração indireta;  
II - por empresa contratada para a prestação dos serviços através de processo 
licitatório;  
III - por empresa concessionária escolhida em processo licitatório de concessão, nos 
termos da Lei Federal nº. 8.987/95;  
IV - por gestão associada com órgãos da administração direita e indireta de entes 
públicos federados por convênio de cooperação ou em consórcio público, através de 
contrato de programa, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei Federal 
nº. 11.107/05.  
 
§ 1º A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 
integre a administração municipal depende de celebração de contrato, sendo vedado 
a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de 
natureza precária.  
 
§ 2º Excetuam do disposto no artigo anterior os serviços autorizados para usuários 
organizados em cooperativas, associações ou condomínios, desde que se limite a:  
 

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

 
§ 3º Da autorização prevista no parágrafo anterior deverá constar a obrigação de 
transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específicos, 
com os respectivos cadastros técnicos.  
 
Art. 10. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 
de serviços públicos de saneamento básico;  
 
I - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira 
da prestação universal e integral dos serviços;  
 
II - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento 
das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade ou órgão de regulação e 
de fiscalização;  
 
III - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, 
no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.  
 
Art. 11. Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 
programa, as normas previstas no inciso II do artigo anterior deverão prever:  
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I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a 
área a ser atendida;  
 
II - inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros 
recursos, em conformidade com os serviços a serem prestados;  
 
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;  
 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação 
de serviços, em regime de eficiência, incluindo:  
 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;  
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;  
c) a política de subsídios;  
 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços;  
 
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.  
 
§ 1º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de 
regulação e de fiscalização ou de acesso ás informações sobre serviços contratados.  
 
§ 2º Na prestação regionalizada, o disposto neste artigo e no anterior poderá se referir 
ao conjunto de municípios por ela abrangidos.  
 
Art. 12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador 
execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá se regulada 
por contrato e haverá órgão único encarregado das funções de regulação e de 
fiscalização a ser criado ou contratado. 
 
Parágrafo único. Na regulação deverá ser definido, pelos menos:  
 
I - as normas técnicas relativas à qualidade e regularidade dos serviços aos usuários 
e entre os diferentes prestadores envolvidos;  
 
II - as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores 
dos serviços;  
 
III - a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores 
dos serviços;  
 
IV - os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso;  
 
V - o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 
Município.  
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Art. 13. O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere 
o artigo anterior deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos:  
 
I -  as atividades ou insumos contratados;  
 
II - as condições recíprocas de fornecimento e de acesso à atividades ou insumos;  
 
III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;  
 
IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional 
das atividades;  
 
V - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 
 
VI - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas 
unilaterais;  
 
VII - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento;  
 
VIII - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização 
das atividades ou insumos contratados.  
 
 

CAPÍTULO V 
DA PARTICIPAÇÃO REGIONALIZADA EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 
 

Art. 14. O Município poderá participar de prestação regionalizada de serviços de 
saneamento básico que é caracterizada por:  
 
I -  um único prestador do serviços para vários Municípios, contíguos ou não;  
 
II -  uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive sua remuneração;  
 
III - compatibilidade de planejamento.  
 
§ 1º Na prestação de serviços de que trata este artigo, as atividades de regulação e 
fiscalização poderão ser exercidas:  
 

a) por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o 
exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação técnica 
entre entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição 
Federal;  

b) por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.  
 

§ 2º No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o caput 
deste artigo, o titular poderá receber cooperação técnica do Estado e basear-se em 
estudos fornecidos pelos prestadores.  
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Art. 15. A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá 
ser realizada por:  
 
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública 
ou sociedade de economia mista estadual ou municipal;  
 
II - empresa a que se tenha concedido os serviços.  
 
§ 1º O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer o plano de 
saneamento básico elaborado para o conjunto dos municípios.  
 
§ 2º Os prestadores deverão manter sistema contábil que permita registrar e 
demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço para cada um 
dos municípios atendidos.  
 

CAPÍTULO VI 
DA REGULAÇÃO E CONTROLE 

 
Art. 16. O exercício da função de regular não pode ser exercido por quem presta o 
serviço e atenderá aos seguintes princípios: 
 
I - independência decisória incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira do órgão regulador; 
 
II - transparência, tecnicidade, celeridade, objetividade e fundamentação das 
decisões. 
 
Art. 17. São objetivos da regulação:  
 
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários;  
 
II -  garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;  
 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;  
 
IV - definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiros dos contratos 
como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzem a eficiência e 
eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de 
produtividade;  
 
V - definir as penalidades.  
 
Art. 18. O órgão ou entidade reguladora editará normas relativas às dimensões 
técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, 
os seguintes aspectos:  
 
I -  padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;  

II -  requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;  
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III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 
prazos;  

IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão;  

V - medição, faturamento e cobrança de serviços;  

VI - monitoramento dos custos;  

VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;  

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;  

IX - subsídios tarifários e não tarifários;  

X -  padrões de atendimento ao público e mecanismo de participação e informação;  

XI - medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.  
 
§ 1º As normas previstas neste artigo deverão fixar prazo para os prestadores de 
serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou 
de reclamações relativas aos serviços.  

§ 2º O órgão ou entidade fiscalizadora deverá receber e se manifestar 
conclusivamente sobe as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido 
suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.  
 
Art. 19. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, 
poderão ser adotados os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da 
regulação em toda a área de abrangência da associação ou prestação.  
 
Art. 20. Os prestadores de serviços de saneamento básico deverão fornecer ao órgão 
ou entidade reguladora todos os dados e informações necessárias para o 
desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e 
contratuais.  
 
§ 1º Inclui-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo 
aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços 
ou fornecer materiais e equipamentos específicos.  

§ 2º Compreendem-se nas atividades de regulação a interpretação e a fixação de 
critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta 
administração de subsídios.  
 
Art. 21. Deve ser dada publicidade aos relatórios, estudos e decisões e instrumentos 
equivalentes que se refiram à regulação ou a fiscalização dos serviços, bem como aos 
direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do 
povo, independentemente da existência de interesse direto.  
 
§ 1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados 
sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada 
decisão.  
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§ 2º A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, 
preferencialmente, por meio de site na internet.  
 
Art. 22. É assegurado aos usuários dos serviços públicos de saneamento básico:  
 
I -  amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;  

II - prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem 
estar sujeitos;  

III - acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado 
pelo prestador e aprovado pelo órgão ou entidade reguladora;  

IV - acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.  
 

CAPÍTULO VII 
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

 
Art. 23. Os serviços de saneamento básico de que trata esta Lei terão a 
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços:  
 
I - de abastecimento de água e esgoto sanitário: por tarifas e outros preços públicos, 
que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou conjuntamente;  

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos urbanos: por taxas ou tarifas e outros 
preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 
atividades;  

III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de taxa, em conformidade com o 
regime de prestação do serviço ou de suas atividades.  
 
§ 1º Na instituição das tarifas, preços públicos e taxas para aos serviços de 
saneamento básico serão observadas as seguintes diretrizes:  
 

a) ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda os serviços;  

b) geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;  

c) inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;  

d) recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência;  

e) remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;  

f) estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 
serviços;  

g) incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.  
 

§ 2º O Município poderá adotar 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.  
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Art. 24. Observado o disposto no artigo anterior, a estrutura de remuneração e 
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração 
os seguintes fatores:  
 
I - categorias de usuários, distribuídos por faixas ou quantidades crescentes de 
utilização ou de consumo;  

II -  padrões de uso ou de qualidade requeridos;  

III - quantidade mínimo de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de 
objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos 
usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;  

IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 
qualidade adequadas;  

V -  ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços, em períodos distintos;  

VI - capacidade de pagamento dos consumidores.  
 
Art. 25. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa 
renda poderão ser:  
 
I -  diretos: quando destinados a usuários determinados;  

II -  indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços;  

III -  tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária;  

IV - fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por 
meio de subvenções;  

V - internos a cada titular ou localidades: nas hipóteses de gestão associada e de 
prestação regional.  
 
Art. 26. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar em conjunto ou 
separadamente:  
 
I -  o nível de renda da população da área atendida;  

II - as características dos lotes urbanos, as áreas edificadas e a sua utilização;  

III -  o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio;  

IV - consumo de água do domicílio.  
 
Art. 27. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote, os percentuais de 
impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de 
água de chuva, podendo considerar também;  
 
I -  o nível de renda da população da área atendida;  

II - as características dos lotes urbanos, áreas edificadas e sua utilização.  
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Art. 28. O reajuste de tarifas de serviços públicos de saneamento básico será 
realizado observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as 
normas legais, regulamentares e contratuais.  
 
Art. 29. As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da 
prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:  
 
I - periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários 
e a reavaliação das condições de mercado;  

II - extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, 
fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-
financeiro.  
 
