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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento trata da Revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) do Município de Pomerode. O Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Pomerode foi instituído em junho de 2012, 

após criação da Lei Complementar nº 241 – Dispõe sobre a Política Municipal 

de Saneamento Básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá 

outras providências. Este fora elaborado de acordo com as exigências 

previstas na Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 (Política Nacional 

de Saneamento Básico – PNSB), que estabelece no Parágrafo 4°, Art. 19° que 

os Planos Municipais de Saneamento Básico devem ser revistos 

periodicamente, em prazo não superior a 04 (quatro) anos.  

Em complemento à legislação federal, a Política Municipal de 

Saneamento Básico de Pomerode determina, em seu Art. 47, que o PMSB 

deve ser avaliado anualmente e revisado periodicamente, em prazo não 

superior a 04 (quatro) anos, sendo submetido à aprovação do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e da Cidade de Pomerode (CONCIDADE), cujas 

disposições constam em legislação municipal através da Lei Complementar nº 

178/2009, e homologado por Decreto do Chefe do Poder Executivo. Ainda na 

Política Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, está determinado, 

também no Art. 47, que Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser 

compatível com os planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos.  

A primeira Versão Revisada do Plano Municipal de Saneamento Básico 

de Pomerode abrangeu os setores de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, sobre instituição do Decreto nº 2.945/2015, realizada no ano de 2015 

pela empresa MPB Engenharia e teve como base o Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Pomerode elaborado no ano de 2011 pela 

municipalidade.  

Em 2018, a empresa H2SA Engenharia LTDA. Foi contratada com o 

objetivo de assessorar tecnicamente o Grupo Executivo de Saneamento (GES) 

durante o processo de revisão do PMSB. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, consolidado 

em 2011, abrange todo o território do município, área urbana e rural, e 
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contempla os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Esta versão revisada do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Pomerode é composta por um Volume Único – Plano Municipal de 

Saneamento Básico Revisado – aprovada em Conselho e utilizou elementos e 

informações pertinentes descritas no PMSB datado de 2011 e a revisão, 

anteriormente citada, realizada no ano de 2015.  

A presente Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

contempla os seguintes itens, a saber:  

 Diagnósticos setoriais;  

 Prognóstico, objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;  

 Programas, Projetos e Ações necessárias para atingir os objetivos e 

metas estabelecidas;  

 Ações de Emergência e Contingência;  

 Procedimentos para avaliação e revisão do Plano; 

 Mobilização e comunicação social. 

2. FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA DO PMSB DE POMERODE 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode fora elaborado 

no ano de 2011 e teve como principal fundamentação de planejamento para 

setores de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário o 

Diagnóstico da AMMVI, diagnóstico do Plano Municipal de Habitação e 

Diagnóstico do Plano Diretor e continha os seguintes tópicos: Dados gerais do 

município, diagnóstico, metas, indicadores de acompanhamento e avaliação e 

plano de contingências. O PMSB de Pomerode Versão 2011 contemplou as 

quatro áreas do saneamento básico:  

 Sistema de abastecimento de água potável; 

 Sistema de esgotamento sanitário; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e 

 Drenagem e manejo das águas pluviais. 

O PMSB (2011) foi aprovado por meio do Decreto Nº 2.599 de 12 de 

julho de 2011, nos termos da legislação vigente à época e a Lei Complementar 
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Nº 211, de 12 de julho de 2011 que instituiu a Politica Municipal de 

Saneamento Básico.  

A Política Municipal de Saneamento Básico de Pomerode determina em 

seu Art. 47, que o PMSB deve ser avaliado anualmente e revisado 

periodicamente, em prazo não superior a 04 (quatro) anos, sendo submetido à 

aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente e da Cidade de Pomerode 

(CONCIDADE), cujas disposições constam em legislação municipal através da 

Lei Complementar nº 178/2009, e homologado por Decreto do Chefe do Poder 

Executivo.  

No ano de 2011, 93,15% da população era abastecida com água tratada 

(24.570), considerando um consumo diário de 142,30 L.hab/dia. Havia 1550 m³ 

de reservação de água sendo 1.000 m³ no Centro, abastecido a jusante pela 

Estação de Tratamento de Água (ETA) II; 500 m³ no Testo Alto, abastecido a 

montante pela ETA I e 50 m³ no Vale do Selke Grande, abastecido a montante 

por um poço profundo e os reservatórios não dispunham de macro medidores. 

Eram captados 6.000 m³/dia de água nos mananciais do município, 

desconsiderando o poço profundo. Havia duas estações de tratamento de água 

(Centro – ETA I e Testo Alto – ETA II) capaz de tratar 6.900 m³/dia), 204,5 km 

de rede de distribuição, com 6.802 ligações (todas com hidrômetros) e 6.905 

economias. A perda de faturamento foi estimada em 24% e 19 funcionários 

trabalhavam na operação e manutenção e 8 na administração.  

Quanto ao esgotamento sanitário, o sistema de tratamento de esgoto 

estava em fase de implantação (essa fase inicial de responsabilidade da 

Prefeitura) e foi projetado para atender 38% da população e 2.000 domicílios. A 

cobrança da tarifa de esgoto só será realizada após o sistema de tratamento de 

esgoto entrar em funcionamento, considerando a tarifa como 80% do valor da 

tarifa de água. O Projeto Bacia B, estava com a toda a rede de coleta, as 

elevatórias e a estação de tratamento concluído, faltando apenas a demanda 

energética para alimentar o sistema. Já o Projeto Bacia A estava delimitado, 

faltando a elaboração do projeto executivo. Somente 2 (dois) funcionários 

estavam ligados ao serviço de esgotamento sanitário. Extensão de 13 km da 

rede coletora de esgoto: rede unitária e rede separadora. Estava previsto a 
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implantação de 1.600 ligações de esgoto com vazão de 35,8 L/s a serem 

destinados ao rio Testo.  

Acerca do setor de drenagem urbana, o serviço era prestado pela 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos, cujo serviço custava aos cofres 

municipais o equivalente 5% do orçamento geral do município. Um total de 5 

funcionários do quadro permanente do município ligados somente a este 

serviço, 3 na operação e manutenção e 2 na gerência. O município possuía 

como instrumento regulador do sistema de drenagem urbana, a Lei 

Complementar nº 162 e nº 163 que instituíram respectivamente o Código 

Urbanístico e o Código de Obras. A Legislação Municipal exigia a aprovação e 

implantação de um sistema de drenagem pluvial para loteamentos novos e/ou 

populares. Não havia informações sobre quantidade de vias com dispositivos 

de drenagem, dimensão da rede, especificações das tubulações, nem acerca 

da manutenção preventiva/corretiva do setor. Foi apresentado que o município 

dispunha de 20 % a 40% de vias pavimentadas, porém não foi informado qual 

percentual de cobertura com drenagem nestas vias. O município sofreu com 

enchentes e enxurradas nos anos de 2008 e 2011, sendo esta última a maior já 

registrada no município.  

Do setor de resíduos sólidos e limpeza urbana, estes eram realizados 

exclusivamente pela prefeitura. Havia 44 funcionários que atuavam no setor. 

Quanto aos veículos e equipamentos disponíveis para a execução destes 

serviços, têm-se 2 caminhões compactadores, 1 Caminhão coletor, 2 

caminhões-pipa e 11 ceifadeiras costais. A cobrança era realizada por meio de 

uma taxa juntamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), sendo a 

receita arrecadada com serviços de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU). No ano de 2007 foi arrecadada a quantia de R$ 488.421,53 e a 

despesa total com este serviço foi de R$ 1.396.884,31. Cerca de 90% dos 

domicílios tinham seus resíduos sólidos coletados, tanto os orgânicos, quanto 

os recicláveis. A pesagem de aproximadamente 8 ton/dia era realizada no 

Aterro Sanitário do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI), 

localizado em Timbó.  

Diante do quadro de falta de recursos para favorecer a universalização 

do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a 



36 

 

Prefeitura Municipal de Pomerode, publicou em 18 de setembro de 2013 o 

Aviso de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) Nº 001/2013, com 

vistas ao recebimento de propostas que tenham por objeto a apresentação de 

estudos que demonstrem a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Com fundamento no Decreto municipal Nº 2.781/2013, a 

Administração Pública instituiu aquele Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) para convocar os interessados a apresentarem estudos de 

viabilidade econômico-financeira para a universalização dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, através da delegação dos 

serviços (concessão comum ou parceria público-privada) pelo prazo de até 35 

(trinta e cinco) anos. 

Poderiam participar do procedimento de manifestação de interesse as 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, individualmente ou 

em grupo, nos termos do Decreto municipal Nº 2.781/2013. 

Os interessados em apresentar estudos poderiam solicitar o 

agendamento de reuniões técnicas com agentes municipais, para colherem 

informações e receberem esclarecimentos. A realização do PMI pelo órgão ou 

entidade solicitante não implicou, necessariamente, em abertura de processo 

licitatório por parte do Poder Público. Ainda, a realização de eventual processo 

licitatório não estava condicionada à utilização de dados ou informações 

obtidas por meio dos interessados participantes deste procedimento. 

Os direitos autorais sobre os estudos de viabilidade, levantamentos, 

investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres e demais 

documentos apresentados pelos particulares no PMI seriam cedidos 

gratuitamente pelo interessado participante, podendo ser utilizados 

incondicionalmente por órgãos ou entidades da Administração Pública 

Municipal. 

A utilização dos elementos obtidos com o PMI não caracterizava nem 

resultava na concessão de qualquer vantagem ou privilégio ao particular em 

eventual processo licitatório, muito menos impossibilitaria que os efetivos 

participantes do PMI viessem a participar de futura licitação pública. 
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Os particulares interessados seriam responsáveis pelos custos 

financeiros e demais obrigações decorrentes de sua manifestação de interesse, 

sem qualquer ônus ao Poder Público Municipal, mesmo que este viesse a se 

utilizar, total ou parcialmente, dos estudos produzidos por qualquer participante 

do PMI. A proposta de estudo deveria conter, no mínimo, o seguinte: 

a) as linhas básicas do projeto, com a descrição do objeto, sua 

relevância e os benefícios econômicos e sociais dele advindos; 

b) a estimativa dos investimentos necessários e do prazo de implantação 

do projeto; 

c) as características gerais do modelo de negócio, incluindo a 

modalidade considerada mais apropriada; 

d) a projeção, em valores absolutos ou em proporção, da 

contraprestação pecuniária eventualmente demandada do parceiro 

público; e 

e) outros elementos que permitissem avaliar a conveniência, a eficiência 

e o interesse público envolvidos no projeto. 

Os estudos deveriam compreender o cenário de cumprimento das metas 

e dos investimentos previstos no atual Plano Municipal de Saneamento Básico 

de 2011, sendo permitido que o interessado apresentasse sugestões de 

diferentes cenários (metas, investimentos, plano tarifário, contrapartida mensal, 

etc.) para viabilizar a universalização dos serviços públicos em no máximo 35 

(trinta e cinco) anos.  

No final de 2013 a Prefeitura Municipal de Pomerode autorizou as 

empresas JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e AEGEA SANEAMENTO E 

PARTICIPAÇÕES S/A a realizar estudos técnicos com a finalidade de propor 

soluções para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

do município. 

Os estudos foram entregues à Prefeitura de Pomerode no mês de 

janeiro de 2014. Com a finalidade de realizar a análise e emissão de parecer 

técnico referente aos estudos e Procedimentos de Manifestação de Interesse 

(PMI) apresentados, a Prefeitura de Pomerode lançou em 14 de março de 2014 

o processo licitatório na modalidade convite Nº004/2014, cuja vencedora foi a 
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empresa MPB SANEAMENTO LTDA. A prestação do serviço foi oficializada 

por meio da assinatura do contrato administrativo de Nº 006/2014. 

A MPB SANEAMENTO LTDA tinha como escopo a prestação dos 

seguintes serviços: 

 Análise e parecer Técnico de estudos e Procedimentos de 

Manifestação de Interesse (PMI), nas áreas relativas ao esgotamento 

sanitário e ao abastecimento de água, apresentados ao Município; 

 Análise e apresentação de proposituras para a atualização e revisão 

do PMSB; 

 Análise de arcabouço legislativo para adequar a legislação municipal 

as diretrizes nacionais de saneamento básico, nos termos da Lei Nº 

11.445/07, que estabelece a regulação e as diretrizes do setor; 

 Assessoramento técnico em processos administrativos licitatórios que 

a Administração Pública Municipal venha a desenvolver, conforme 

modalidade escolhida pelo Poder Executivo Municipal para a 

universalização dos serviços de Abastecimento de Água e 

Esgotamento sanitário; 

 Assessoria Técnica ao Poder Executivo Municipal em julgamento 

técnico licitatório na área de saneamento. 

A análise e parecer técnico abrangeram os estudos apresentados pela 

empresa JZ ENGENHARIA e AEGEA SANEAMENTO no que tange o 

diagnóstico municipal nas duas áreas, assim como as metas e premissas 

adotadas, as proposições de melhoria dos sistemas, as necessidades de 

investimento e, por fim, os estudos de viabilidade econômico-financeira de 

cada uma das propostas. Ainda, fez parte desta análise o comparativo dos 

estudos apresentados com o Plano Municipal de Saneamento Básico (2011). 

Após, o município lançou o Edital de Licitação Convite Nº 004/2014 e 

Contrato Administrativo Nº 006/2014 cuja empresa MPB SANEAMENTO LTDA 

realizou a atualização e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, em 

sua versão do ano de 2015 (PMSB 2015). Cabe ressaltar que a revisão do 

PMSB, realizada em 2015 pela MPB SANEAMENTO LTDA, abrangeu somente 

as áreas relativas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

município. 
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Sobre o setor de abastecimento de água, em resumo, a versão de 2015 

trouxe que a população atendida pelo Sistema de Abastecimento de Água 

(SAA) de Pomerode em 2014, era de 28.712 habitantes, o que corresponde a 

uma cobertura de aproximadamente 95,70% em relação à população total do 

município. Observa-se que 100% da população urbana era atendida com os 

serviços, o que resultava em um atendimento na área rural de 63,3%. 

A captação no rio Pomerode Fundos constitui a segunda maior em 

vazão captada do sistema de abastecimento de água de Pomerode (30 l/s, à 

época) - ETA I, que está localizada às margens do rio Pomerode Fundos. No 

local existe uma pequena central hidrelétrica (PCH) que se encontra 

desativada. Ressalta-se que o SAMAE já estudava a reativação da unidade. A 

captação realizada no ribeirão Clara está localizada às margens do ribeirão de 

mesmo nome e captava uma vazão de 5 l/s – ETA I. A captação no rio Testo 

constituía a maior, em vazão captada, do sistema de abastecimento de água 

de Pomerode, estando localizada às margens do rio Testo (50 l/s, à época) – 

ETA II. A montante do ponto de captação da água bruta no rio Testo 

apresentava problemas com o assoreamento do rio. 

A captação utilizada para alimentar a ETA III constituía-se na exploração 

de água subterrânea por meio de um poço artesiano localizado na região do 

Vale do Selke Grande. Esta unidade captava uma vazão de 9 l/s. A Estação de 

Recalque de Água Bruta (ERAB) do rio Pomerode Fundos localiza-se próximo 

a captação de água bruta e estava equipada com 02 (dois) conjuntos moto-

bomba, sendo que um é utilizado como reserva, com potência de 55 cv cada. 

O manancial Ribeirão Clara abastecia a ETA I do município por 

gravidade. A ERAB do rio Testo localizava-se junto à captação de água bruta e 

está equipada com 03 (três) conjuntos moto-bombas, sendo 01 (um) utilizado 

para a lavagem dos filtros. Os conjuntos moto-bombas possuíam uma potência 

de 50 c.v. cada. O volume de reservação na época era de 1.550 m³ 

Considerando que o volume ideal de reservação deve ser de 1/3 do consumo 

máximo diário, no caso 2.286,75 m³, concluiu-se, portanto, que a reservação à 

época possuía um déficit em sua capacidade de atendimento de 

aproximadamente 750 m³. De acordo com o informado, a rede de distribuição 

do SAA de Pomerode possuía uma extensão total de 255 Km e segundo dados 
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de setembro de 2013, contava com 7.984 ligações prediais conectadas ao 

sistema. 

Estima-se que no Sistema de Abastecimento de Água de Pomerode 

exista um percentual de ligações hidrometradas de 95,9% o que resulta em um 

número aproximado de 7.656 unidades. Com relação ao número de economias 

estimado, à época, o município de Pomerode possuía 8.140 economias de 

água.  

O consumo per capita médio de água estimado para o Sistema foi, 

portanto de 137,2 l/hab.dia (jun/2012 – mai/2013). A quota per capita 

considerada como referência para o planejamento, contou com o valor de 150 

l/hab.dia, tendo em vista que é o valor mínimo recomendado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Regional, para fins de planejamento à municípios com 

população superior a 50.000 habitantes. As perdas totais do sistema eram de 

37,8%.  

De acordo com informações disponibilizadas pelo Serviço Autônomo 

Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Pomerode, de janeiro a outubro de 

2013, houve uma arrecadação com os serviços de água de R$ 3.469.929. Já 

entre janeiro e julho de 2013 o faturamento com os serviços foi de R$ 

2.115.182. Sendo assim, fazendo-se os ajustes necessários estima-se que 

tenha havido um índice de arrecadação médio, no período, igual a 98,4%.  

Para as ações propostas no PMSB 2015, em relação ao sistema de 

abastecimento de água, fez-se necessário estabelecer prioridades, ou seja, 

elencar linhas de orientação estratégica de modo que as intervenções a serem 

realizadas se tornem eficazes ao longo do tempo (período de planejamento). 

Desse modo, tendo por base as intervenções apresentadas 

anteriormente, estabeleceu-se a seguinte ordem de priorização: 

 Prioridade 1 – Macromedição; 

 Prioridade 2 – Controle de Perdas. 

 Prioridade 3 – Reservação; 

 Prioridade 4 – Hidrometração; 

 Prioridade 5 – Melhorias no Sistema de Distribuição; 

 Prioridade 6 – Ampliação do Sistema de Tratamento de Água (ETA). 
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Acerca do sistema de esgotamento sanitário, o Município de Pomerode 

contava com um sistema público de coleta e tratamento de esgoto sanitário. 

Contudo, o sistema de tratamento não se encontra em operação. 

A rede coletora de esgoto estava implantada no bairro Centro com uma 

extensão aproximada de 11 km, tendo sido construída em manilha cerâmica e 

PVC. 

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) existente possuía unidades 

de tratamento preliminar – gradeamento e desarenador – e tratamento do 

esgoto por meio de Reator Anaeróbio de Leito Fluidizado (RALF) com sistema 

de retenção de sólidos e captação dos gases gerados durante o tratamento. A 

vazão de tratamento nominal da estação era de 35,8l/s. Existia um projeto de 

adequação da estação de tratamento implantada, tendo em vista que a ETE 

possuía apenas tratamento preliminar e primário. O projeto previa a 

implantação de dois reatores de Lodo Ativado por Bateladas Sequênciais 

(SBR), como tratamento secundário, e um tanque para armazenamento do lodo 

produzido em excesso no processo de tratamento. O sistema de desinfecção 

previsto seria realizado por meio de cloração com solução de hipoclorito de 

sódio a 12%, aplicado na saída do efluente do SBR. 

Uma vez que o sistema público de esgotos não operava no município, a 

população utilizava fossa séptica para o tratamento do esgoto doméstico ou 

lança seus efluentes em rede de drenagem pluvial. Para a revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, nos eixos abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, o objetivo último é o de atingir a universalização dos 

serviços em 35 anos. 

Como o sistema público de esgotamento sanitário de Pomerode não se 

encontrava em operação, priorizou-se, como um todo, a implantação efetiva do 

sistema no município. 

Estimaram-se os seguintes prazos para a implantação do sistema: 

 2015: período para elaboração dos projetos executivos, contemplando 

o processo de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento 

sanitário e obtenção de recursos financeiros para as obras de 

construção do sistema; 
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 Entre 2016 e 2017: iniciar a implantação do sistema atendendo a 

27,5% da população urbana com sistema público de esgotamento 

sanitário; 

 Entre 2018 e 2024: atender 78,8% da população urbana com sistema 

público de esgotamento sanitário; 

 Entre 2025 e 2034: atender 100,0% da população urbana com 

sistema público de esgotamento sanitário; 

 Entre 2035 e 2049: manter o atendimento de 100,0% da população 

urbana com sistema público de esgotamento sanitário. 

A Versão Revisada do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Pomerode, realizada em 2015, abrangeu os setores de abastecimento de água 

e esgotamento sanitário, sendo homologada e instituída pelo Decreto Nº 

2945/2015.  

A terceira revisão do PMSB de Pomerode aconteceu por meio da 

contratação da empresa H2SA Engenharia LTDA. – que assessorou 

tecnicamente o Grupo Executivo de Saneamento (GES) durante o processo de 

revisão do PMSB. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode Revisado – 

versão 2019 abrange todo o território do município, área urbana e rural, e 

contempla os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Importante frisar que a Lei 

Complementar Municipal Nº 241/2012, que estabeleceu a Política Municipal de 

Saneamento Básico, prevê que o Plano Municipal de Saneamento Básico seja 

aprovado pelo CONCIDADE e que seja homologado por Decreto do Prefeito 

Municipal (art. 47, § 8º, da LC Nº 241/2012).  

3. PRINCÍPIOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Saneamento Básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

 Abastecimento de água potável: pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 
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desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição; 

 Esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

 Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

 Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes 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. 

As ações de saneamento são consideradas preventivas para a saúde 

quando garantem a qualidade da água de abastecimento, a coleta, o 

tratamento e a disposição adequada de dejetos humanos e resíduos sólidos. 

Elas também são necessárias para prevenir a poluição dos corpos de água e a 

diminuir as consequências causadas pelas enchentes e inundações. 

Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base 

nos seguintes princípios fundamentais, de acordo com a Lei 11.445/2007: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes 

de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, que propicia à 

população o acesso de acordo com suas necessidades e maximiza a eficácia 

das ações e dos resultados; 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente;  
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IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das 

águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequada 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 as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, 

de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social 

relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias 

apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção 

de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de 

eficiência e redução dos custos para os usuários; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; 

X- controle social; 

XI - segurança, qualidade, regularidade; 

XII- integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos; e, 

XIII- adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

4. METODOLOGIA 

Para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, 

foram indicados os membros que passaram a integrar a Câmara Técnica de 

Meio Ambiente e Saneamento. 

Após esta definição, iniciou-se a coleta de informações atualizadas, no 

âmbito das quatro áreas de abrangência do Plano: Abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Em posse aos dados, foi dado 

início ao processo de reedição do Plano, tendo em consideração os seguintes 

itens: 
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 Atualização dos dados socioeconômicos e ambientais;  

 Atualização do Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico 

municipal; 

 Apresentação do Diagnóstico dos Sistemas Individuais de Tratamento 

de Esgoto; 

 Apresentação da Pesquisa de Percepção sobre a Gestão dos 

Resíduos Sólidos Municipais; 

 Inserção de dados oriundos do Plano Integrado de Gestão de 

Resíduos Sólidos, exercido pelo Consórcio Intermunicipal do Médio 

Vale do Itajaí (CIMVI); 

 Inserção de dados no diagnóstico e no prognóstico do PMSB oriundos 

dos Relatórios de Fiscalização da Agência Intermunicipal de 

Regulação do Médio Vale do Itajaí (AGIR), que atua no município de 

Pomerode; 

 Revisão do Prognóstico, Projeções; 

 Reedição dos Programas, Projetos e Ações necessárias para atingir 

os objetivos e as metas;  

 Revisão das ações para emergências e contingências; 

 Realização da Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

 Apresentação do processo de participação social durante a 

elaboração do PMSB; 

 Redação do Projeto de Lei; 

 Realização de Audiência Pública de validação. 

Todas as etapas necessárias para desenvolvimento do PMSB foram 

realizadas com a participação social, com publicidade das atividades 

desenvolvidas e todas as ações e metas foram discutidas e decididas em 

conjunto com a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento e, 

posteriormente, com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

(CONCIDADES), cuja nomeação dos membros se dá através da Portaria 

Municipal nº 24.800/2019 (vide Anexo II), e aprovado em Conferência Municipal 

de Saneamento Básico, Audiências Públicas e nas reuniões, conforme descrito 

no item participação social, contido neste documento. 
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5. PERÍODO DE PROJETO 

O período de planejamento adotado para a revisão do PMSB é de 20 

anos conforme definido na Política Municipal de Saneamento Básico (Lei 

Complementar nº 241/2012) e aprovado nas reuniões com a Câmara Técnica 

de Meio Ambiente e Saneamento para os setores de resíduos sólidos e 

drenagem urbana.  

Assim, o período de 20 anos é datado a partir de 2020, com término em 

2040. Para redefinição das metas e ações será adotado: 

 Imediatas ou emergenciais – até 03 anos; 

 Curto prazo – entre 04 a 09 anos; 

 Médio prazo – entre 10 a 15 anos; 

 Longo prazo – entre 16 a 20 anos. 

Para o setor de esgotamento sanitário e abastecimento de água, adotou-

se o horizonte de planejamento de 35 (trinta e cinco) anos considerando o 

planejamento realizado na 1ª Revisão do PMSB datado de 2015 que englobou 

estes dois setores.  

6. OBJETIVOS 

A definição de objetivos e sua explicitação de maneira organizada é uma 

atividade essencial no planejamento de sistemas municipais de saneamento, e 

deve estar contida no PMSB.  

Como objetivos gerais do planejamento em saneamento básico no 

município de Pomerode, foram considerados os seguintes:  

 Garantir a qualidade ambiental como condição essencial para a 

promoção e melhoria da saúde coletiva; 

 Adotar e manter a universalização dos sistemas e dos serviços de 

saneamento básico como meta permanente; 

 Promover a recuperação e o controle da qualidade ambiental, 

garantindo acesso pleno dos cidadãos aos serviços e sistemas de 

saneamento. 
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Proteção dos Recursos Hídricos e Controle da Poluição 

 Garantir a qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, principalmente os mananciais destinados ao consumo 

humano; 

 Adotar e manter a universalização dos sistemas de drenagem e 

tratamento dos efluentes (em particular os domésticos) como meta 

permanente, 

 Promover o controle da qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos.  