§ 1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pela pelo órgão ou entidade 
reguladora, ouvidos os usuários e os prestadores dos serviços.  

§ 2º Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, 
inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão 
e qualidade dos serviços.  

§ 3º O órgão ou entidade reguladora poderá autorizar o prestador dos serviços a 
repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por 
ele não administrados, nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95.  
 
Art. 30. As tarifas devem ser fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes 
e as revisões tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias com 
relação à sua aplicação.  
 
Parágrafo único. A fatura a ser entregue ao usuário final deverá ter seu modelo 
aprovado pelo órgão ou entidade reguladora, que definirá os itens e custos a serem 
explicitados.  
 
Art. 31. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador das seguintes 
hipóteses:  
 
I -  situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;  

II -  necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer 
natureza no sistema;  

III - negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água 
consumida, após ter isso previamente notificado a respeito;  

IV - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do 
prestador, por parte do usuário;  

V - inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento 
das tarifas, após ter sido formalmente notificado. 
  
§ 1º As interrupções programas serão previamente comunicadas ao regulador e aos 
usuários.  
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§ 2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V será precedida de prévio 
aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.  

§ 3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a 
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação de pessoas e 
a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a 
prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das 
pessoas atingidas.  
 
Art. 32. Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão 
negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, 
ouvido previamente o regulador.  
 
Art. 33. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão 
créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, 
nos termos das normas regulamentares e contratuais.  
 
§ 1º Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o 
prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de 
empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências 
fiscais voluntárias.  

§ 2º Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os 
respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão ou ente 
regulador.  

§ 3º Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão 
constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a 
investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.  
 

CAPÍTULO VIII 
DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

 
Art. 34. O serviço prestado atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a 
regularidade, a continuidade e às condições operacionais e de manutenção dos 
sistemas. 
  
Art. 35. Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e sujeita ao pagamento 
das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses 
serviços, ressalvadas as disposições em contrário da entidade de regulação e do meio 
ambiente.  
 
§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções 
individuais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observadas as 
normas reguladoras.  

§ 2º A instalação hidráulica predial legada à rede de abastecimento de água não 
poderá ser também alimentada por outras fontes.  
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CAPÍTULO IX 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – FMSB 

 
Art. 36. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB. 
 
§ 1º Os recursos do FMSB serão aplicados no desenvolvimento do saneamento 
básico no Município e como uma das fontes de receita mensal da Agência Reguladora, 
sendo ambas as hipóteses autorizadas somente após consulta e aprovação do 
Conselho Municipal de Saneamento Básico. 
 
§ 2º Os recursos do FMSB poderão ser aplicados em ações emergenciais 
relacionadas ao saneamento básico, desde que decretado Estado de Emergência ou 
Calamidade Pública pelo Município. 
 
Art. 37. O Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB deverá possuir respectivo 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e será vinculado à Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. 
 
Art. 38. Os recursos do FMSB serão provenientes de: 
 
I – as transferências oriundas do orçamento geral do Município; 
 
II – alienações patrimoniais, rendimentos e juros provenientes de aplicações 
financeiras; 
 
III – o produto de convênios firmados com outras entidades, inclusive de gestões 
associadas para a prestação de Saneamento Básico, prevista na Lei Federal nº 
11.445/2007; 
 
IV – o produto de arrecadação de multas e juros de mora por infração ao Fundo 
Municipal de Saneamento Básico, bem como Ajustes de Conduta dele oriundos; 
 
V – a 1% (um por cento) do produto de arrecadação de cada uma das receitas 
oriundas das atividades de captação, tratamento e distribuição de água, de coleta e 
tratamento do esgotamento sanitário, serviços de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos e serviços de drenagem pluvial urbana; 
 
VI – doações em espécie ou de bens feitas diretamente para este Fundo; 
 
VII – valores recebidos a fundo perdido; 
 
VIII – quaisquer outros recursos destinados ao Fundo; 
 
§ 1º Os recolhimentos em espécie serão efetuados exclusivamente em conta bancária 
exclusiva a serem criadas em instituições financeiras oficiais, preferencialmente no 
Banco do Brasil S.A. ou Caixa Econômica Federal, sendo autorizada sua alocação em 
aplicações de maior rentabilidade desde que não possuam elevado grau de risco. 
 
§ 2º Os bens móveis ou imóveis reputar-se-ão incorporados ao fundo quando da 
efetiva tradição ou registro da escritura pública. 
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Art. 39. O Orçamento e a Contabilidade do FMSB obedecerão às normas 
estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, bem como as instruções normativas do Tribunal 
de Contas do Estado e da união e as estabelecidas no orçamento Geral do Município 
e de acordo com o princípio da unidade e universalidade. 
 
§ 1º Os procedimentos contábeis do Fundo serão executados pela Contabilidade 
Geral do Município. 
 
§ 2º A administração executiva do FMSB será exclusiva responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, ouvido o 
Conselho Municipal de Saneamento Básico. 
 

 
CAPÍTULO X 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL ANUAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 

Art. 40. A Conferência Municipal Anual de Saneamento Básico, parte do processo de 
elaboração, revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, contará com a 
representação dos vários segmentos sociais e será convocada pelo Chefe do Poder 
Executivo ou pelo Conselho Municipal de Saneamento básico e será realizada no mês 
de dezembro de cada ano. 
 
§ 1º Preferencialmente serão realizadas pré-conferências de saneamento básico 
como parte do processo e contribuição para a Conferência Municipal Anual de 
Saneamento Básico. 
 
§ 2º A Conferência Municipal Anual de Saneamento Básico terá sua organização e 
normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas inicialmente 
pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e posteriormente por Decreto, pelo 
Executivo Municipal. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 
Art. 41. Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento Básico como órgão superior 
de assessoramento e consulta da administração municipal, com funções 
fiscalizadoras e deliberativas no âmbito de sua competência, conforme dispõe esta 
Lei. 
 
 
Art. 42. São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento Básico: 
 
I – elaborar seu regimento interno; 
 
II – dar encaminhamento às deliberações da Conferência Nacional de Saneamento 
Básico; 
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III – articular discussões para a implementação do Plano Municipal de Saneamento 
Básico; 
 
IV – opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento da cidade 
quando couber; 
 
V – deliberar e emitir pareceres sobre propostas de alteração da Lei de Plano 
Municipal de Saneamento Básico e dos Regulamentos dos serviços prestados; 
 
VI – acompanhar a execução do desenvolvimento de planos e projetos de interesse 
do desenvolvimento do Município; 
 
VII – deliberar sobre projetos de lei de interesse da política de saneamento básico 
municipal, antes do seu encaminhamento a Câmara; 
 
VIII – acompanhar a implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico 
previsto nesta lei; 
 
IX – apreciar e deliberar sobre casos não previstos na Lei do Plano Municipal de 
Saneamento Básico e na legislação municipal correlata. 
 
Art. 43.  O Conselho será composto de 13 (treze) membros efetivos, além de seus 
respectivos suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, admitida a recondução, sendo 
o Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente membro nato, 
e os demais, nomeados por decreto do Prefeito, da seguinte forma: 
 
I – cinco representantes do governo municipal, sendo indicados: 

a. um pelo Conselho Municipal de Saúde; 
b. um pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente; 
c. um pela Secretaria Municipal de Planejamento; 
d. um pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 
e. um pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 
f. um pela Secretaria Municipal de Administração 
g. um pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Associativismo 
h. um pelas empresas prestadoras de serviços de saneamento básico 

contratadas pelo Município. 
 
II – um membro indicado por Organizações não-Governamentais; 
 
III – dois membros indicados por entidades de representação profissional; 
 
IV – dois membros indicados pelas associações de moradores. 
 
§ 1º Os membros devem exercer seus mandatos de forma gratuita, vedada e 
percepção de qualquer vantagem de natureza pecuniária. 
 
§ 2º O suporte técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Conselho 
será prestado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente. 
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§ 3º As reuniões do Conselho são públicas, facultado aos municípios solicitar, por 
escrito e com justificativa, que se inclua assunto de seu interesse na pauta da primeira 
reunião subsequente 
 
§ 4º O Conselho será presidido pelo titular da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, órgão responsável pela implementação do Plano de 
Saneamento Básico, e as deliberações deverão ser aprovadas por voto da maioria, 
cabendo ao presidente o voto de desempate. 
 