 

Abastecimento de Água às Populações e Atividades Econômicas 

 Assegurar uma gestão racional da demanda de água, em função dos 

recursos disponíveis e das perspectivas socioeconômicas; 

 Garantir a quantidade de água necessária para o abastecimento às 

populações e o desenvolvimento das atividades econômicas, 

 Promover incremento na eficiência dos sistemas, por meio da redução 

das perdas na produção e na distribuição. 

 

Valorização Social e Econômica dos Recursos Ambientais 

 Definir a destinação de diversos resíduos provenientes da atividade 

humana, 

 Promover a identificação dos locais com aptidão para usos 

específicos relacionados ao saneamento ambiental. 

 

Sistema Econômico-Financeiro 

 Promover a sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas de 

saneamento e a utilização racional dos recursos hídricos. 

 

6.1. OBJETIVOS SETORIAIS 

Os objetivos setoriais são descritos a seguir. 
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Sistema de Abastecimento de Água potável 

 Resolver carências de abastecimento de água, garantindo eficiência e 

eficácia no fornecimento de água a toda população; 

 Estabelecer programas de melhorias contínuas dos sistemas de 

abastecimento atual em todo o território municipal; e 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental. 

 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

 Resolver carências de atendimento, garantindo o acesso dos serviços 

de tratamento de esgoto à população; 

 Adaptar a infraestrutura disponível para tratamento de esgoto à 

realidade resultante do desenvolvimento socioeconômico do 

município; 

 Proteger os todos os mananciais do município, contribuindo no âmbito 

da bacia hidrográfica; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental. 

 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

 Resolver carências de atendimento, garantindo o acesso à limpeza 

pública para toda a população; 

 Atender aos princípios da redução, reutilização e reciclagem dos 

resíduos sólidos, em busca da sustentabilidade do sistema; 

 Resolver as deficiências e atenuar as disfunções ambientais atuais 

associadas à salubridade ambiental, resultantes de falhas no manejo 

dos resíduos sólidos; 

 Adaptar a infraestrutura disponível para tratamento, reciclagem e 

disposição final dos resíduos sólidos à realidade resultante do 

desenvolvimento socioeconômicos do município; 
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 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental; 

 Promover a valorização econômica dos resíduos sólidos do município.  

 

Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes urbanas. 

 Organizar o sistema de gestão municipal, por meio da organização e 

obtenção dos dados do setor; 

 Auxiliar no desenvolvimento de um mecanismo de sistema preventivo 

e de planejamento do setor; 

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental. 

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO PLANO 

O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), especificamente em 

seus artigos 21 (Inciso XX) e 23 (Inciso IX), que determinam as competências 

da União, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos Municípios; art. 225, 

que disciplina o direito ambiental ecologicamente equilibrado; e o art. 196, no 

que tange ao direito à saúde e sua relação com esta espécie de serviço. 

Entre as leis federais mais importantes aplicáveis ao setor de 

saneamento pode-se citar a Lei nº 11.445/2007 – Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) –, regulamentada pelo Decreto Nº 7.217/2010, 

que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo o 

município como o titular dos serviços públicos de saneamento básico, e 

tornando-o responsável em formular a política municipal de saneamento 

básico, elaborar o seu plano municipal de saneamento básico, definir o ente 

responsável pela regulação e fiscalização, adotar parâmetros de controle dos 

serviços executados pelo operador, fixar direitos e deveres dos usuários, 

estabelecer mecanismos de controle social, promover a universalização ao 

acesso dos serviços de saneamento básico, definir metas, entre outras ações. 

Os planos de saneamento básico constituem uma das ferramentas da Lei nº 

11.445/2007. 
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O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) corresponde a um 

dos programas e ações desenvolvidos pela Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA), que possui como principal objetivo a garantia 

dos direitos humanos de acesso à água potável em qualidade e quantidade 

suficientes e a vida em ambiente salubre nas cidades e no campo, seguindo os 

princípios da equidade, universalidade e integralidade. Alguns órgãos 

governamentais que compartilham destes objetivos são: Ministério das 

Cidades, o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, e 

Ministério da Integração Nacional. 

A Resolução recomendada nº 33/2007 sugeriu prazos para a elaboração 

dos Planos de Saneamento Básico no âmbito federal, estadual e municipal e a 

instituição de Grupos de Trabalho para formularem a proposta de planejamento 

para a elaboração dos planos. O governo federal não cumpriu o prazo para 

elaboração do PLANSAB estipulado na referida resolução para 31 de 

dezembro de 2008, sendo o PLANSAB aprovado pelo Decreto nº 8.141 de 20 

de novembro no ano de 2013 e pela Portaria nº 171, de 09 de abril de 2014. 

Ainda conforme a resolução nº 33/2007, os planos municipais de saneamento 

básico deveriam ter sido apresentados até 31 de dezembro de 2013. Porém, 

em função da dificuldade de estruturação técnica dos municípios e o não 

cumprimento dos prazos pela esfera federal e estadual, o decreto nº 

8.629/2015, estendeu o prazo para regularização dos planos municipais de 

saneamento até o dia 31 de dezembro de 2017. Houve mais um adiamento do 

período de entrega do PMSB no ano de 2017, por meio do Decreto nº 9.254, 

de 29 de dezembro 2017, onde estabeleceu que após 31 de dezembro de 

2019, os municípios que não tiverem seus PMSBs instituídos, estarão 

impedidos de terem acesso aos recursos orçamentários da União ou aos 

recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento 

básico. 

Para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Pomerode foram utilizados os principais instrumentos legais relacionados com 

o setor de saneamento brasileiro, com abrangência nas esferas federal e 

estadual. A Lei Nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos - institui 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8141.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=10/04/2014&jornal=2&pagina=49&totalArquivos=76
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a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) contém instrumentos 

importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos 

principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo 

inadequado dos resíduos sólidos. Ainda presume a prevenção e a redução na 

geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo 

sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 

reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor 

econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou 

reutilizado). Institui a responsabilidade compartilhada dos geradores de 

resíduos dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão 

e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística 

Reversa dos resíduos e embalagens pré-consumo e pós-consumo. Cria metas 

importantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e institui 

instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, 

intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os particulares 

elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. No que 

concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quando na 

Coleta Seletiva. 

 

7.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Além da Constituição Federal e a PNSB já mencionadas, outra lei 

federal de grande importância para o saneamento básico é a Lei nº 

11.107/2005 (regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017/2007), que dispõe 

sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, na qual se 

destacam, dentre outros artigos, o estabelecido no seu Art. 2º, §3º: “Os 

consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de 

obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de 

consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da 

concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, 

observada a legislação de normas gerais em vigor”. 
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O tratamento legal do saneamento básico está presente em alguns 

dispositivos de leis ordinárias, que não dispõem especificamente sobre este 

serviço público, entre as quais podem ser citadas, como principais: Lei nº 

6.776/1979 – Lei de Parcelamento do Solo, Lei nº 8.080/1990 – Lei Orgânica 

da Saúde e Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade. Salienta-se que estas 

legislações tratam superficialmente do serviço de saneamento básico, apesar 

deste tipo de serviço público ser considerado essencial para a vida dos 

cidadãos em distintos aspectos: ambiental, saúde pública e desenvolvimento 

urbano. 

É importante destacar também a Lei nº 9.433/1997, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, pois trata do uso racional e sustentável da 

água. Esta lei proporciona meios para organizar, regrar e controlar as 

disponibilidades e os diversos usos da água, recurso essencial ao 

desenvolvimento social e econômico. Os planos de saneamento básico devem 

estar compatíveis com os demais setores de planejamento que englobam a 

manutenção da qualidade e salubridade ambiental, tais como o Plano de 

Gerenciamento de Bacias Hidrográficas. 

Além destas, a Lei nº 12.651/2012, que institui o Código Florestal 

Brasileiro, tem relevância para o planejamento em saneamento, pois discorre 

sobre o uso sustentável dos recursos naturais, da preservação dos recursos 

hídricos e suas áreas de preservação permanente, de modo a garantir a 

quantidade e a qualidade destes. 

Outros dispositivos legais, em nível federal, que merecem destaque são: 

 Lei Nº 6.776/1979 – Lei de Parcelamento do Solo, alterada pela Lei 

Nº 9.785/1999, disciplina o parcelamento do solo urbano, 

estabelecendo em seu art. 2º, in verbis: "Art. 2° - O parcelamento do 

solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou 

desmembramento, observadas as disposições desta Lei e das 

legislações estaduais e municipais pertinentes." 

 Lei Nº 8.080/1990 – Lei Orgânica da Saúde - regulamentada pelo 

DECRETO Nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, regula as ações e 

serviços de saúde em todo o território nacional e estabelece, entre 
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outras coisas, os princípios, as diretrizes e os objetivos do Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

 Lei Nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade - Regulamenta os arts. 182 

e 183 da Constituição Federal estabelece diretrizes gerais da política 

urbana e dá outras providências. Seus princípios básicos são o 

planejamento participativo e a função social da propriedade. 

 PRC n° 5, de 28 de setembro de 2017, Anexo III do Ministério da 

Saúde, que “estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade”; 

 Resolução CONAMA nº 357/2005, que “dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes”; 

 Resolução CONAMA nº 377/2006, que “dispõe sobre licenciamento 

ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário"; 

 Resolução CONAMA nº 380/2006, que "retifica a Resolução 

CONAMA Nº 375/2006 e define critérios e procedimentos para o uso 

agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de 

esgoto sanitário e seus produtos derivados”; 

 Resolução CONAMA nº 430/2011, que “altera a resolução CONAMA 

357/2005, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes”. 

 

7.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao saneamento 

básico no Estado de Santa Catarina são: 

 A Lei nº. 6.320/83 – Código Estadual de Saúde; 

 A Lei nº 6.739/1985 – Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

que foi alterado pela Lei no 11. 508 de 2000; 

 A Lei nº 9.022/1993 – Cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos de Santa Catarina; 
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 A Lei nº 79/1993 – Institui o Fundo Estadual e Habitação Popular e 

Saneamento (FEHABS) e dá outras providências; 

 A Lei nº 9.748 de 1994 – Estabelece a Política Estadual de Recursos 

Hídricos de Santa Catarina; 

 A Lei nº 11.347 de 2000 – Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o 

destino final de resíduos sólidos potencialmente perigosos que 

menciona, e adota outras providências; 

 A Lei nº 13.517/2005 – Estabelece a Política Estadual de 

Saneamento;  

 A Lei nº 13.557/2005 – Estabelece a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos; 

 A Lei nº 14.675/2009 – Institui o Código Estadual do Meio Ambiente. 

 

7.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

As leis municipais que possuem relação com o processo de elaboração e 

revisão do PMSB de Pomerode estão listadas a seguir: 

 Lei nº 116/1966 – Cria Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

e dá outras providências; 

 Lei Orgânica do Município de Pomerode de 1990; 

 Lei nº 997/1991 – Cria o Serviço de Fiscalização Sanitária e 

regulamenta projetos, execuções e fiscalização das instalações hidro 

sanitárias em edificações novas e existentes;  

 Lei Complementar nº 75/2001 – Código Tributário do município de 

Pomerode;  

 Lei Complementar nº 162/2008 – Institui o Código Urbanístico, 

também denominado Plano Diretor, do município de Pomerode; 

 Lei Complementar nº 163/2008 – Dispõe sobre o Código de Obras 

do município de Pomerode e dá outras providências; 

 Lei Complementar nº 164/2008 – Dispõe sobre o Código de 

Posturas do município de Pomerode e dá outras providências; 

 Lei Complementar nº 178/2009 – Dispõe sobre o Conselho Municipal 

do Meio Ambiente e da Cidade de Pomerode – CONCIDADE; 
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 Decreto nº 2.508/2010 – Homologa o regimento interno aprovado 

pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Cidade de Pomerode 

– CONCIDADE, instituído pela Lei Complementar nº 178; 

 Lei Complementar nº 241/2012 – Dispõe sobre a Política Municipal 

de Saneamento Básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento 

Básico e dá outras providências; 

 Lei Complementar nº 267/2014 – Institui a taxa de coleta de lixo no 

município de Pomerode e dá outras providências; 

 Decreto nº 2.945/2015 – Aprova a revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Pomerode e dá outras 

providências; 

 Lei Complementar nº 301/2016 – Ratifica alterações no Protocolo de 

Intenções e no Estatuto do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do 

Itajaí – CIMVI, e dá outras providências; 

 Lei nº 2.852/2016 – Dispõe sobre a separação de lixo nos 

estabelecimentos de saúde, comerciais, industriais, prestação de 

serviços, clubes, igrejas, residências unifamiliares, multifamiliares e 

nas escolas do município de Pomerode e dá outras providências; 

 Lei Complementar nº 303/2017 – Ratifica o novo Protocolo de 

Intenções do Consórcio Público denominado “AGIR” e dá outras 

providências; 

 Lei Complementar nº 326/2018 – Ratifica alterações no Protocolo de 

Intenções e no Estatuto do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do 

Itajaí – CIMVI, e dá outras providências;  

 Lei nº 3.017/2018 – Autoriza o município de Pomerode a contratar 

operação de crédito denominada Financiamento para Infraestrutura e 

Saneamento (FINISA), junto à Caixa Econômica Federal e a abrir 

créditos adicionais para os programas de investimentos; 

 Decreto nº 3.542/2018 – Designa o Consórcio Intermunicipal do 

Médio Vale do Itajaí – CIMVI como órgão de apoio técnico e jurídico 

ambiental e municipal, e dá outras providências; 
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 Decreto nº 3.609/2019 – Fixa preços mínimos para comercialização 

de material reciclado pela divisão de resíduos sólidos do SAMAE e dá 

outras providências. 

 

7.4. ANÁLISE CRÍTICA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADA AOS 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO  

O município de Pomerode instituiu em 2012 a Política Municipal de 

Saneamento Básico – por meio da Lei Complementar nº 241/2012. Em seu art. 

2º, inciso I, alínea “a, b, c e d” considera como parte constituinte dos serviços 

de saneamento básico o abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos e elucida no seu art. 7º, inciso I o princípio 

fundamental da universalização dos serviços de saneamento básico.  

De modo a complementar a Política Municipal de Saneamento Básico, a 

Lei Complementar nº 162/2008, que institui o Código Urbanístico do município 

de Pomerode, também denominado Plano Diretor, reforça a importância do 

saneamento básico no município em seu inciso IV do Art. 7º, que estabelece, 

para os efeitos da referida lei, que a cidade cumpre sua função social quando, 

de forma ampla e irrestrita, garante o direito, para as presentes e futuras 

gerações ao saneamento ambiental. Concomitante a estas legislações tem-se 

a Lei nº 2.852/2016, que dispõe sobre a separação de lixo nos 

estabelecimentos de saúde, comerciais, industriais, prestação de serviços, 

clubes, igrejas, residências unifamiliares, multifamiliares e nas escolas do 

município de Pomerode e dá outras providências, reforçando a 

responsabilidade social quanto à geração e separação dos resíduos na fonte. 

No ano de 2012, o município aprovou o Plano Municipal de Saneamento 

Básico, atendendo o prazo estabelecido na resolução recomendada nº 

33/2007, estando de acordo também com a redação dos decretos nº 

8.211/2014 e nº 8.629/2015 que reforçam a obrigatoriedade do PMSB para os 

municípios terem acesso aos recursos da União referentes aos serviços de 

saneamento básico. 
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As resoluções citadas destacam também a obrigatoriedade de 

implantação do controle social do município, que deve ser instituído por meio 

de legislação específica, realizado por órgão colegiado, nos termos do inciso IV 

do art. 34 do Decreto nº 7.217/2010. São aceitos como mecanismos de 

controle social a garantia da participação da população nas etapas de 

planejamento, acompanhamento e fiscalização dos serviços de saneamento. 

Neste sentido, Pomerode contou com a Câmara Técnica de Meio Ambiente e 

Saneamento, garantindo a representação técnica e popular no processo 

decisório do planejamento do município. Maiores detalhes sobre o processo de 

participação da sociedade civil podem ser encontrados no item Participação 

Social, presente neste Plano Municipal de Saneamento Básico. 

A legislação Municipal de Pomerode conta com citações a respeito de 

serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

drenagem urbana, contemplando, inclusive, alguns segmentos que atribuem a 

responsabilidade do titular e dos usuários através das legislações municipais 

citadas em item anterior, a saber:  

 A obrigatoriedade de segregação de resíduos para melhores 

resultados da coleta seletiva do município, que se dá através da Lei 

nº 2.852/2016; 

 A tarifa de resíduos sólidos independente do IPTU, que é instituída 

através da Lei Complementar nº 267/2014. 

Porém, alguns segmentos precisam de melhores esclarecimentos legais, 

como, por exemplo, o incentivo às práticas sustentáveis pela população. Ainda 

que o município de Pomerode conte com o Código Urbanístico e o Código de 

Obras, que instituem a obrigatoriedade da existência do sistema de drenagem, 

é importante a implementação de legislação específica que garanta a 

padronização dos sistemas de drenagem urbana no município e para 

regulamentação dos sistemas de drenagem de águas pluviais das edificações 

urbanas do município. 
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8. PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA 

ELABORAÇÃO DO PLANO 

A participação da população em processos decisórios é fundamental 

para garantir a corresponsabilidade entre órgão público e comunidade. Os 

atores sociais que interferem na qualidade do ambiente e de vida na região 

podem ser organizados em alguns grupos: 

 O poder público representado pelos órgãos do Poder Legislativo, 

Executivo, Judiciário, situados em diversos níveis municipal, estadual 

e nacional. Organismos internacionais também são representativos; 

 O poder econômico, que se exerce a partir de empresas do segundo 

e terceiro setor, através das indústrias, comércio e serviços; 

 O poder do saber e da informação que se concentra nos centros de 

pesquisa dos centros acadêmicos, na rede formal de ensino e nos 

meios de comunicação; 

 O poder da organização da sociedade civil que se expressa através 

das organizações sociais e Movimentos Sociais com suas diferentes 

representações, como sindicatos, cooperativas, associações, 

comunidades de igrejas, entre outros. 

Os Atores Sociais possuem funções específicas relacionadas ao seu tipo 

de interferência no meio ambiente e na qualidade de vida: pesquisas, ações 

técnicas de preservação, controle ou recuperação de passivos ambientais, 

investimentos, fiscalização, organização, capacitação, comunicação, etc.  

No Município de Pomerode, os atores sociais identificados 

compreendem a Prefeitura Municipal e suas secretarias, o SAMAE, o setor 

empresarial (indústria e comércio), a rede escolar municipal e estadual, a 

sociedade civil organizada (grupos, associações), Polícia Militar e Polícia Civil, 

Defesa Civil, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 

Catarina (EPAGRI), Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC), CIMVI, 

Secretária de Saúde - detentora de diversas ações que promovem o 

saneamento ambiental e a qualidade de vida para a população, APP, CDL. 

Além dos atores citados, há diversos agentes públicos que se 

configuram como partícipes importantes, os quais, em função de suas 
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atribuições, não podem ser ignorados quando o assunto é Saneamento Básico 

Municipal: o Ministério Público, que auxilia na fiscalização do cumprimento da 

legislação, e a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI) que 

presta assessoria técnica ao Município em diversas áreas, entre elas a do 

saneamento básico. Por fim, deve ser mencionado outro ator de peso: a 

Câmara Municipal de Vereadores que exerce um papel especial no contexto do 

desenvolvimento em qualquer Município. 

O quadro 1 exemplifica os atores sociais que se destacam nas esferas 

municipais, intermunicipais, estaduais e federais. 

QUADRO 1. IDENTIFICAÇÃO DOS ATORES E SEGMENTOS 
ESTRATÉGICOS. 

ESFERA ATORES SOCIAIS 

MUNICIPAL 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode 

(SAMAE); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pomerode; 

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de 

Pomerode; Sindicato do Vestuário de Pomerode (SINTIVEPO); 

demais sindicatos e associações. 

INTERMUNICIPAL 

Secretaria Regional de Desenvolvimento de Blumenau, 

representante do poder do Estado na região, a Associação de 

Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI); Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos do Médio Vale do Itajaí (AEAMVI); 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí conhecedores da 

realidade local e que acompanham, dentre outros planos, 

projetos e políticas relacionadas ao saneamento básico na 

região; e a Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale 

do Itajaí (AGIR), que possui diversas competências a nível 

municipal dentre estas pode-se citar a regulação, controle e 

fiscalização dos serviços de saneamento básico. 

ESTADUAL 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável, 

responsável pelo projeto dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico nos municípios de pequeno porte e representa o Estado 

de Santa Catarina em suas políticas ambientais, juntamente com 

o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e a Instituto 

do Meio Ambiente (IMA). A Empresa de Pesquisa Agropecuária 

e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e a Companhia 

Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina 

(CIDASC) detentoras de conhecimento, tecnologia e extensão 
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voltados para o desenvolvimento sustentável do meio rural e que 

possui dados e levantamentos importante para a caracterização 

adequada dos municípios catarinenses. A Universidade Estadual 

de Santa Catarina (UDESC), Fundação Universidade Regional 

de Blumenau (FURB) e UNIASSELVI apresentam profissionais 

detentores de conhecimento acadêmico capaz auxiliar o 

município no desenvolvimento de seu plano de saneamento. Da 

mesma forma, destacam-se os Conselhos Regionais de 

Engenharias e Arquitetura, Química, Biologia e Medicina 

Veterinária, que representam os profissionais atuantes na região 

e que podem contribuir e agregar conhecimento as atividades 

dos planos. 

FEDERAL 

Como representantes do Governo Federal destacam-se como 

atores fundamentais para o processo de elaboração do PMSB e 

sua revisão, os Ministérios: das Cidades, da Saúde e do Meio 

Ambiente, bem como seus órgãos subordinados: Fundação 

Nacional da Saúde (FUNASA), Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Biodiversidade 

(ICMBio), Instituto Trata Brasil, Agência Nacional das Águas 

(ANA), etc. 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 

A participação da população em processos decisórios é fundamental 

para garantir a corresponsabilidade entre órgão público e comunidade. Durante 

o desenvolvimento do trabalho, a participação popular ocorreu através de 

reuniões, uma conferência e audiências públicas, realizadas em diferentes 

momentos do processo de elaboração do PMSB. Os relatórios relativos às 

reuniões, conferência e audiências públicas realizadas estão apresentados no 

item Participação Social, presente neste plano. 

9. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE 

Para proceder à revisão do PMSB de Pomerode, foi necessário 

compreender a estrutura organizacional do munícipio quanto aos serviços de 

saneamento básico. Foi possível verificar que embora o município disponha de 

uma Autarquia Municipal destinada para a gestão dos serviços de saneamento 
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básico, o setor da Drenagem Urbana ainda fica sob responsabilidade da 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras do município. 

Alguns órgãos municipais estão diretamente relacionados às questões 

do Saneamento Básico, como a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação 

e Formação Empreendedora e Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. 

O dispositivo legal que influencia a gestão do setor de saneamento 

básico no Município de Pomerode é a Política Municipal de Saneamento 

Básico, instituída pela Lei Complementar nº 241/2012, que regulamenta e 

disciplina, de acordo com seu Art. 1º, as diretrizes, o planejamento, a execução 

e a fiscalização das ações, obras e serviços de saneamento básico no 

Município, respeitando as competências da União e do Estado. 

A estrutura dos serviços de saneamento básico no Município de 

Pomerode está organizada na seguinte estrutura:  

 Serviços de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário: 

SAMAE; 

 Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana: SAMAE; 

 Resíduos dos Serviços de Saúde: São gerenciados pelo SAMAE 

que terceirizou a coleta, tratamento e destinação final para a empresa 

GTA – Gestão Ambiental LTDA;  

 Drenagem Urbana e manejo de Águas Pluviais: Serviços 

vinculados à Secretaria Obras. 

Constata-se que a gestão dos serviços de saneamento básico no âmbito 

municipal de Pomerode não é fragmentada em diversos setores da gestão 

municipal, dispondo de robustez técnica e gerencial destinada aos serviços de 

saneamento básico. 

10. DADOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DE 

POMERODE 

Neste capítulo apresentam-se, de forma sucinta, os dados 

socioeconômicos e ambientais do município de Pomerode. 

Estas informações têm importância na quantificação e qualificação do 

perfil econômico e social do município, o que faz com que a etapa de 

planejamento do saneamento básico do município considere métodos, técnicas 
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e processos contemplando suas respectivas peculiaridades locais e regionais, 

se articule 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 e o uso de 

tecnologias adequadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas.  

A elaboração produtiva de um diagnóstico é essencial para o 

planejamento, definição de planos de trabalho e formulação dos instrumentos 

de regulação para o setor de saneamento. Na fase de levantamento de dados, 

as informações foram coletadas, tratadas, analisadas, para posteriormente 

serem disponibilizadas. Para tanto, o estudo foi baseado em dados primários e 

secundários, contendo a área de abrangência, visitas a campo e coleta de 

dados. O diagnóstico contempla ainda, a apresentação de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, apontando as 

causas das deficiências detectadas para os serviços de saneamento básico. 

A prefeitura de Pomerode e o SAMAE disponibilizaram a documentação 

para o processo de revisão do PMSB, onde foi possível fazer um levantamento 

perante os serviços prestados no município de Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário, Manejo de Resíduos Sólidos e Serviço de Limpeza 

Urbana e de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.  

 

10.1. DADOS GERAIS 

O município de Pomerode está localizado na mesorregião do Vale do 

Itajaí, na microrregião de Blumenau, a uma distância de aproximadamente 

160Km da capital do Estado, Florianópolis, 26 km de Blumenau e a 80 Km da 

cidade mais populosa do Estado, Joinville. 

Com uma área de 214,7 Km², a cidade está situada a uma latitude de 

26º44’27”S e 49º10’27”O. A altitude média em Pomerode é de 58 metros acima 

do nível do mar. 
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FIGURA 1. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC. 

 

Fonte: IBGE, 2019. 