Art. 44. São atribuições do Presidente de Conselho: 
 
I – convocar e presidir as reuniões do Conselho; 
 
II – solicitar em pareceres técnicos sobre temas de relevância na área de saneamento 
básico e nos processos submetidos ao Conselho; 
III – firmar as atas de reunião e homologar as resoluções e decisões. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 
Art. 45. A Participação Popular tem por objetivo valorizar e garantir a participação e o 
envolvimento da comunidade, de forma organizada, na gestão pública e nas 
atividades políticas administrativas; 
 
Art. 46. A garantia da participação dos cidadãos é responsabilidade do governo 
municipal e tem por objetivos: 
 
I – o pleno atendimento das aspirações coletivas no que se refere aos objetivos e 
procedimentos à socialização do homem e a promoção do seu desenvolvimento 
integral como indivíduo e membro de coletividade; 
 
II – da gestão pública, influenciando nas decisões da coletividade; 
 
III – a permanente valorização e aperfeiçoamento do poder público como instrumento 
a serviço da coletividade. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 47. Faz parte integrante desta Lei, como anexo, o Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Santa Helena contendo o Diagnóstico, Prognóstico, 
Programas, Projetos, Ações e o Processo Participativo, aprovado por Lei Municipal nº 
XXX de XXX de XXXX de 2018. 
 
Art. 48. A Prefeitura Municipal e seus órgãos da administração indireta competem 
promover a capacitação sistemática dos funcionários para garantir a aplicação e a 
eficácia desta Lei e demais normas pertinentes.  
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Art. 49. O PMSB e sua implementação ficam sujeitos a contínuo acompanhamento, 
revisão e adaptação às circunstâncias emergentes e será revisto em prazo não 
superior 04 (quatro) anos.  
 
Art. 50. Ao Poder Executivo Municipal compete dar ampla divulgação do PMGIRS e 
das demais normas municipais referentes ao saneamento básico.  
 
Art. 51. Os regulamentos dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas serão propostos pelo ente ou órgão regulador e baixados por 
decreto do Poder Executivo, após aprovação do Conselho Municipal de Saneamento 
Básico.  
 
Art. 52. Enquanto não forem editados os regulamentos específicos ficam em uso as 
atuais normas e procedimentos relativos aos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza pública, manejo de resíduos sólidos e drenagem de 
águas pluviais urbanas, bem como as taxas, tarifas e preços públicos em vigor, que 
poderão ser reajustadas anualmente pelos índices de correção setoriais. 
 
Art. 53. A regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico serão 
realizados por pessoa jurídica constituída especificamente para este fim, mediante 
edição da Lei respectiva a ser editada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
publicação da presente lei. 
 
Art. 54. Esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação, revogadas todas as 
demais disposições em contrário.  
 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Helena.  
 

Aos ____ de ______________ de 2018 

Prefeito Municipal 
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11.7.2. Anteprojeto de Lei – Serviços de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos (Minuta) 

ANTEPROJETO DE LEI (MINUTA) 

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

  ANTEPROJETO DE LEI Nº___ 

Dispõe sobre os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 
Município de Santa Helena, Estado de Paraná e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de Santa Helena, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte, 

LEI: 

CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Art. 1º A presente lei observa as disposições emanadas dos seguintes documentos: 

 Lei Federal Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 – Dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão de prestação de serviços públicos; 

 Lei Federal N° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 – Institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do Art. 21º da Constituição Federal e, altera 
o Art. 1º da Lei Nº 8.001, de 13 de março de 1990;  

 Lei Federal Nº 9.649, de 27 de março de 1998 – Define regras para a efetivação 
do Contrato de Gestão entre a administração pública e Autarquia ou Fundação 
qualificada como Agência Executiva; 

 Lei Federal Nº 9.790, de 23 de março de 1990 – Dispõe sobre a qualificação 
de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como Organizações 
da Sociedade Civil e Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria. 

 Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001 – Regulamenta os Arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, estabelecendo diretrizes gerais de política urbana; 

 Lei Federal Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 – Institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública; 

 Lei Federal Nº 11.107, de 06 de abril de 2005 – Dispõe sobre normas gerais de 
contratação de consórcios públicos; 

 Decreto Federal Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 – Institui a separação dos 
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta, na fonte geradora e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis; 

 Lei Federal 11.445, de 05 de janeiro de 2007 – Estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico; 

 Decreto Federal 6.017, de 17 de janeiro de 207 – Regulamenta a Lei 
Nº11.107/2005; 
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 Decreto Federal Nº 7.217, de 21 de junho de 2010 – Regulamenta a Lei 
11.445/2007; 

 Lei Federal Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; 

 Decreto Federal Nº 7.404, de 23 de dezembro de 210 – Regulamenta a Lei 
Nº 12.305/2010; 

 Decreto Federal 7.405, de 23 de dezembro de 2010 – Institui o Programa Pró-
Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica 
dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, o Comitê 
Interministerial de Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 
11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento; 

 Lei Estadual Nº 12.493, de 22 de janeiro de 1999 – Dispõe sobre os Resíduos 
Sólidos no Estado do Paraná; e, 

 Resolução RDC Nº 306/2004 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 

 
CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 2º As condições mínimas, exigíveis para viabilização e operacionalização dos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, incluindo coleta, transporte, 
transbordo quando existir, tratamento e disposição final de resíduos sólidos gerados 
no Município de Santa Helena, Estado de Paraná são estabelecidos nesta lei. 
 

Art. 3º A remoção e destinação dos resíduos produzidos dentro do perímetro urbano 
do Município, deverá ser o resultado da implantação e operação de sistemas 
integrados que atendem os seguintes requisitos: 

a) Conhecimento da área – objeto; 

b) Reconhecimento detalhado dos problemas de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos gerados; 

c) Implantação de uma estrutura organizacional adequada; 

d) Previsão de meios operacionais adquiridos, e, 

e) Estabelecimento de controles operacionais efetivos. 

§ 1º O conhecimento da área – objeto tem como caracterização a ocupação espacial 
da cidade, dos usos conferidos às diversas áreas pela população, as suas atividades 
econômicas desenvolvidas nos setores primários, secundário e terciário, de modo a 
determinar o fator de equacionamento pretendido quanto à caracterização, remoção 
e disposição ambientalmente adequada dos resíduos produzidos pelos diversos tipos 
de atividades humanas. 

§ 2º O reconhecimento dos problemas de limpeza urbana tem como característica o 
estudo da geração de resíduos sólidos de acordo com a figura detalhada a seguir, 
atendendo ao disposto na Lei Nº 12.305/2010, sob as diversas formas, composições, 



 1001 

 

                      
    

quantidades e concentrações, em dependências estritas com a natureza das áreas 
ocupadas e com o poder aquisitivo das populações. 

 

§ 3° Cabe à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente se 
Santa Helena (órgão responsável pela limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos), 
integrante da estrutura organizacional da Prefeitura, a administração do sistema. 

§ 4° Entende-se como meios operacionais aqueles que tornam possível a operação 
de um sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de forma a assegurar 
a sua permanente disponibilidade, dente estes são: 

a) Recursos Orçamentários e Financeiros; 

b) Prédios e Instalações; 

c) Viaturas e equipamentos; 

d) Suprimento de materiais, e, 

e) Recursos Humanos. 

§ 5° O sistema de controles operacionais deve permitir uma avaliação de resultado 
dos trabalhos e serviços realizados, em termos de atendimento aos anseios da 
população servida, mediante a obtenção de informações diárias ou semanais quanto: 

a) Quantidade de resíduos coletados; 
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b) Índice de eficiência de coleta em relação a jornada de trabalho; 

c) Índice de Produtividade; 

d) Nível de utilização de capacidade dos equipamentos de coleta; 

e) Concentração do lixo produzido; 

f) Velocidade de coleta; 

g) Rendimento de coleta, e, 

h) Alterações referente às médias de períodos anteriores. 

 

CAPÍTULO III 
DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 4º Para efeito da presente Lei, são adotadas as seguintes definições, respeitadas 
as leis vigentes, resoluções CONAMA e ANVISA, e Normas Técnicas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

I. coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 
sua constituição ou composição; 

II. destinação final ambientalmente adequada: 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 SNIS e da 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 diversos; 

III. geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas de direito público 
ou privado que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas 
incluindo o consumo; 

IV. gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou 
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

V. gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca 
de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável; 

VI. logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada; 

VII. padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e 
serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir 
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melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o 
atendimento das necessidades das gerações futuras; 

VIII. reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 
vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as 
condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA 
e, se couber, do SNVS e do SUASA; 

IX. rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente adequada;  

X. resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 
propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  

XI. responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar 
o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os 
impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei; 

XII. reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e 
os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se 
couber, do SNVS e do SUASA;  

XIII. serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto 
de atividades previstas no art. 7º da Lei Nº 12.305/2010 e Decreto Nº 
7.404/2010. 