 

O município de Pomerode integra a Associação dos Municípios do 

Médio Vale do Itajaí (AMMVI) e tem como limites territoriais: 

 Ao Norte – Jaraguá do Sul; 

 Ao Sul – Indaial; 

 A Leste – Blumenau; 

 A Oeste – Timbó e Rio dos Cedros. 

Com base nas informações da Federação Catarinense de Municípios 

(FECAM) o Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) é de 

0,671 – acima da média dos municípios catarinenses 0,593. O IDMS é 

composto pela média aritmética dos indicadores: Sociocultural, Econômico, 

Ambiental e Político institucional. 

 

10.1.1. OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA 

Os primeiros ocupantes do território do município de Pomerode foram os 

índios carijós, até meados do século XVI. Após a chegada dos colonizadores 

portugueses os índios foram escravizados e dizimados. 

No século XIX a região voltou a ser povoada com o início da imigração 

alemã no Brasil. 
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No ano de 1861 foi fundada uma colônia na região, localizada entre 

Blumenau e Joinville. Inicialmente a produção consistia no cultivo de arroz, 

batata, fumo, mandioca e feijão, além da criação de animais. Apenas no século 

XX instalaram-se indústrias na região, com destaque para a porcelana. 

A maioria dos imigrantes era originária da região da Pomerânia, situada 

entre o norte da Alemanha e a Polônia. Dentre os diversos grupos de alemães 

que imigraram para o Brasil, os pomeranos formam uma minoria e, por isso, ao 

chegar juntaram-se com outros grupos germânicos, o que contribuiu para que 

perdessem sua herança cultural. 

Apenas em três estados brasileiros os pomeranos formaram 

comunidades autônomas que contribuíram para a manutenção dos seus 

costumes: em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, São Lourenço do Sul, 

no Rio Grande do Sul, e em Pomerode. 

Inicialmente o território do município de Pomerode pertencia a 

Blumenau. Somente em 1958 por meio da Lei Estadual No 380 de 19 de 

dezembro, Pomerode é elevada a categoria de município assim 

permanecendo. 

 

10.1.2. DEMOGRAFIA 

Conforme o último censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileira 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a população do Município de 

Pomerode era de 27.759 habitantes, possuindo uma densidade demográfica de 

129,28 hab./km². A população estimada para 2019 foi de 33.447 habitantes. A 

área da unidade territorial, atualizada em 2018, foi calculada com 214,299 km². 

Considerando os dados dos censos demográficos e contagens realizadas pelo 

IBGE nas últimas décadas, a população do Município obteve um crescimento, 

conforme demonstrado na tabela 1. 
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TABELA 1. EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMERODE. 
Ano 1980 1991 2000 2010 

Habitantes 14.377 18.771 22.127 27.759 

Taxa de cresc. 1,76% 2,45% 1,84% 2,29% 

Fonte: IBGE, 2019 

Os dados dos censos demográficos realizados pelo IBGE mostram que 

no período de 1980 a 2010 a população de Pomerode quase triplicou. Nas 

estimativas de população efetuadas pelo órgão a partir de 2010, o crescimento 

municipal apresenta taxas moderadas, particularmente nos dois últimos anos 

quando foram calculadas taxas geométricas de crescimento de 1,67% e 1,66%, 

realçando a tendência à desaceleração do crescimento populacional em 

Pomerode, a partir de 2014.  

TABELA 2. POPULAÇÃO URBANA E RURAL 
Ano 

Pop. 
1980 1991 1996 2000 2007 2010 2015 2017 2019 

Urbana 8.922 13.747 15.961 18.713 21.956 23.823 26.783 27.785 28.625 

Rural 5.455 5.024 5.228 3.414 3.248 3.936 4.398 4.549 4.671 

População 
Rural (%) 

37,94 26,76 24,67 15,43 12,89 14,18% 14,11% 14,07% 14,03% 

Total 14.377 18.771 21.189 22.127 25.204 27.759 31.181 32.334 33.296 

Fonte: IBGE, 2019. 

O IBGE ainda não divulgou um novo censo demográfico após o ano de 

2010, somente atualizou a projeção populacional para os municípios para o 

ano de 2019. Portanto, esta projeção serviu de base de dados para a 

estimativa populacional realizada no PMSB. 

Com base nos dados primários da população do Município de 

Pomerode, passa-se a desenvolver o prognóstico do crescimento populacional 

do município, definindo-se a população urbana e rural durante o período dos 

próximos 35 anos.  

Os principais métodos utilizados para as projeções populacionais neste plano 

foram: 

 Crescimento aritmético; 

 Crescimento geométrico; 

 Taxa decrescente de crescimento; 
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 Curva logística; 

Outros métodos de projeções poderiam ser utilizados, mas para o caso 

em epígrafe os quatro métodos escolhidos serão suficientes para o que se 

pretende. 

Os resultados apresentados no Quadro 2 resultam da mediana das 4 

projeções apresentadas.  

QUADRO 2. PROJEÇÃO POPULACIONAL DE POMERODE PARA O 
HORIZONTE DE 35 ANOS. 

Ano 
População Total Crescimento Pop urbana  Pop Rural 

Hab % % Hab Domicilios háb/dom % Hab Domicilios háb/dom 

2019 33.296 1,66% 85,97% 28.625 7.839 3,65 14,03% 4.671 1.168 4,00 

2020 33.762 1,61% 86,12% 29.077 8.075 3,60 13,88% 4.685 1.173 3,99 

2021 34.215 1,57% 86,28% 29.519 8.311 3,55 13,72% 4.696 1.179 3,98 

2022 34.655 1,53% 86,43% 29.952 8.547 3,50 13,57% 4.703 1.185 3,97 

2023 35.082 1,49% 86,58% 30.374 8.783 3,46 13,42% 4.708 1.191 3,95 

2024 35.590 1,45% 86,73% 30.869 9.019 3,42 13,27% 4.721 1.197 3,94 

2025 36.091 1,41% 86,89% 31.359 9.255 3,39 13,11% 4.732 1.203 3,93 

2026 36.586 1,37% 87,04% 31.844 9.491 3,36 12,96% 4.742 1.209 3,92 

2027 37.074 1,33% 87,19% 32.326 9.727 3,32 12,81% 4.748 1.215 3,91 

2028 37.557 1,30% 87,35% 32.804 9.963 3,29 12,65% 4.753 1.221 3,89 

2029 38.032 1,27% 87,50% 33.278 10.199 3,26 12,50% 4.754 1.227 3,87 

2030 38.501 1,23% 87,65% 33.747 10.435 3,23 12,35% 4.754 1.233 3,86 

2031 38.964 1,20% 87,80% 34.212 10.671 3,21 12,20% 4.752 1.239 3,84 

2032 39.420 1,17% 87,96% 34.673 10.907 3,18 12,04% 4.747 1.245 3,81 

2033 39.870 1,14% 88,11% 35.130 11.143 3,15 11,89% 4.740 1.251 3,79 

2034 40.314 1,11% 88,26% 35.583 11.379 3,13 11,74% 4.731 1.257 3,76 

2035 40.752 1,09% 88,42% 36.031 11.615 3,10 11,58% 4.721 1.263 3,74 

2036 41.184 1,06% 88,57% 36.476 11.851 3,08 11,43% 4.708 1.269 3,71 

2037 41.610 1,03% 88,72% 36.917 12.087 3,05 11,28% 4.693 1.275 3,68 

2038 42.031 1,01% 88,87% 37.355 12.323 3,03 11,13% 4.676 1.281 3,65 

2039 42.446 0,99% 89,03% 37.789 12.559 3,01 10,97% 4.657 1.287 3,62 

2040 42.856 0,96% 89,18% 38.219 12.795 2,99 10,82% 4.637 1.293 3,59 

2041 43.260 0,94% 89,33% 38.645 13.031 2,97 10,67% 4.615 1.299 3,55 

2042 43.659 0,92% 89,49% 39.069 13.267 2,94 10,51% 4.590 1.305 3,52 

2043 44.054 0,90% 89,64% 39.489 13.503 2,92 10,36% 4.565 1.311 3,48 

2044 44.443 0,88% 89,79% 39.906 13.739 2,90 10,21% 4.537 1.317 3,45 

2045 44.828 0,87% 89,94% 40.320 13.975 2,89 10,06% 4.508 1.323 3,41 

2046 45.209 0,85% 90,10% 40.732 14.211 2,87 9,90% 4.477 1.329 3,37 

2047 45.585 0,83% 90,25% 41.140 14.447 2,85 9,75% 4.445 1.335 3,33 

2048 45.957 0,82% 90,40% 41.546 14.683 2,83 9,60% 4.411 1.341 3,29 

2049 46.325 0,80% 90,56% 41.950 14.919 2,81 9,44% 4.375 1.347 3,25 

2050 46.688 0,79% 90,71% 42.350 15.155 2,79 9,29% 4.338 1.353 3,21 

2051 47.049 0,77% 90,86% 42.749 15.391 2,78 9,14% 4.300 1.359 3,16 

2052 47.405 0,76% 91,01% 43.145 15.627 2,76 8,99% 4.260 1.365 3,12 

2053 47.759 0,75% 91,17% 43.540 15.863 2,74 8,83% 4.219 1.371 3,08 

2054 48.108 0,73% 91,47% 44.006 16.352 2,69 8,53% 4.102 1.369 3,00 
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Os resultados da projeção populacional devem ser coerentes com a 

densidade populacional da área em questão (atual, futura ou de saturação). Os 

dados de densidade populacional são ainda úteis no cômputo das vazões e 

cargas advindas de determinada área ou bacia da cidade. 

A população urbana de saturação calculada foi de 46.287 habitantes, 

tendo por base o planejamento físico-territorial urbano, as densidades de 

saturação (hab./ha) previstas para cada setor urbano, segundo seu 

zoneamento, e as áreas (ha) de cada setor, com base na Lei Complementar Nº 

162/2008 e sua as alterações até 2018. 

Projetou-se que a área urbana do município seja de no máximo 80,5 

Km², ou seja, no máximo, alcance 36% da área total do município. Para que o 

perímetro urbano atinja esse percentual, foram incluídas no atual perímetro 

urbano, as áreas censitárias consideradas urbanas pelo CENSO 2010. 

O período de planejamento da população foi definido como sendo de 35 anos, 

a contar do ano de 2020, findando em 2054.   

 

10.1.3. EDUCAÇÃO 

Segundo os últimos dados de matrículas publicado no ano de 2018 pelo 

censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o município contava com 1.432 matrículas na Educação 

Infantil, 3.243 matrículas no Ensino Fundamental, 1.002 matrículas no Nível 

Médio e 17 matrículas no ensino voltado para a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Ainda no segundo semestre de 2018 a municipalidade repassou novas 

informações a respeito da quantidade de matrículas no município, onde é 

possível notar um aumento nos valores apresentados pelo censo do INEP. 

Desta forma, foram contabilizadas 1.696 matrículas na educação infantil, 3.889 

matrículas no ensino fundamental e 1.036 matrículas no ensino médio. 

O Índice de Educação Básica e de Desenvolvimento Escolar é igual a 

7,0 para as séries iniciais; 5,7 para séries finais e 4,1 para o ensino médio. 

Segundo o Plano Municipal de Educação (PME) do ano de 2016, a taxa de 

analfabetismo do município é de 11,8%.  



68 

 

Ainda segundo informações repassadas pela municipalidade, a taxa de 

evasão escolar é 0%, onde o mecanismo de combate é feito através de busca 

ativa e o Programa Apoia Online como fonte de informação. 

A tabela 3 abaixo apresenta a relação de quantidade e tipos de 

estabelecimentos escolares presentes no município de acordo com 

informações cedidas pela municipalidade. 

TABELA 3. QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS ESCOLARES DO 
MUNICÍPIO. 

Número de Estabelecimentos Escolares 

Tipo de 
estabelecimento 

escolar 

Rede Municipal Rede Estadual Rede Particular 

Creche 
Escola 
Básica 

UEJA Ensino Médio 
Unidade de 

Ensino 

Total 10 10 1 3 2 

Total de 
estabelecimentos 

escolares 
26 

Fonte: Elaborado por H2SA, 2019. 

Dados do IBGE publicados no ano de 2018 apontam que o Município 

conta com 188 docentes do Ensino Fundamental e 70 docentes que lecionam 

no Ensino Médio. Já a municipalidade informa que o número de docentes que 

atuam no município na rede municipal é composto por 300 profissionais, além 

de 62 docentes na rede estadual e 90 docentes na rede particular, totalizando 

452 docentes no município. 

 

10.1.4. SAÚDE 

Segundo informações repassadas pela municipalidade com base no 

censo do IBGE do ano de 2010, no município de Pomerode a longevidade é de 

74,66 anos de vida. 

A taxa de natalidade, caracterizada pelo número de nascimentos anuais 

ocorridos em uma determinada região em relação a população local, é de 

12,75 crianças nascidas para cada mil habitantes, considerando a população 

de 32.059 habitantes cadastrados no município no ano de 2017. A taxa de 

fecundidade no município de Pomerode é de 2 filhos, sendo esta taxa 

representada pelo número médio de filhos nascidos vivos, tidos por mulher ao 

final de seu período reprodutivo, em determinado espaço geográfico. 
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Já em relação à taxa de mortalidade, sendo esta representada pelo 

número de óbitos anuais ocorridos em uma determinada região em relação a 

população local, é de 6,17 óbitos para cada mil nascidos vivos, considerando, 

novamente, a população de 32.059 habitantes cadastrados no município no 

ano de 2017. Em relação à taxa de mortalidade infantil, representada pela 

morte de crianças no primeiro ano de vida, o município apresentou a taxa de 

13,23 óbitos por mil nascidos vivos, de acordo com pesquisa do IBGE no ano 

de 2014. 