 

CAPÍTULO IV 
DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Art. 5°. São objetivos dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: 

I. proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II. não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III. estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 
serviços;  

IV. adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma 
de minimizar impactos ambientais;  
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V. redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

VI. incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-
primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

VII. gestão integrada de resíduos sólidos;  

VIII. articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 
integrada de resíduos sólidos;  

IX. capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

X. regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 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 Nº 11.445, de 2007;  

XI. prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 
de consumo social e ambientalmente sustentáveis;  

XII. integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XIII. estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

XIV. incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 
voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos 
resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;  

XV. estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

 
CAPÍTULO V 

DOS INSTRUMENTOS 

 

Art. 6° São instrumentos da gestão integrada municipal de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos: 

I. os planos de resíduos sólidos;  

II. os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

III. a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas 
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos;  

IV. o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

V. o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

VI. a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e 
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tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e 
disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;  

VII. a pesquisa científica e tecnológica;  

VIII. a educação ambiental;  

IX. os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

X. o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA);  

XI. os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 
resíduos sólidos urbanos;  

XII. o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  

XIII. os acordos setoriais;  

XIV. no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre 
eles: 

a) os padrões de qualidade ambiental;  

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais;  

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental;  

d) a avaliação de impactos ambientais;  

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA);  

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras;  

XV. os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 

XVI. o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre 
os entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à 
redução dos custos envolvidos. 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À LIMPEZA URBANA E AO MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 7° Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

§ 1° Poderão ser utilizadas tecnologias visando à 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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§ 2° A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos do 
Estado de Paraná e do Município de Santa Helena serão compatíveis com o disposto 
no caput e no § 1° deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

 

Art. 8° Incumbe ao Município, a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 
respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos 
órgãos federais e estaduais do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, bem como da 
responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o 
estabelecido nesta Lei. 

 

Art. 9° Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  

I. quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 
“h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA, do SNVS e CONAMA;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 
e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 
preparação e escavação de terrenos para obras civis, conforme definido em 
regulamento ou em normas estabelecidas pelo CONAMA e ABNT;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios;  

II. quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
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significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 
lei, regulamento ou norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  

 
CAPÍTULO VII 

DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 10°. São Planos de Resíduos Sólidos: 

I. o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e, 

II. os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) . 

 

Art. 11°. Fica sujeito o Município de Santa Helena a aprovar seu Plano de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), de acordo com o Art. 18º - Seção IV – 
Capítulo II da Lei Nº 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador Nº 7.404/2010. 

 

Art. 12°. Estão sujeitos à elaboração do PGRS os geradores de resíduos previstos 
nas alíneas “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k” e os estabelecimentos comerciais e prestadores 
de serviços que gerem resíduos perigosos. 

 

Art. 13°. O PGRS deverá contar com o seguinte conteúdo mínimo: 

I. descrição do empreendimento ou atividade;  

II. diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, 
o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a 
eles relacionados;  

III. observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e 
do SUASA e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de 
resíduos sólidos;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do 
gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;  

IV. identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
geradores;  

V. ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 
gerenciamento incorreto ou acidentes;  

VI. metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 
sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do 
SNVS e do SUASA, à reutilização e reciclagem;  

VII. se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos, na forma do art. 31;  
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VIII. medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 
sólidos;  

IX. periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da 
respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do SISNAMA.  

 

§ 1º O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem 
prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA.  

§ 2º A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não 
obsta a elaboração, a implementação ou a operacionalização do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos.  

§ 3º Serão estabelecidos em regulamento: 

I. normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

II. critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos para microempresas e empresas de 
pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3º da 
Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as 
atividades por elas desenvolvidas não gerem resíduos perigosos. 

 

Art. 14º.  Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de 
todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o 
controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado 
responsável técnico devidamente habilitado.  

 

Art. 15º.  Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão 
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do 
SISNAMA e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a 
operacionalização do plano sob sua responsabilidade.  

§ 1º Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências 
cabíveis por parte das autoridades, será implementado sistema declaratório com 
periodicidade, no mínimo, anual, na forma do regulamento.  

§ 2º As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao 
SINIR, na forma do regulamento.  

 

Art. 16º.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do 
processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão 
competente do SISNAMA.  

§ 1º Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a 
aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade 
municipal competente.  
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§ 2º No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal 
ou estadual do SISNAMA, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em 
especial quanto à disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. 

 

CAPÍTULO VIII 
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO 

 

Seção I 
Disposições Gerais 

 

Art. 17º. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e 
em seu regulamento.  

 

Art. 18º. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, 
observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a 
Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.  

 

Art. 19º. As pessoas físicas ou jurídicas referidas são responsáveis pela 
implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do Art. 16º.  

§ 1º A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, 
tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, 
não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas da responsabilidade por danos 
que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos 
resíduos ou rejeitos.  

§ 2º Nos casos abrangidos nas etapas sob responsabilidade do gerador que forem 
realizadas pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas 
ou jurídicas responsáveis, observado o disposto no § 5º do art. 13.  

 

Art. 20. O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade 
pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos 
abrangidos pelo art. 25, com a devolução.  

 

Art. 21º. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou 
cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à 
saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

Parágrafo único.  Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder 
público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput. 
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Seção II 
Da Responsabilidade Compartilhada 

 

Art. 22º.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção. 

Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 
tem por objetivo: 

I. compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos 
de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 
desenvolvendo estratégias sustentáveis;  

II. promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 
cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  

III. reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e 
os danos ambientais;  

IV. incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e 
de maior sustentabilidade;  

V. estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 
derivados de materiais reciclados e recicláveis;  

VI. propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII. incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 

 

Art. 23º. 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 têm 
responsabilidade que abrange: 

I. investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado 
de produtos:  

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à 
reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada;  

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos 
possível;  

II. divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os 
resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;  

III. recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim 
como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de 
produtos objeto de sistema de logística reversa na forma do art. 33;  

IV. compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o 
Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no 
sistema de logística reversa. 
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Art. 24º. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a 
reutilização ou a reciclagem.  

§ 1º Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  

I. restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e 
à comercialização do produto;  

II. projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e 
compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contêm;  

III. recicladas, se a reutilização não for possível.  

§ 2º O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou 
econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput.  

§ 3º É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:  

I. manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de 
embalagens;  

II. coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens 
ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio. 

 

Art. 25º.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente 
do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

I. agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou 
em normas técnicas;  

II. pilhas e baterias;  

III. pneus;  

IV. óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V. lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI. produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 
previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 
plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente 
dos resíduos gerados.  

§ 2º A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1º considerará a 
viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão 
do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

§ 3º Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, ou em acordos setoriais 
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e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe 
aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se 
referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os 
incisos I e IV do caput e o § 1º tomar todas as medidas necessárias para assegurar a 
implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, 
consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas: 

I. implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II. disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III. atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º.  

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 
distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do 
caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 
1º.  

§ 5º Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou 
aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos 
§§ 3º e 4º.  

§ 6º Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada 
aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado 
para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão 
competente do SISNAMA e, se houver, pelo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos.  

§ 7º Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, 
encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e 
embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente 
remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.  

§ 8º Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística 
reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras 
autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua 
responsabilidade. 

 

Art. 26º. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do 
caput do Art. 23 e no § 1º do Art. 25 podem ter abrangência nacional, regional, 
estadual ou municipal.  

§ 1º Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm 
prevalência sobre os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os 
firmados em âmbito municipal.  

§ 2º Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1º, os acordos firmados com 
menor abrangência geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de 
proteção ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso 
firmados com maior abrangência geográfica. 
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Art. 27º. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do Art. 25, os consumidores são 
obrigados a:  

I. acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 
gerados;  

II. disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
para coleta ou devolução.  

Parágrafo único.  O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos 
consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma 
de lei municipal. 

 

Art. 28º.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos:  

I. adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  

II. estabelecer sistema de coleta seletiva;  

III. articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno 
ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

IV. realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso 
na forma do § 7º do art. 25, mediante a devida remuneração pelo setor 
empresarial;  

V. implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto 
produzido;  

VI. dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

§ 1º Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização 
e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, 
bem como sua contratação.  

§ 2º A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso 
XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CAPÍTULO IX 
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS 

 

Art. 29º. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere 
ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados 
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pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo, capacidade 
técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados necessários ao 
gerenciamento desses resíduos.  

 

Art. 30º. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase 
do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de 
Operadores de Resíduos Perigosos.  

§ 1º O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do 
SISNAMA e implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e 
municipais.  

§ 2º Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar 
com responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio 
quadro de funcionários ou contratado, devidamente habilitado, cujos dados serão 
mantidos atualizados no cadastro.  

§ 3º O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e 
do Sistema de Informações. 

 

Art. 31º.  As pessoas jurídicas referidas no Art. 30 são obrigadas a elaborar plano de 
gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do 
SISNAMA e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo mínimo estabelecido no Art. 
12 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas.  

§ 1º O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá 
estar inserido no plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o Art. 11.  