O município de Pomerode conta o Hospital e Maternidade Rio do Testo, 

entidade filantrópica sem fins lucrativos. Possui 58 leitos de internação clínica e 

cirúrgica, centro cirúrgico e serviço de imagem, porém, o hospital não dispõe 

de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O município conta, ainda, com oito 

unidades de saúde, uma unidade sanitária, um Centro de Atenção Psicossocial 

e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

 

10.1.5. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL 

O Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) é uma 

ferramenta utilizada para aplicar o conceito de desenvolvimento sustentável de 

um município, de acordo com a FECAM. Este conceito é construído a partir de 

diversos indicadores fundamentais para diagnosticar o desenvolvimento de 

uma cidade. 

Pode-se considerar a construção deste índice de sustentabilidade como 

um método de apoio à gestão, cuja capacidade é de evidenciar as prioridades 

municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário 

futuro desejável. 

A sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado das 

dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político-institucional. 

 

 Distribuição de pesos para o IDMS 

A utilização de informações para a construção do índice é através da 

distribuição de pesos entre as dimensões, sendo cada um deles 25% do índice 

geral, ou seja, o peso para cada uma das quatro dimensões equivale a ¼ do 
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valor máximo de IDMS, que é 1,000. Já nas subdimensões os pesos são 

distribuídos de maneira diferente devido à disponibilidade de informações para 

cada área. 

 

 Cálculo do IDMS 

Na fórmula do índice de sustentabilidade é calculado através de uma 

média ponderada entre as subdimensões para obtenção do valor para cada 

dimensão e com a média aritmética entre as dimensões encontra-se o valor do 

IDMS. 

  Pode-se observar na fórmula abaixo como ocorre o desenvolvimento de 

cálculo do índice geral. 

𝐼𝐷𝑀𝑆 =  
IDMSsc + IDMSe + IDMSa + IDMSpi

4
 

Onde: 

IDMS: Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável. 

IDMSsc: Índice de Desenvolvimento Municipal Sociocultural. 

IDMSe: Índice de Desenvolvimento Municipal Econômico. 

IDMSa: Índice de Desenvolvimento Municipal Ambiental. 

IDMSpi: Índice de Desenvolvimento Municipal Político-institucional. 

 

 Classificação 

Os índices são classificados em categorias, as quais qualificam o 

município em relação às dimensões. Segue abaixo a exemplificação das 

classificações. 

TABELA 4. CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES DE IDMS. 
CLASSIFICAÇÃO VALOR DO IDMS 

ALTO Maior ou igual a 0,875 

MÉDIO ALTO Maior ou igual a 0,750 e menor do que 0,875 

MÉDIO Maior ou igual a 0,625 e menor do que 0,750 

MÉDIO BAIXO Maior ou igual a 0,500 e menor do que 0,625 

BAIXO Menor do 0,500 

Fonte: FECAM, 2018. 
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10.1.5.1. Ilustração do IDMS de Pomerode  

Com base nas informações da FECAM, o Índice de Desenvolvimento 

Municipal Sustentável (IDMS) que o município de Pomerode possui é de 0,671, 

que de acordo com a tabela de classificações se qualifica como médio – acima 

da média dos municípios catarinenses 0,593. A seguir a exemplificação para 

cada dimensão que consta no índice geral do município. 

 

 Sociocultural 

A dimensão Sociocultural do município tem, até o momento, valor igual à 

0,786 – classificado como médio alto – e, neste valor está relacionado 

informações referentes à: 

 Educação: possui índice de 0,844 – classificado como médio alto. 

Considera-se as subdimensões de acesso e permanência escolar, 

desempenho escolar, infraestrutura escolar e qualidade de ensino. 

 Saúde: possui índice de 0,677 – classificado como médio. Considera-

se as subdimensões de cobertura da atenção básica, fatores de risco 

e proteção, morbidade e mortalidade. 

 Cultura: possui índice de 0,730 – classificado como médio. Considera-

se as subdimensões de estrutura de gestão para promoção da 

cultura, infraestrutura cultural, iniciativas da sociedade e recursos na 

cultura. 

 Habitação: possui índice de 0,965 – classificado como alto. 

Considera-se as subdimensões de estrutura de gestão para políticas 

habitacionais e qualidade habitacional. 

 

 Econômica 

A dimensão Econômica do município compreende, até o momento, um 

valor igual à 0,658 – classificado como médio – e, neste valor considera-se as 

subdimensões de agregação de valor econômico, dinamismo econômico e 

nível de renda.  
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 Ambiental 

A dimensão Ambiental do município compreende, até o momento, um 

valor igual à 0,607 – classificado como médio baixo – e, neste valor está 

incluso informações referentes ao meio ambiente, considerando-se as 

subdimensões de cobertura de saneamento básico, gestão ambiental e 

preservação ambiental. 

Ao se analisar os valores dos índices de Meio Ambiente do município de 

Pomerode foi possível observar que a subdimensão relacionada à cobertura de 

saneamento básico, que compreende a quantidade de domicílios atendidos por 

rede pública de água e domicílios com acesso geral de rede de esgoto ou fossa 

séptica, é um dos indicadores que possui maior valor dentre os demais (0,000 

para o indicador de gestão ambiental e 1,000 para o indicador de preservação 

ambiental) com 0,820 – classificado como médio alto – sendo, inclusive, mais 

alto que a média do Estado de Santa Catarina – índice de 0,480. 

 

 Político-institucional 

A dimensão Político Institucional do município compreende, até o 

momento, um valor igual à 0,632 – classificado como médio – e, neste valor 

está incluso informações referentes à: 

 Finanças Públicas: possui índice de 0,585 – classificado como médio 

baixo. Considera-se as subdimensões de capacidade de receita, 

estímulo ao investimento e saúde financeira. 

 Gestão Pública: possui índice de 0,838 – classificado como médio 

alto. Considera-se as subdimensões de articulação com o exterior, 

capacidade de planejamento, gestão financeira, governo eletrônico e 

qualidade do quadro funcional. 

 Participação Social: possui índice de 0,488 – classificado como baixo. 

Considera-se as subdimensões de participação eleitoral e 

representatividade de gêneros. 
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10.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

10.2.1. CLIMA 

O clima da região onde está inserido o município de Pomerode é o 

subtropical mesotérmico úmido (Cfa na classificação de Köppen) caracterizado 

por verões quentes sem estação seca. 

As temperaturas médias anuais variam entre 18ºC a 20ºC, sendo a 

temperatura média em julho (mês de inverno) entre 14ºC e 16ºC e em janeiro 

(mês de verão) entre 24ºC e 26ºC. A região caracteriza-se por possuir pouco 

ou nenhum déficit de água (índice de aridez entre 0 – 16,7) com 

evapotranspiração potencial entre 885-997 mm e concentração de 

evapotranspiração potencial de verão abaixo de 48%. 

A precipitação total anual da região está entre 1.600 mm e 1.800 mm 

podendo sofrer alterações significativas na série histórica. O número médio de 

dias de chuva anual está entre 140 e 160 dias. 

A umidade relativa anual do ar varia entre 75% e 80% sendo que os 

excedentes hídricos estão entre 600 mm e 800 mm, sem deficiências hídricas. 

10.2.2. GEOLOGIA  

A geologia de Pomerode é bastante uniforme, estando quase em sua 

totalidade no domínio do Embasamento Cristalino, que constitui o conjunto de 

rochas mais antigo do Estado de Santa Catarina, incluindo diferentes tipos de 

litologias, geradas na Era Arqueana (mais de 2,5 bilhões de anos) e no 

Proterozóica Inferior (cerca de 1.000 milhões de anos). Por isso são áreas 

derivadas geologicamente do Escudo do Atlântico e dominadas pelos tratos 

rochosos do Complexo Luiz Alves, com pelo menos cinco fraturas que se 

estendem transversalmente (na direção nordeste/sudoeste) sobre toda a área 

municipal. 

Predomina uma assembleia petrotectônica de rochas metamórficas da 

fácies granulito com composição básica intermediária. As rochas desta fácies 

se expressam por: gnaisses noríticos, gnaisses enderbíticos, gnaisses cálcicos-

silicáticos, gnaisses kinzigíticos, anortositos, charnoquitos, quartizitos, 

ultramafitos, migmatitos, anortositos e quartizitos ferríferos. As rochas 
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pertencentes a outras fácies ocorrentes, mas em menor significância (fácies 

anfibolito, epidoto-anfibolito e xistos-verdes) são as seguintes: biotita-gnaisses, 

hornblenda-biotida-gnaisses, metatonalitos, metadioritos, metagabros, 

anfibolitos, diatexito, metatexito, serpentinitos, xistos magnesianos e rochas 

catacláticas. 

Em duas porções (ao sul e a nordeste do território municipal) aparece a 

Cobertura Sedimentar Quaternária, constituída por depósitos inconsolidados ou 

fracamente consolidados de areias, siltes, argilas ou conglomerados (depósitos 

aluvionares). 

10.2.3. PEDOLOGIA 

Na região de Pomerode predominam duas classes de solo, a saber: nas 

partes mais baixas do território cambisssolo álico com argila de atividade baixa 

a moderada e textura média a argilosa; e nas áreas montanhosas podzólico 

vermelho amarelo álico também com argila de baixa atividade a moderada e 

textura média a argilosa, mais argiloso. Há presença ainda de solos litólicos 

álicos e distróficos com textura de média a moderada como também argilosa, 

derivados do granito e gnaisse localizando-se em áreas escarpadas e 

podzólico vermelho amarelo latossólico álico de moderado a muito argiloso e 

cambissolo álico moderadamente argiloso nos relevos fortemente ondulados a 

ondulados. 

Em sua grande maioria os terrenos do município não apresentam 

aptidão para ouso agrícola a não ser em casos especiais, sendo, pois 

indicados para a preservação da flora e da fauna ou para a recreação. Estes 

são os terrenos que apresentam maior declividade na região (superiores a 

55%) e localizam-se nas áreas fortemente onduladas, escarpas e montanhas. 

O relevo é o fator mais restritivo ao uso dos recursos naturais renováveis. 

Apresentam fertilidade natural deficiente e baixos valores da soma de 

bases trocáveis. 

Sujeitos a ação da água vinculada às declividades, perdem facilmente 

nutrientes e estão sujeitos a erosão superficial. Às vezes a pedregosidade, os 

afloramentos rochosos e a pequena profundidade do solo impossibilitam o uso 
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agronômico. Quando férteis, são rasos e apresentam concentrações de 

alumínio na matriz orgânica. 

Nas áreas menos dobradas e mais baixas do município, geralmente 

mais próximas aos corpos hídricos a aptidão é restrita a culturas de ciclo curto 

e até longo com níveis de manejo que vão desde o trabalho braçal até a 

motomecanização com técnicas de manutenção e melhoria do solo. São áreas 

com declividades inferiores a 15% onde efetivamente o próprio solo é restritivo 

à exploração de recursos naturais renováveis. 

Destacam-se os solos álicos com alguma pedregosidade, também com 

baixos valores na soma de bases trocáveis e níveis absolutos elevados de 

alumínio. São geralmente pobres quimicamente. 

De um modo geral o uso agrícola e pecuário das áreas peri-urbanas e 

rurais de Pomerode distribui-se nas seguintes atividades: pecuária de leite, 

comercial e de subsistência; pecuária de corte (pequena escala); criações e 

lavouras de subsistência (pequenos animais, aipim, batata, feijão, arroz); 

cultura da palmeira real; olericultura; apicultura; agroindústria familiar de 

conservas de hortaliças e panificação, palmáceas e piscicultura comercial e de 

subsistência. 

10.2.4. GEOMORFOLOGIA E RELEVO 

A conformação do terreno na região do município de Pomerode se 

insere na Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro/Itajaí que corresponde 

a 16,69% do território catarinense. Esta unidade abriga também os municípios 

economicamente mais desenvolvidos do estado. 

A Unidade Geomorfológica Serras do Tabuleiro constitui-se de uma 

sequência de serras dispostas de forma subparalela, com orientação 

predominante nordeste-sudoeste, gradativamente mais baixas em direção ao 

litoral e mais altas em direção opostas. As elevações podem atingir 900 metros 

ou mais de altura, como no Morro Schmidt, com 931 metros de altitude. A uma 

característica marcante do relevo da Unidade é dada pela intensa dissecação 

que se acha, em parte, controlada estruturalmente, resultando num modelado 

de dissecação diferencial. Os vales são profundos com encostas íngremes e 

sulcadas, separadas por cristas bem marcadas. 
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Trata-se na realidade de um relevo acidentado, formando vales estreitos, 

com encostas íngremes e altitudes médias de 200 a 300 metros, atingindo 

pontos de até 500 metros, na porção sul do Município, e de até 700 e 900 

metros, na porção norte, próximos às divisas com Jaraguá do Sul e Rio dos 

Cedros. Dois pontos marcantes do Município são o Morro da Luz, com 911 

metros de altura, e o Morro Azul, na cota 764 metros. Esta orografia fortemente 

acentuada confere um caráter paisagístico significativo, em contrapartida 

proporciona uma alta suscetibilidade à erosão e formação de enxurradas. 