§ 2º Cabe às pessoas jurídicas referidas no Art. 30:  

I. manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos 
relacionados à implementação e à operacionalização do plano previsto no 
caput;  

II. informar anualmente ao órgão competente do SISNAMA e, se couber, do 
SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos 
resíduos sob sua responsabilidade;  

III. adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos 
sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;  

IV. informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de 
acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos.  

§ 3º Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do SISNAMA e do SNVS, será 
assegurado acesso para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados 
à implementação e à operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos 
perigosos.  

§ 4º No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do SISNAMA e do 
SNVS, as informações sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do 
plano previsto no caput serão repassadas ao poder público municipal, na forma do 
regulamento. 
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Art. 32º. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem 
com resíduos perigosos, o órgão licenciador do SISNAMA pode exigir a contratação 
de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde 
pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação 
fixados em regulamento. 

Parágrafo único.  O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme 
regulamento.  

 

Art. 33º.  Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo 
Federal deve estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a 
descontaminação de áreas órfãs.  

Parágrafo único.  Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos 
do Governo Federal ou de outro ente da Federação, forem identificados os 
responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão integralmente o valor empregado 
pelo poder público. 

 

CAPÍTULO X 
DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 

 

Art. 34º. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento 
para atender, prioritariamente, às iniciativas de: 

I. prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  

II. desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à 
qualidade ambiental em seu ciclo de vida;  

III. implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

IV. desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 
intermunicipal e/ou regional; 

V. estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;  

VI. descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;  

VII. desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos 
resíduos sólidos;  

VIII. desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para 
a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos. 

 

Art. 35º.  O Município de Santa Helena, no âmbito de suas competências, poderá 
instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou 
creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: 
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I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 
resíduos sólidos produzidos no território nacional;  

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 
prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda;  

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas. 

 

CAPÍTULO XI 
DAS PROIBIÇÕES 

Art. 36º.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de 
resíduos sólidos ou rejeitos:  

I. lançamento qualquer corpo hídrico;  

II. lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;  

III. queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 
licenciados para essa finalidade;  

IV. outras formas vedadas pelo poder público.  

§ 1º Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode 
ser realizada, desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do 
SISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA.  

§ 2º Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos 
ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão 
competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do 
disposto no inciso I do caput. 

 

Art. 37º.  São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as 
seguintes atividades:  

I. utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;  

II. catação;  

III. criação de animais domésticos;  

IV. fixação de habitações temporárias ou permanentes, e, 

V. outras atividades vedadas pelo poder público. 

 

Art. 38º. É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como 
de resíduos sólidos cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde 
pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, 
reutilização ou recuperação. 
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CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 39º.  Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, 
reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que 
importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os 
infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências”, e em seu regulamento. 

 

Art. 40º.  A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do 
caput do art. 25 será implementada progressivamente segundo cronograma 
estabelecido em regulamento.  

 

Art. 41º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Helena.  

Aos ____ de ______________ de 2018 

Prefeito Municipal 

11.7.3. Regulamento dos Serviços de Limpeza Pública e Manejo de 
Resíduos Sólidos do Município de Santa Helena – Estado do Paraná 
(Minuta) 

 

REGULAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA - ESTADO DO 

PARANÁ (MINUTA) 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O presente Regulamento, com fundamento na Lei Municipal nº. ........- Lei do 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) - , tem por objetivo 
estabelecer as regras referentes à gestão e a prestação dos serviços de Resíduos 
Sólidos Urbanos - RSU - e a Limpeza Pública no Município, e regular as relações entre 
os prestadores dos serviços e usuários, determinando as suas respectivas situações, 
direitos, deveres e obrigações básicas, assim como reconhecer o âmbito de aplicação 
de taxas, preços e tarifas e o regime de infrações e sanções. 

 

Art. 2º Compete ao Município, nos termos da Lei Federal nº. 11.445/2007 e seu 
Decreto Regulamentador nº. 7.217/2010, diretamente ou por delegação, assegurar a 
gestão dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área do Município, bem como 
atender a Lei nº. 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador nº. 7.404/2010. 
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CAPÍTULO II 
DA DEFINIÇÃO E TIPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Seção I 

Da Definição 

Art. 3º Define-se como resíduo sólido: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, 
se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível; ou lixo qualquer substância ou objeto, com 
consistência predominantemente sólida, de que o detentor se desfaz ou tem a 
intenção de se desfazer. 

 

Seção II 
Dos Tipos de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Art. 5º Para efeitos desta Lei consideram-se RSU os seguintes resíduos: 

I - Resíduos Sólidos Urbanos Domésticos - os resíduos caracteristicamente 
produzidos nas habitações ou estabelecimentos de produção de alimentação, 
notadamente os provenientes das atividades de preparação de alimentos e de limpeza 
normal desses locais; 

II - Resíduos Sólidos Urbanos Comerciais - os resíduos produzidos em 
estabelecimentos comerciais ou de serviços, que pela sua natureza ou composição, 
sejam semelhantes aos resíduos sólidos domésticos e cuja produção diária não 
exceda 100 (cem) litros por produtor; 

III - Resíduos Sólidos Urbanos Industriais - os resíduos produzidos por uma única 
entidade, em resultado de atividades acessórias das unidades industriais, que, pela 
sua natureza ou composição, sejam semelhantes aos resíduos sólidos domésticos, 
nomeadamente os provenientes de refeitórios e escritórios, e cuja produção diária não 
exceda 100 (cem) litros por produtor; 

IV - Resíduos Sólidos Urbanos Hospitalares e Serviços de Saúde - os resíduos 
produzidos em unidades prestadoras de cuidados de saúde, incluindo as atividades 
médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença, em seres humanos ou 
em animais, e ainda as atividades de investigação relacionadas, que não estejam 
contaminados em termos da legislação em vigor, que pela sua natureza ou 
composição sejam semelhantes aos resíduos sólidos domésticos e cuja produção 
semanal não exceda 600 (seiscentos) litros por produtor; 

 

Seção III 
Dos Resíduos Sólidos Especiais 

 

Art. 6º São considerados resíduos sólidos especiais e, portanto, excluídos dos RSU 
os seguintes resíduos sólidos: 
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I - Resíduos Excedentes - os resíduos que embora apresentem características 
semelhantes aos previstos nos incisos I a IV do artigo anterior produzida mais que o 
volume, de 100 L (cem litros) ou 50 Kg (cinquenta quilogramas), por dia; 

II - Resíduos Sólidos de Limpeza Pública - os resíduos provenientes da limpeza 
pública, entendendo-se esta como o conjunto de atividades destinadas a recolher os 
resíduos sólidos existentes nas vias e outros espaços públicos; 

III - Resíduos de Poda, Capina e Roçagem - os resíduos provenientes da limpeza e 
manutenção de áreas públicas, jardins ou terrenos baldios privados, designadamente 
troncos, ramos, folhas e ervas; 

IV - Entulhos ou Resíduos de Construção Civil - resíduos provenientes de restos de 
construção ou demolição resultantes de obras públicas ou particulares, tais como 
terras, pedras, escombros ou produtos similares, bem como os entulhos resultantes 
de descartes de limpeza de imóveis urbanos com características diferentes dos resíduos 
domésticos; 

V - Objetos Volumosos - objetos volumosos fora de uso, que, pelo seu volume, forma 
ou dimensões, não possam ser removidos através dos meios normais de remoção; 

VI - Resíduos Sólidos Agrícolas - resíduos provenientes das atividades agrícolas e da 
pecuária, como: embalagens de fertilizantes e de defensivos agrícolas, rações, restos 
de colheitas e outros assemelhados; 

VII - Resíduos Sólidos Perigosos - os resíduos que apresentem características de 
periculosidade para a saúde e para o meio ambiente, como: resíduos hospitalares e 
dos serviços de saúde, pilhas, lâmpadas fluorescentes, baterias, acumuladores 
elétricos, pneus e outros definidos pela legislação em vigor; 

VIII - Resíduos Radioativos - os contaminados por substâncias radioativas. 

§ 1º Os resíduos da construção civil, poda de árvores e manutenção de jardins, cujo 
peso especifico seja de 500 kg (quinhentos quilogramas) por m³ (metro cúbico), ou 
cuja quantidade produzida exceda o volume, de 100 L (cem litros) ou 50 Kg (cinqüenta 
quilogramas), por dia, e os objetos volumosos deverão ser encaminhados às estações 
de depósitos, denominados de ecopontos, determinados pela Administração, ou serão 
recolhidos, na falta de sua existência, pela Prefeitura, na forma das instruções 
baixadas para disciplinar o recolhimento. 

§ 2º Os resíduos da construção civil e de poda de árvores e manutenção de jardins 
poderão ser coletados pela Prefeitura, quando não exceda o peso especifico de 500 
kg (quinhentos quilogramas) por m³ (metro cúbico), ou cuja quantidade produzida 
exceda o volume, de 100 L (cem litros) ou 50 Kg (cinquenta quilogramas), por dia e 
acondicionado separadamente dos demais resíduos. 