As encostas íngremes e vales profundos fazem com que a maioria 

absoluta das divisas municipais seja constituída por divisores de água, como a 

Serra do Selke, ao leste, na divisa com Blumenau, e a Serra de Pomerode, ao 

oeste, na divisa com Rio dos Cedros. 

No fundo dos vales (depósitos aluvionares), confinados entre as 

montanhas, ao longo do leito do Rio do Testo e dos diversos ribeirões 

afluentes, o relevo é de planície aluvial, suavemente ondulado, com altitudes 

pequenas de até 100 metros. 
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FIGURA 2. GEOMORFOLOGIA E RELEVO DE POMERODE. 

 

Fonte: Atualização e revisão do PMSB de Pomerode, 2015. 
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10.2.5. VEGETAÇÃO 

Os ecossistemas naturais presentes em Pomerode são aqueles 

derivados da floresta ombrófila densa – Floresta Atlântica – mais propriamente 

dita Floresta Ombrófila Densa sub Montana e Montana, denominação esta 

vinculada ao caráter altitudinal destas sub formações. Este tipo de vegetação é 

característico em todo o município e também se distribui em áreas tropicais 

mais úmidas com um período anual seco que varia de 0 a 60 dias, possuindo 

chuvas bem distribuídas com precipitações médias anuais em torno de 1.500 

mm. Caracteriza-se pela presença de fanerófitas perenifólias nas quais os 

brotos foliares são geralmente desprovidos de proteção contra seca. Na região 

de Pomerode assim como em toda porção sul da costa atlântica do Brasil, 

ocorrem excepcionalmente espécies decíduas como o guapuruvú 

(Schyzolobium parayba), o pau-sangue (Pterocarpus violaceus) e o pau-óleo 

(Copaifera trapezifolia). 

Sua distribuição altitudinal está na faixa de 30 metros a 500 metros com 

relevo geralmente forte ondulado e em áreas com a ocorrência de latossolo 

vermelho amarelo e cambissolos álicos coluviais. A floresta primitiva atingia de 

20 a 25 metros de altura, sendo o dossel caracterizado por espécies tais como 

canela-preta (ocotea catharinensis), laranjeira-do-mato (sloanea guianensis), 

tapiá (alchornea triplinervia), guarapuvu (schizolobium parahyba) canela-

nhutinga (cryptocarya aschersoniana), canela-garuva (nectandra rígida), 

peroba-vermelha (aspidosperma olivaceum), bocuva (virola oleifera), estopeira 

(cariniana estrellensis), pau-de-sangue (pterocarpus violaceus), pau-óleo 

(copaifera trapezifolia), canjerana (cabralea canjerana) e cedro (cedrela fissilis). 

Nos estratos inferiores predominam macuqueiro (bathysa meridionalis), palmito 

(euterpe edulis), bacupari (rheedia gardneriana), mangue-do-mato (clusia 

criuva), palha (geonoma gamiova), pimenteira (mollinedia spp.) e grandiúva-

d'anta, café-d'anta (psychotria suterella). O sub-bosque é rico em palmáceas 

tais como, palmito (Euterpe edulis), tucum (Bactris) e guaricana (Geonona), 

assim como epífitas e pteridófitas. 

Na região de Pomerode, a maior porção desta tipologia foi substituída 

preteritamente por agricultura, pasto, urbanização ou desapareceu pela simples 

extração de madeira ou mesmo implantação de reflorestamentos de Eucaliptos 
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e Pinus. Encontrando-se atualmente diferentes estágios sucessionais da 

vegetação, notadamente aqueles das primeiras fases (capoeira e capoeirão). 

As fases de capoeira geralmente compõem maciços quase homogêneos de 

espécies pertencentes aos gêneros jacatirão (tibochina), sangueiro (cróton) e 

capororoca (rapanea), que são substituídos em fases mais adiantadas por 

espécies dos gêneros tapiá (alchornea), licurana (hyeronima), guaricica 

(vochysia) e jacatirão-açú (miconia). Nesta tipologia destaca-se como 

indicadora de área alterada e com alto potencial biótico a embaúba (Cecropia 

adenopus), espécie pioneira heliófila e o guapuruvú (Schyzolobium parayba). 

O estrato superior era caracterizado por espécies pertencentes aos 

gêneros canelapreta (Ocotea catharinensis) e outras canelas, pau-óleo 

(Copaifera trapezifolia) e o pausangue (Pterocarpus violaceus). O sub-bosque 

apresentava-se igualmente rico em epífitas, pteridófitas e lianas, assim como 

palmáceas, notadamente o palmito euterpe edulis. 

Nas áreas que sofreram exploração seletiva, as clareiras são ocupadas 

por espécies heliófilas de rápido crescimento como o tapiá (Alchornea 

triplinervia) e o pausangue (Pterocarpus violaceus), ou mesmo densamente 

povoadas pelo taquarussú (gradua sp.) e bambus que dificultam a regeneração 

de espécies arbóreas. 

Apesar da paisagem de Pomerode mostrar remanescentes 

vegetacionais da Floresta Atlântica, principalmente nas encostas e na parte 

superior dos morros e serras, muitos deles são na realidade capoeirões 

resultantes do corte raso e da exploração seletiva ocorrida recentemente. Este 

fato é facilmente comprovado pela ocorrência muito significativa de espécies 

pioneiras como embaúba, jacatirão, licurana, tapiá, caporococa e guapuruvú, 

entre outras nestes remanescentes. Estas áreas não apresentam mais 

diversidade vegetacional representativa da Floresta Atlântica.  

As áreas que efetivamente representam relictos da Floresta Ombrófila 

Densa ocorrem nas serras mais ao norte do município e nas serras não 

observáveis da região urbanizada, mais precisamente nas áreas rurais. Estas 

áreas ainda apresentam ecossistemas representativos do ambiente ombrófilo 

atlântico, inclusive com uma grande diversidade de espécies da fauna que lhe 

é peculiar. 
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Como a qualidade da paisagem é determinada pela diversidade dos 

atributos que a compõe, a cidade de Pomerode consegue em algumas frações 

de seu território apresentar composições paisagísticas de extrema 

significância, sempre representadas pelos remanescentes vegetacionais nas 

áreas de encostas e nos vales encaixados, adicionando ainda mais contraste e 

representatividade do ambiente natural primitivo aos elementos observáveis, 

nas áreas cortadas pelas inúmeras bacias hídricas e fundos de vales. 

10.2.6. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Em consulta realizada no portal eletrônico do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, não há 

no território de Pomerode qualquer Unidade de Conservação. 

FIGURA 3. CONSULTA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE POMERODE. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2019. 

10.2.7. HIDROGRAFIA 

A rede hidrográfica do município é constituída pela Bacia do Rio Testo. 

O Rio do Testo percorre longitudinalmente o Município, na direção sul. É 

extremamente sinuoso em seu curso, tendo sido retificado ao longo dos anos 

em alguns trechos. Seu traçado é diversificado, apresentando perfil longitudinal 

bastante irregular no curso superior e rico em meandros no curso inferior. 
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Possui áreas sujeitas a cheias. Na figura 4 é possível visualizar as microbacias 

hidrográficas inseridas no território municipal. 

FIGURA 4. BACIAS HIDROGRÁFICAS INSERIDAS NO TERRITÓRIO DE 
POMERODE. 

 

Fonte: Atualização e revisão do PMSB de Pomerode, 2015. 

São afluentes do Rio do Testo, pela margem direita: na porção norte do 

município, o Córrego Carolina, na localidade de Carolina; na porção central do 

município, o Ribeirão Sandbach ou Areia, na localidade Ribeirão Areia, e o 
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Ribeirão Pomerode Fundos, com seus afluentes Saco, Fundos Kanis e Fundos 

Klaus (este último com a Represa Weege); e, na porção sul do município, os 

Ribeirões Clara e Herdt, o Córrego Brüdertal, na localidade de Testo Central, o 

Ribeirão Souto e o Ribeirão Luebke, na divisa com Blumenau. 

Na margem esquerda, o Rio do Testo recebe os seguintes afluentes: ao 

norte, o Córrego Domingos e o Córrego Canudos (Ribeirão Gustmann), na 

localidade de Texto Alto, e o Rio Testo Rega, que por sua vez recebe o 

Córrego Rega Dois e Córrego Rega Três, na localidade de Testo Rega. 

Na confluência do Rio do Testo com o Rio Testo Rega, a rodovia SC-

416 deixa de seguir o curso do Rio do Testo, para passar a seguir o leito do Rio 

Testo Rega, na direção de Jaraguá do Sul. Logo a seguir, na porção central do 

Município, o Rio do Testo recebe o Ribeirão Wunderwald, seu afluente de 

maior vazão, na localidade de Wunderwald. Já na porção sul do Município, o 

Rio do Testo recebe os Ribeirões Vale do Selke Pequeno e Vale do Selke 

Grande, que percorrem a localidade de Vale do Selke. O Ribeirão Vale do 

Selke Grande, ou simplesmente Ribeirão Vale do Selke, tem seu curso 

praticamente paralelo ao do Rio do Testo, unindo-se a ele próximo à divisa com 

Blumenau. 
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FIGURA 5. HIDROGRAFIA DO MUNICÍPIO DE POMERODE - RIOS E 
NASCENTES. 

 

O município de Pomerode possui inúmeras nascentes cadastradas, 

distribuídas por todo seu território, conforme ilustrado na Figura 5. 

Ao longo dos rios e córregos da bacia hidrográfica do Rio Testo foram 

definidas áreas de preservação ambiental permanente, com faixas de 15 m, 30 

m e 50 m totalizando uma área de 7,409 Km², conforme indicado na Figura 6. 
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FIGURA 6. BACIA HIDROGRÁFICA POMERODE 

 

No que se refere à disponibilidade hídrica subterrânea o município de 

Pomerode, segundo o MAPA HIDROGEOLÓGICO DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA (CPRM, 2013) é pobre, pois pertence a UNIDADE 

HIDROESTRATIGRÁFICA EMBASAMENTO CRISTALINO, conforme indicado 

na Figura 7. Esta unidade hidroestratigráfica caracteriza-se pela captação de 

águas quase exclusivamente das fraturas e pela pequena espessura de 

alteração superficial. 

As altitudes variam entre 200 m até mais de 1.000 m. Comporta-se como 

área de recarga. Desse modo, nas regiões de relevo íngreme, a captação é 

geralmente feita através do aproveitamento de fontes de encosta. Devido aos 

níveis potenciométricos nos poços, estes podem apresentar-se 

excessivamente profundos e antieconômicos (CPRM,2013). 
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FIGURA 7. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA AFLORANTE DA UNIDADE 

 

A subunidade do Complexo Granulítico caracteriza-se pela intensa 

intemperização das A subunidade do Complexo Granulítico caracteriza-se pela 

intensa intemperização das suas litologias, que se constituem em espessuras 

de alteração que podem ser maiores do que 50 m. É um aquífero de captação 

simultânea, em que a porção de alteração de rocha ou de sedimentos de 

origem continental e marinha influi positivamente na recarga dos aquíferos 

fraturados. Em muitas áreas de espessas camadas de alterações de rocha e 

com grande densidade demográfica é comum a utilização de poços tubulares 

de pequenas dimensões e pequena profundidade. Estes poços são mais 

vulneráveis à contaminação, por deficiência no saneamento ambiental. As 

vazões captadas raramente superam a 2 m³/h, suficientes para abastecerem 

residências ou pequenos empreendimentos comerciais e industriais. 

Os poços profundos apresentam uma profundidade média de 100 m, 

podendo excepcionalmente superar os 300 m. As vazões variam entre 0,5 e 

20,0 m3/h e os níveis de água são rasos nas porções mais aplainadas, 

variando de aflorante até 3 m. Nas áreas de relevo mais acentuado raramente 

ultrapassa os 6 m, devido em parte à recarga intensa proveniente das encostas 

florestadas e dos altos valores de precipitação pluviométrica. Um poço na 

cidade de Joinville pode ser considerado como representativo do aquífero. Com 
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profundidade de 134 m, ele capta 6,6 m3/h para um nível estático de 2 m e um 

rebaixamento de 9,8 m. A capacidade específica de 0,67 m3/h/m pode ser 

considerada média para este aquífero. A qualidade das águas subterrâneas é 

excelente, com baixos valores de sais totais, pH neutro a levemente alcalino e 

dureza entre 40 e 80 mg/L de CaCO3. 

A Figura 8 demonstra a distribuição dos poços tubulares utilizados para 

a captação de água no estado de Santa Catarina. 

FIGURA 8. MAPA COM A DISTRIBUIÇÃO DOS POÇOS DO SIAGAS/CPRM 
E SUA RELAÇÃO COM AS REGIÕES HIDROGRÁFICAS. 