 

Seção IV 
Dos Resíduos Sólidos Urbanos Recicláveis 

 

Art. 7º São considerados RSU recicláveis os resíduos que, em todo ou em parte, 
possam ser recuperados ou regenerados sendo passíveis de recolha seletiva, sendo 
das seguintes categorias: 

I - papéis; 
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II - plásticos; 

III - vidros; 

IV - metais; 

V- orgânicos. 

 

CAPÍTULO III 
SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
Seção I 

Das Definições 
 

Art. 8º Define-se como Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos, identificado pela sigla 
SRSU, o conjunto de obras de construção civil, equipamentos mecânicos e ou 
elétricos, viaturas, recipientes e acessórios, recursos humanos, institucionais e 
financeiros e de estruturas de gestão destinados a assegurar, em condições de 
eficiência, segurança e inocuidade, a deposição, recolha, transportes, armazenagem, 
tratamento, valorização e eliminação dos resíduos sob quaisquer das formas. 

Parágrafo único. Entende-se por gestão do sistema de resíduos sólidos o conjunto 
de atividades de caráter técnico, administrativo e financeiro necessário à deposição, 
recolha, transporte, tratamento, valorização e eliminação dos resíduos, incluindo o 
planejamento e a fiscalização dessas operações, bem como a monitorização dos 
locais de destino final, depois de se proceder ao seu encerramento. 

 

Seção II 
Das Fases e Atividades do Sistema de Gestão dos RSU 

 

Art. 9º O sistema de gestão de RSU engloba, no todo ou em partes, as fases e 
atividades abaixo indicadas: 

I - Produção; 

II - Acondicionamento; 

III - Coleta; 

IV - Transporte; 

V – Transbordo, quando existente; 

VI – Tratamento; 

VII – Valorização; 

VIII - Eliminação; 

IX - Conservação e manutenção dos equipamentos e das infraestruturas, e, 

X - Atividades de caráter administrativo, financeiro e de fiscalização. 

 

Art. 10. As fases e atividades do sistema de gestão de RSU são definidas das 
seguintes formas: 
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I - Produção - geração de RSU na origem; 

II - Acondicionamento - colocação dos RSU nos recipientes para a remoção e podendo 
ser: 

a) Orgânico - acondicionamento separado das frações dos RSU passíveis de serem 
reciclados. 

b) Seletivo - acondicionamento separado das frações dos RSU passíveis de serem 
reciclados. 

c) Rejeito - acondicionamento separado das frações dos RSU para serem dispostos 
em Aterro Sanitário. 

III - Coleta - a forma como o lixo ou resíduo será recolhido; 

IV - Transporte - remoção ou afastamento dos RSU dos locais de geração ou de um 
lugar para outro; 

V - Transbordo - transferência dos resíduos coletados em veículos apropriados para 
veículos de maior capacidade através de estações de transbordo especialmente 
construídas para a finalidade a que se dispõem;  

VI - Tratamento - quaisquer processos manuais, mecânicos, físicos, químicos ou 
biológicos utilizados nos resíduos de forma a reduzir o seu volume ou periculosidade, 
bem como a facilitar a sua movimentação, aproveitamento ou eliminação; 

VII - Valorização - conjunto de operações que visem o reaproveitamento das frações 
aproveitáveis ou recicláveis dos materiais que constituem os resíduos depositados e 
recolhidos; 

VIII - Eliminação - operações que visem dar um destino final adequado aos resíduos. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS RESPONSABILIDADES PELOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

Art. 11. É responsável pela separação e o acondicionamento dos resíduos previstos 
no art. 5º, o gerador, sendo a coleta, transporte e destino final de responsabilidade do 
Município. 

 

Art. 12. É responsável pela separação, acondicionamento, transporte e destino final 
dos resíduos de que trata o art. 6º o gerador, podendo este, no entanto, acordar com 
o Município caso este disponha do serviço, ou com empresa devidamente habilitadas 
à realização dessas atividades. 

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se geradores de resíduos da 
construção civil as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias ou 
responsáveis por obra de construção civil, reforma, reparos, demolições, 
empreendimentos de escavação do solo, movimento de terra ou remoção de 
vegetação que produzam resíduos da construção civil. 

§ 2º Para efeito do disposto neste artigo são considerados geradores de resíduos de 
objetos volumosos as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias, 
locatárias ou ocupantes de imóvel em que sejam gerados resíduos volumosos. 



 1022 

 

                      
    

 

Art. 13. Sempre que possível, os resíduos recicláveis e orgânicos devem ser 
separados dos demais resíduos e acondicionados de forma a permitir sua coleta e 
transporte separadamente. 

 

Art. 14. Os proprietários ou acompanhantes de animais devem proceder à limpeza e 
remoção imediata dos dejetos produzidos por estes animais nas vias e outros espaços 
públicos, exceto os provenientes de cães-guia quando acompanhados de cegos. 

Parágrafo único. A deposição dos dejetos de animais deve ser efetuada junto aos 
resíduos domésticos do responsável pelo animal ou nos equipamentos de deposição 
existente na via pública, exceto quando existirem equipamentos específicos para essa 
finalidade. 

Art. 15. Os transportadores e os receptores de resíduos da construção civil e de 
objetos volumosos são os responsáveis pelos resíduos no exercício de suas 
respectivas atividades. 

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se transportadores de resíduos 
da construção civis e de objetos volumosos as pessoas físicas ou jurídicas, 
encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as 
áreas de destinação. 

§ 2º São obrigações dos transportadores de resíduos da construção civil e de objetos 
volumosos: 

a) possuir cadastro no órgão da Prefeitura responsável pelo gerenciamento dos 
resíduos sólidos; 

b) utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias ou 
outros equipamentos de coleta, durante a carga ou transporte dos resíduos; 

c) não sujar as vias públicas durante a carga ou transporte dos resíduos, e, 

d) fornecer, para os geradores atendidos, comprovantes nomeando a correta 
destinação a ser dada aos resíduos coletados, através da emissão de Manifesto de 
Transporte de Carga (MTR) 

 

CAPÍTULO V 
DO ACONDICIONAMENTO E DEPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 
 

Seção I 
Da Definição 

 

Art. 16. Acondicionamento é o conjunto de procedimentos utilizados para acomodar 
os resíduos sólidos no local de sua geração e que permita a deposição adequada. 

Parágrafo único. Entende-se por acondicionamento adequado dos RSU a sua 
colocação em condições de estanquicidade e higiene, em sacos plásticos ou em 
equipamentos apropriados, nos dias e horas definidos, de forma a evitar o seu 
espalhamento na via pública. 
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Art. 17. Deposição é a colocação do resíduo em determinado local para ser coletado. 

 
Seção II 

Das Formas de Acondicionamento 
 

Art. 18. Os resíduos previstos no art. 5º deverão ser acondicionados em sacos 
plásticos normatizados ou não, sempre que possível em cores diferentes para os 
orgânicos dos recicláveis e rejeito, com peso máximo por unidade de 40 (quarenta) 
quilos. 

Parágrafo único. Nas habitações coletivas e em grandes geradores é permitida a 
colocação dos sacos plásticos em recipientes com alça, de peso máximo de 80 
(oitenta) quilos ou em contêineres, neste caso, com aprovação prévia do órgão 
municipal, nos modelos permitidos e colocados em local adequado. 

 

Art. 19. É obrigatório o uso de contêineres ou caçambas, nos modelos e dimensões 
aprovados, para os resíduos previstos nos incisos II ao IV do art. 6º. 

§ 1º Estes equipamentos deverão ser colocados na faixa da via pública destinada ao 
estacionamento de veículos, entre 20 (vinte) a 30 (trinta) centímetros de distância do 
meio-fio e dentro do limite da faixa e ter a identificação da empresa proprietária, 
telefone e faixas de visualização noturna. 

§ 2º A Colocação destes equipamentos em outros locais dependerá de prévia 
aprovação do órgão competente do Município. 

§ 3º Os equipamentos de deposição devem ser removidos sempre que: 

a) os resíduos atinjam a capacidade limite do equipamento; 

b) constituam um foco de insalubridade, independentemente do volume e tipo de 
resíduos depositados; 

c) se encontrem depositados resíduos não permitidos; 

d) estejam colocados de forma a prejudicar a utilização de espaços públicos, sarjetas, 
bocas-de-lobo, hidrantes, mobiliário urbano ou qualquer instalação fixa de utilização 
pública, excetuando-se as situações devidamente autorizadas, e, sempre que 
prejudiquem a circulação de veículos nas vias e outros espaços públicos, 

e) excetuando-se as situações devidamente autorizadas. 

§ 4º É proibida a colocação, troca ou retirada dos recipientes no horário compreendido 
entre 22 e 6 horas. 

Art. 20. Os resíduos de que tratam os incisos VII e VIII do art. 6º deverão ser colocados 
em recipientes próprios e adequados nos estabelecimentos comerciais, industriais ou 
prestadores de serviços, ou por estes contratados, responsáveis pela coleta e destino 
final destes resíduos. 
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Seção III 
Dos Recipientes para Colocação Seletiva dos Resíduos Recicláveis 

 

Art. 21. Quando adotada a padronização de sacos plásticos para o acondicionamento 
dos materiais recicláveis deverão obedecer, sempre que possível, a cor azul ou verde, 
ou ainda a cor preta para todos os resíduos orgânicos secos. No caso da segregação 
dos orgânicos, a cor deverá ser marrom. 

§ 1º Quando instalados recipientes próprios e com compartimentos individualizados 
para a o acondicionamento dos materiais recicláveis, estes devem obedecer às 
mesmas cores acima mencionadas, com o nome do rresíduo e a sua representação 
visual. 

§ 2º Quando o recipiente não for compartimentado deverá ser na cor verde ou azul e 
ter a inscrição - Reciclável. 

 

Seção IV 
Dos Responsáveis pelo Acondicionamento 

 

Art. 22. São responsáveis pelo bom acondicionamento dos RSU e pela sua disposição 
para a coleta: os proprietários, gerentes ou administradores de estabelecimentos 
comerciais, industriais, ou I -prestadores de serviços; os residentes em moradias ou 
edifícios de ocupação unifamiliar; II - o síndico nos casos de condomínio vertical ou 
horizontal; III - quando instalados os recipientes previstos nos parágrafos 1º e 2º do 
artigo anterior é IV -responsável do detentor do equipamento; nos restantes dos 
casos, os indivíduos ou entidades para o efeito designados, ou na sua falta, V -todos 
os residentes. 

Parágrafo único. Sempre que no local de produção de RSU exista equipamento de 
deposição, o gerador deve utilizar estes equipamentos para a deposição dos mesmos. 

 

Art. 23. Quando o imóvel estiver dentro da área definida pela Administração Municipal 
para a separação seletiva do resíduo, o gerador deve efetuar a separação e o 
acondicionamento da fração reciclável dentro das normas estabelecidas. 

 

Seção V 
Do Horário de Deposição dos RSU 

Art. 24. O horário de colocação na via pública dos RSU é fixado pela Administração 
Municipal ou pelo órgão de regulação através de edital, e deverá ser dada ampla 
publicidade. 

§ 1º Fora dos horários previstos, os sacos plásticos ou equipamentos individuais 
devem encontrar-se dentro das instalações do gerador. 

§ 2º Quando houver necessidade absoluta de interromper ou alterar o funcionamento 
do sistema municipal de recolha de RSU, por motivos programados com antecedência 
ou por outras causas não acidentais, os munícipes afetados pela interrupção deverão 
ser comunicados. 
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Seção VI 
Remoção de Objetos Volumosos 

 

Art. 25. É proibido colocar nos equipamentos, vias e outros espaços públicos Objetos 
Volumosos definidos no inciso V do art. 6.º deste Regulamento. 

§ 1º O detentor do Objeto deve assegurar o seu transporte nas devidas condições de 
segurança até o local indicado para o seu descarte. 

§ 2º Caso o detentor do Objeto não possua os meios necessários para o cumprimento 
do parágrafo anterior, poderá solicitar a municipalidade a remoção, quando esta 
possuir tal serviço, mediante pagamento do valor fixado. 

 

Art. 26. Estes Objetos não poderão ser depositados no aterro sanitário. 

Seção VII 
Remoção de Resíduos de Poda, Capina e Roçagem 

 

Art. 27. É proibido colocar nos equipamentos, vias e outros espaços públicos os 
Resíduos de Poda, Capina e Roçagem, definidos nos termos do inciso III do art. 6º 
deste Regulamento. 

 

Art. 28. O detentor de Resíduos de Poda, Capina e Roçagem deve assegurar a sua 
eliminação ou valorização no local de produção cumprindo as normas de segurança 
e salubridade pública, ou assegurar o seu transporte nas devidas condições de 
segurança e efetuar o respectivo depósito no local destinado a este fim. 

Parágrafo único. Caso o detentor desses Resíduos não possua os meios 
necessários para o cumprimento do parágrafo anterior, poderá solicitar à 
municipalidade a remoção, quando esta possuir tal serviço, mediante pagamento do 
valor fixado. 

 

Art. 29. Preferencialmente, sobre qualquer forma de eliminação dos Resíduos de 
Poda, Capina e Roçagem, deve ser priorizado o seu reaproveitamento ou 
transformação. 

 

CAPÍTULO VI 
DA LIMPEZA DOS TERRENOS E ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS 

Seção I 
Limpeza das Calçadas e Áreas de Confinantes das Residências e 

Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de Serviços 

 

Art. 30. As residências e os estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores 
de serviços devem proceder à limpeza diária de suas calçadas, bem como das áreas 
correspondentes à sua zona de influência quando ocupem vias públicas, removendo 
os resíduos provenientes da ocupação ou da atividade. 
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Parágrafo único. Para efeitos deste Regulamento estabelece-se como zona de 
influência de um estabelecimento a faixa de 03 (três) metros a contar do limite do 
estabelecimento. 

 

Art. 31. Os resíduos provenientes da limpeza da área anteriormente considerada 
devem ser depositados nos recipientes existentes para deposição de resíduos ou 
acondicionados junto aos resíduos das residências ou estabelecimentos. 

 

Art. 32. Entre as 10 e às 19 horas é proibida a lavagem das calçadas dos 
estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços. 

 

Art. 33. Fora dos limites acima estabelecidos é o Município responsável pela limpeza 
pública. 

Seção II 
Limpeza de Terrenos Privados 

 

Art. 34. Nos terrenos, edificados ou não, é proibida a deposição de resíduos sólidos, 
designadamente lixos, entulhos, detritos e outros. 

 

Art. 35. Nos lotes não edificados caberá ao respectivo proprietário proceder 
periodicamente à respectiva limpeza, de modo a evitar o aparecimento de matagais, 
susceptíveis de afetarem a salubridade dos locais ou provocarem riscos de incêndios. 

 

Art. 36. Sempre que os serviços municipais entendam existir perigo de salubridade, 
os proprietários ou usufrutuários de terrenos onde se encontrem lixos, detritos ou 
entulhos, mesmo que depositados abusivamente por terceiros, ou cobertos de mato 
ou vegetação, serão notificados a limpá-los. 

Parágrafo único. No caso de não cumprimento no prazo que lhe vier a ser fixado, 
independentemente da aplicação da respectiva multa, a Administração Municipal 
executará os serviços cobrando as respectivas despesas. 

Art. 37. Os terrenos urbanos confinantes com a via ou logradouro público devem ser 
vedados de forma a não permitir que a terra avance no passeio público, e quando a 
via for pavimentada deve o passeio ser calçado. 

 

CAPÍTULO VII 
DA COMPOSTAGEM 

 

Art. 38. Deve ser usada a compostagem como processo biológico controlado de 
transformação de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados, com propriedades e 
características completamente diferentes do material que lhe deu origem. 
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Art. 39. O processo de compostagem a ser utilizado será definido através de estudo 
específico, quando de decisão de sua implementação. 

 

Art. 40. No prazo de três anos da data deste Regulamento, o Executivo deverá 
apresentar plano de viabilidade ou não de se implantar o processo de compostagem. 

 
CAPÍTULO VIII 

DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Art. 41. As frações não recuperáveis ou não aproveitáveis (rejeitos) dos resíduos 
coletados de responsabilidade do Município ou aquelas que, mesmo não sendo de 
sua responsabilidade, é permitida a deposição no mesmo aterro, deverá ser feito em 
Aterro Sanitário, ou em usina que adote processo tecnológico ambientalmente 
adequado e licenciado pelos órgãos ambientalmente responsáveis 

Art. 42. O Aterro Sanitário deverá estar dentro das normas estabelecidas pelo órgão 
ambiental competente. 

 

Art. 43. Os resíduos da construção civil e os resíduos de objetos volumosos e demais 
resíduos, cuja responsabilidade não seja do Município, só poderão ser depositados 
em aterros e locais previamente aprovados pela municipalidade, sendo permitido, na 
forma adequada, a sua reutilização, reciclagem, reserva ou destinação mais 
adequada. 

§ 1º Os resíduos destinados aos Aterros de Resíduos de Construção Civil deverão ser 
previamente triados, dispondo-se neles exclusivamente os resíduos de construção 
civil de natureza mineral, devendo ser prioritariamente reutilizados ou reciclados, 
sendo, se inviáveis estas operações, conduzidos ao aterro. 

§ 2º Os resíduos da construção civil e os resíduos volumosos, bem como outros tipos 
de resíduos urbanos, não poderão ser dispostos em áreas de "bota fora", encostas, 
corpos d'água, lotes vagos, em passeios, vias e outras áreas públicas ou particulares 
e em áreas protegidas por Lei. 

 
CAPÍTULO IX 

DO CONSÓRCIO 
 

Art. 44. De conformidade com o disposto na Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, o Município poderá participar, juntamente com outros municípios, de 
Consórcio Intermunicipal para Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Resíduos 
Sólidos Urbanos, sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos. 

 

CAPÍTULO X 
DOS PROGRAMAS DE APOIO A COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 

Art. 45. A Coleta Seletiva Solidária dos resíduos recicláveis constitui parte essencial 
do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos e será implantada de forma extensiva no 
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Município com priorização das ações de geração de ocupação e renda e das ações 
modificadoras do comportamento dos munícipes perante os resíduos que geram. 

 

Art. 46. A coleta seletiva de materiais recicláveis será incentivada através de 
associações, cooperativas e/ou outras formas de associativismo, para a geração de 
trabalho e renda, ou ainda através de empresas privadas do setor. 

 

CAPÍTULO XI 
DAS TAXAS E TARIFAS 

 

Art. 47. Pela prestação do serviço de coleta, transporte e destino final dos resíduos 
previstos no Art. 5º deste Regulamento serão cobradas as taxas previstas no Código 
Tributário do Município de Santa Helena. 

Art. 48. Por outros serviços prestados previstos neste Regulamento serão cobrados 
os valores a serem fixados pela Administração Pública Municipal 

 

Art. 49. Para os titulares cuja tarifa está indexada ao consumo de água ou quando o 
serviço for de responsabilidade da mesma prestadora dos serviços, a tarifa de 
resíduos sólidos será liquidada, através de aviso/fatura da água, em que constará 
devidamente especificada, e o pagamento da tarifa é indissociável do pagamento da 
fatura dos consumos de água, observando-se as regras e prazos definidos por esta. 

 

Art. 50. Nos casos de taxas ou tarifas cujo serviço de resíduos sólidos não for de 
responsabilidade da mesma prestadora do serviço, as taxas ou tarifas poderão ser 
lançadas juntamente e liquidadas na mesma guia do Imposto Predial e Territorial 
Urbano ou no aviso/fatura da água, em que constará devidamente especificada, e o 
pagamento da taxa ou tarifa é indissociável do pagamento da guia ou da fatura, 
observando-se as regras e prazos definidos para estas. 

 

Art. 51. Os geradores domésticos, que se encontrem em situação de carência 
econômica comprovada pelos serviços sociais, gozam do direito à redução do valor 
da respectiva taxa de resíduos sólidos, sempre que solicitado o desconto e efetivada 
sua comprovação junto ao órgão responsável pela gestão. 

 

Art. 52. São isentos da taxa: 

I - as que obtiveram a isenção da tarifa de água ou isenção na mesma proporção 
obtida na tarifa de água. 
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CAPÍTULO XII 
DA FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E PENALIDADADES 

 
Seção I 

Da Fiscalização 

Art. 53. A fiscalização das disposições do presente Regulamento e a imposição de 
penalidades competem aos órgãos municipais com competência fiscalizadora para as 
atividades objeto deste Regulamento. 

Art. 54. Qualquer violação ao disposto no presente Regulamento constitui infração 
punível com multa, sendo igualmente puníveis as tentativas de violação e os 
comportamentos negligentes. 

Parágrafo único. O pagamento da multa não elide a irregularidade, ficando o infrator 
obrigado a regularizar a situação ou reparar os danos causados que estivarem em 
desacordo com as disposições contidas neste Regulamento. 

 

Art. 55. As infrações a este Regulamento serão notificadas e uma via da notificação 
será entregue ao infrator mediante recibo ou através de Aviso de Recebimento (AR). 

Parágrafo único. Se o infrator se recusar a receber a notificação tal fato será 
certificado no documento. 

 

Art. 56. Para o exercício do contraditório e da ampla defesa, é assegurado ao infrator 
o direito de recorrer no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da notificação. 

 

Seção II 
Das Infrações e Penalidades 

 

Art. 57. Serão punidas com multas as seguintes infrações: 

I - a realização, não autorizada, da atividade econômica de deposição, recolha, 
transporte, armazenagem, valorização, tratamento e eliminação de resíduos sólidos - 
multa de dez a cinquenta vezes a Unidade Fiscal do Município - UFM; 

II - descarga de RSU na via pública ou em qualquer outro local não autorizado, bem 
como a sua colocação fora dos horários de recolha - multa de uma a cinco vezes a 
UFM; 

III - utilização de equipamentos de deposição e recolha não autorizados ou fora dos 
padrões determinados, ou de capacidade não apropriada em função da produção de 
resíduos - multa de uma a cinco vezes a UFM; 

IV - utilização de equipamentos em más condições de higiene e estado de 
conservação - multa de uma a três vezes a UFM; 

V - deposição de RSU diferentes daqueles a que se destinam os equipamentos de 
deposição - multa de uma a duas vezes a UFM; 

VI - destruir, provocar danos e afixar cartazes ou publicidade, em recipientes 
destinados à deposição de RSU - multa de uma a cinco vezes a UFM, além do 
pagamento da sua reparação ou substituição; 
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VII - permanência dos recipientes de deposição dos RSU, na via pública, fora dos 
horários fixados para tal efeito - multa de uma a três vezes a UFM; 

VIII - vazar tintas, óleos, petróleo seus derivados ou quaisquer ingredientes perigosos 
ou tóxicos para a via pública - multa de duas a dez vezes a UFM; 

IX - destruir ou danificar mobiliário urbano - multa de uma a cinco vezes a UFM; 

X - efetuar queima de resíduos sólidos a céu aberto - multa de uma cinco vezes a 
UFM; 

XI - lançar quaisquer detritos ou objetos nas sarjetas ou sumidouros - multa de uma a 
dês vezes a UFM; 

XII - poluir a via pública com dejetos, nomeadamente de animais - multa de uma a 
cinco vezes a UFM; 

XIII - despejar a carga de veículos, total ou parcialmente, com prejuízo para a limpeza 
pública, sem efetuar a limpeza dos resíduos daí resultantes - multa de uma a dez 
vezes a UFM; 

XIV - não proceder a limpeza de todos os resíduos provenientes de obras que afetem 
o asseio das vias e outros espaços públicos - multa de uma vezes a UFM; 

XV - lançar ou abandonar animais estropiados, doentes ou mortos na via pública - 
multa de uma a dez vezes a UFM; 

XVI - lançar volantes ou panfletos promocionais ou publicitários na via pública - multa 
de meia a duas UFM; 

XVII - violação de outros dispositivos deste Regulamento não expressamente acima 
mencionados - multa de uma a dez vezes a UFM. 

Parágrafo único. As multas serão agravadas para o dobro em cada reincidência. 

 
CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 58. Os sacos plásticos não biodegradáveis deverão num prazo de 03 (três) anos 
serem substituídos por biodegradáveis se estes forem os recomendáveis ou por outra 
solução aprovada que cause menos efeitos nocivos ao meio ambiente. 

Art. 59. A gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos do Município serão 
executados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 
de Santa Helena. 

Art. 60. Este Regulamento entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de sua 
publicação. 

 
Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Helena.  

Aos ____ de ______________ de 2018 

 

Prefeito Municipal 
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11.7.4. Modelo de Decreto para aprovação do PMSB 

 

DECRETO n.° _______, ______ DE ________ DE 2018 

Aprova a Revisão do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, modalidades: 
Abastecimento de Água Potável, Esgotamento 
Sanitário, Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas. 

 

   PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

Considerando a Lei Federal n.º 11.445, de 05 de Janeiro de 2.007, que estabelece as 
diretrizes nacionais para o Saneamento Básico; 

Considerando que a empresa Habitat Ecológico elaborou a Revisão do Plano de 
Saneamento Básico nos estritos termos da Lei Federal n.°11.445, de 05 de Janeiro 
de 2007.  

Considerando que o referido Plano foi objeto de consulta pública pelo prazo de 15 
(quinze) dias, datado em 29 de maio de 2018. 

 

A Câmara Municipal de Santa Helena, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte, 

DECRETO: 

 

Art.1° Fica aprovada a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Santa Helena (PR) modalidades: Abastecimento de Água Potável, 
Esgotamento Sanitário, Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Parágrafo Único. A partir da publicação deste Decreto, a íntegra da Revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico mencionado no “caput” deste artigo estará 
disponível na Sede da Prefeitura de Santa Helena e no site 
< http://www.santahelena.pr.gov.br >. 

 

Art.2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santa Helena.  
 

Aos ____ dias de ______________ de 2018 

 

Prefeito Municipal 

 

 

 

http://www.santahelena.pr.gov.br/