 

 

10.2.7..1. Compatibilização com o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí 

 Desde 1997 o Brasil conta com uma política de recursos hídricos, a Lei 

9.433, com o objetivo de assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 

usos. A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) orienta a gestão de 

recursos hídricos, estabelecendo os fundamentos, objetivos, diretrizes e 

instrumentos necessários para que haja uma gestão integrada e participativa 

da água em bacias hidrográficas.  
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A bacia hidrográfica é a unidade de planejamento para a gestão de 

recursos hídricos. Bacia hidrográfica, por sua vez, é um território delimitado 

pelo relevo, drenado por um curso d’água ou um conjunto de cursos d’água 

que escoam por uma única saída. O divisor de águas (contorno da bacia) é o 

limite físico mais alto do território de onde escoam as águas superficiais que 

alimentam um rio. 

Os volumes de água estocados em bacias hidrográficas, nos cursos 

d’água e lagoas, são os mananciais mais acessíveis e utilizados para atender 

as necessidades sociais e econômicas da humanidade, e são vitais aos 

ecossistemas. Para atender as necessidades das atuais e futuras gerações, a 

PNRH estabelece alguns instrumentos. Um deles é o Plano de Recursos 

Hídricos. 

Na bacia do Itajaí a responsabilidade de deliberar sobre os assuntos 

relacionados aos recursos hídricos é do Comitê de Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Itajaí (Comitê do Itajaí). Criado em 1997, o Comitê do Itajaí 

é um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo, de nível regional, 

vinculado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), nos termos da 

Lei nº 9.748/94 e do Decreto 2.109/97. É composto por 50 organizações-

membro, sendo 20 representantes dos usuários de água, 20 representantes da 

população da bacia e 10 representantes dos órgãos estaduais e federais. 

Já a responsabilidade da Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí é 

secretariar o Comitê do Itajaí, ou seja, executar suas decisões. A bacia 

hidrográfica do rio Itajaí ou, simplesmente, bacia do Itajaí tem uma área total de 

cerca de 15.000 km², correspondendo a 16,15% do território catarinense.  
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FIGURA 9. LOCALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ITAJAÍ EM 
SC. 

 

Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, 2010. 

O relevo da Bacia do Itajaí indica uma grande diversidade e 

complexidade geoecológica, suscetível à dinâmica dos processos erosivos e da 

fragilidade ambiental. O clima na bacia do Itajaí é caracterizado por uma 

temperatura média anual entre 19 e 21ºC, por um verão quente e úmido e um 

inverno ameno. A média de chuvas é de 120 a 180 dias no ano. Geadas são 

muito raras e a umidade relativa do ar, na média mensal, é sempre maior que 

80%. 

O maior curso d’água da bacia é o rio Itajaí-açu, formado pela junção 

dos rios Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul, no município de Rio do Sul. A bacia do 

Itajaí se divide naturalmente em sete sub-bacias hidrográficas principais (Figura 

10), que levam o nome do rio principal e estão caracterizadas. Para diversos 

aspectos considerados no Plano da Bacia, essas sub-bacias servem como 

unidades de planejamento.  
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FIGURA 10. PRINCIPAIS SUB-BACIAS DA BH DO RIO ITAJAÍ 

 

Fonte: Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, 2010. 

Pomerode está inserido na sub-bacia do Itajaí-Açú. De acordo com 

Plano de Recursos Hidricos da Bacia do Rio Itajai, as atividades impactantes 

nos recursos hídricos que o município efetua são extração de areia, ocupação 

nas margens dos rios, ocupações irregulares, ocupação nas encostas, e 

inexistência de tratamento de esgotamento sanitário de forma coletiva. Os 

principais problemas de Pomerode, com relação ao uso da bacia são as 

enxurradas e enchentes recorrentes. Apesar destes problemas o município 

dispõe de um setor de meio ambiente qualificado, possui capacidade média de 

iteração municipal com a gestão da água, possui cadastro e outorga de uso de 

água para abastecimento público por meio do Serviço Autônomo de Água e 

Esgotp – SAMAE e possui programa de manejo de microbacias, conforme 

informado no Plano de Recursos Hídricos do Rio Itajaí.  

De um modo geral, o Plano de Recursos Hídricos do Rio Itajaí traçou 

metas gerais de modo a aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade das 

águas da bacia do Itajaí. 
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Para o aumento da disponibilidade de água, redução da carga de 

resíduos e prevenção integrada de desastres foram apontadas as seguintes 

medidas: 

 Para aumentar a disponibilidade e proteção da água: 

 Criação e gerenciamento de unidades de conservação; 

 Proteção e recuperação de APP; 

 Planejamento e construção de reservatórios de água; 

 Revitalização de rios; 

 Recuperação ambiental de áreas de extração mineral. 

 Para reduzir a carga de resíduos: 

 Coleta e tratamento de esgotos domésticos 

 Controle do uso de agrotóxicos 

 Tratamento de dejetos animais, inclusive aquicultura 

 Monitoramento do lançamento de efluentes industriais 

 Monitoramento dos aterros sanitários e industriais e 

 Adoção de critérios ambientais para a implantação de usinas 

hidrelétricas.  

 Para a prevenção de desastres em geral e de enchentes em particular: 

 Sistema integrado de prevenção de desastres naturais. 

As medidas prioritárias apontadas pelas comunidades por meio do 

diagnóstico participativo são: 

 Coleta e o tratamento de esgotos domésticos 

 Proteção e recuperação de APPs. 

Algumas das medidas apontadas acima devem ser tomadas pelo 

Município, a quem compete criar normas de uso e ocupação do solo, coleta e 

tratamento de esgoto, monitoramento do lançamento de efluentes, dentre 

outros, que afetam diretamente a água. Sendo assim o fortalecimento da 

gestão ambiental municipal integrada com a política de proteção da água é 

uma ação primordial para a mitigação da maior parte dos problemas 

constatados. 

Com base nestes objetivos, o Plano de Recursos Hídricos do Rio Itajaí, 

conjunto de ações necessárias para minimizar os principais problemas 
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relacionados à água, otimizar o uso dos recursos hídricos e viabilizar o seu uso 

múltiplo, atendendo as diversas atividades econômicas.  

As ações se traduzem em programas, projetos e em medidas 

emergenciais, que deverão contribuir para o alcance das metas e estratégias 

estabelecidas para proteção e conservação da água. O quadro 2 apresenta de 

forma resumida essas ações.  

10.3.1. PRINCIPAIS ASPECTOS RELACIONADOS AO SANEAMENTO 
BÁSICO  

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí possui 17 programas, 

distribuídos em 13 temas. Mas contêm programas específicos relacionados 

diretamente com o saneamento básico, que são os seguintes: 

 Reservação de Água; 

 Recuperação de Mata Ciliar; 

 Tratamento de Esgoto; 

 Prevenção de Desastres; 

 Redução de Sedimentos; 

 Educação Ambiental. 

10.3.1.1. Ações para Compatibilização 

O eixo de Abastecimento de Água, cujas metas e ações foram 

apresentadas no item 0 deste plano, está compatível com os Programas de 

Reservação de água, Recuperação da Mata Ciliar e Redução de Sedimentos, 

os quais apresentam como objetivo principal assegurar à atual e as futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água nos padrões de qualidade. 
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QUADRO 3. METAS DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
COMPATÍVEIS ENTRE O PMSB E O PLANO DA BACIA DO ITAJAÍ. 

Programas relacionados ao Setor de Abastecimento de Água 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Reservação de Água 

Incentivar projetos de captação de água da 
chuva; 

 

Ampliação da capacidade de reservação no 
SAA. 

Recuperação da Mata Ciliar 

Proteção e recuperação de nascentes dos rios 
do Município, bem como proteção de áreas de 
preservação permanente 

Implantar o Fundo do Meio Ambiente 

Redução de Sedimentos 

Investimento em instalação e substituição de 
componentes das ETA’s 

Projeto de recadastramento das economias de 
água e esgoto do Município 

 

Já o eixo de Esgotamento Sanitário, conforme metas e ações 

apresentados no item 0, está compatível com o Programa de tratamento de 

esgoto, pois ambos têm o objetivo de reduzir a carga de esgoto sem tratamento 

nos corpos hídricos na busca da melhoria da qualidade da água dos rios da 

bacia. 

QUADRO 4. METAS DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
COMPATÍVEIS ENTRE O PMSB E O PLANO DA BACIA DO ITAJAÍ. 

Programas relacionados ao Setor de Esgotamento Sanitário 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Tratamento de Esgoto 

Projeto global do Sistema de Esgotamento Sanitário 
do Município de Pomerode 

Efetivação das ligações inativas e realização de 
ligações inexistentes  

Campanha para a população se ligar na rede coletiva 
de esgoto  

Sistematização da limpeza dos sistemas individuais 
de tratamento de esgoto  

O eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais conta com 

metas e ações elencadas no item 0 deste plano, complementando o Programa 

referente a Prevenção de Desastres e Redução de Sedimentos na busca da 

prevenção e mitigação dos desastres naturais e o assoreamento dos rios. 

 
 

QUADRO 5. METAS DO SETOR DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS COMPATÍVEIS ENTRE O PMSB E O PLANO DA BACIA 

DO ITAJAÍ. 
Programa relacionados ao Setor de Drenagem Pluvial 



93 

 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Prevenção de Desastres e Redução 
de Sedimentos 

Gerenciamento dos Serviços de Drenagem e Manejo 
de Águas Pluviais Urbanas  

Adequação e Ampliação da Infraestrutura do Setor 
de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

No caso da Educação Ambiental, que se constitui em um programa 

transversal e de alta importância para conscientização da população nas 

questões ambientais, principalmente no que diz respeito a utilização racional e 

integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável, 

sendo, portanto, incluída em todos os eixos do plano. Uma das metas e ações 

específicas para este fim é elencada no setor de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos, conforme demonstrado no item 0 deste plano. 

QUADRO 6. METAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMPATÍVEIS ENTRE O 
PMSB E O PLANO DA BACIA DO ITAJAÍ. 

Programa relacionados aos setores de Saneamento 

Programa do Plano da Bacia Metas do PMSB 

Educação Ambiental 
Programa de Educação Ambiental e 
Sanitária 

De acordo com o art. 19 da Lei Federal n°11.445 de 05 de janeiro de 

2007, “os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os 

planos das bacias hidrográficas em que estiverem inseridos”. Portanto, para 

obter a compatibilidade deve seguir objetivos e diretrizes referente aos quatro 

componentes do serviço de saneamento básico, em vista ao alcance dos 

objetivos e das ações previstas no Plano da Bacia do Itajaí (2010). Os 

principais objetivos a serem adotadas no PMSB de Pomerode, relacionados ao 

Plano da Bacia são:  

 Universalizar acesso aos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário de Pomerode, minimizando o risco à saúde e 

assegurando qualidade ambiental;  

 Assegurar à atual e as futuras gerações disponibilidade de água, em 

padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

 Prevenção de desastres, minimizando a ocorrência de problemas de 

inundação, enchentes ou alagamentos; e, 

 Busca de recurso para aplicação de programas e ações, com vistas 

ao desenvolvimento sustentável. 
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Ressalte-se que estas diretrizes servirão como orientação no 

estabelecimento dos programas, projetos e ações deste PMSB. 

QUADRO 7. OBJETIVOS, TEMAS E PROGRAMAS DO PLANO DE BACIA 
DO RIO ITAJAÍ. 

Temas n Objetivos Programas 

Instrumentos de Gestão de 

Recursos Hídricos 

1 
Implantar os instrumentos de gestão de recursos 

hídricos: outorga, enquadramento e cobrança 

(1) Implementação 

dos instrumentos de 

gerenciamento de 

recursos hídricos 
2 

Aprimorar o sistema de informações da bacia do 

Itajaí (SIBI) 

Gestão Ambiental Municipal 

3 Fortalecer a gestão ambiental municipal 

(2)Programa de Apoio 

à Gestão Ambiental 

Municipal 

4 

Criar mecanismos para a consolidação das áreas de 

preservação permanente como espaços territoriais 

protegidos, em áreas urbanas e rurais 

5 
Estabelecer critérios para obras e intervenções em 

cursos d’água 

Tratamento de Esgotos 6 

Reduzir a carga de esgoto sanitário sem tratamento 

nos corpos d’água de forma a atender o 

enquadramento dos corpos d’água 

(3) Programa de 

Tratamento de 

Esgotos 

Recuperação de Matas 

Ciliares 

7 
Estimular as ações que objetivem a recuperação da 

mata ciliar 

(4) Programa de 

Recuperação de 

Matas Ciliares 

8 
Estimular a criação de programas municipais de 

recuperação de mata ciliar 

9 
Apoiar a manutenção de viveiros para a produção 

de mudas nativas 

Manejo rural 10 

Estimular as atividades e técnicas produtivas que 

estejam compatibilizadas com a proteção ambiental 

e garantindo o equilíbrio na relação solo-floresta-

água 

(5) Programa Produtor 

de Água 

(6) Programa de 

Regularização de 

Reservas Legais 

(7) Programa de 

Agroecologia 

(8) Programa de 

Produção Integrada 

de Arroz e Retenção 

de Água de Chuva 

Desastres 

11 
Fortalecer as estruturas de defesa civil nos 

municípios 

(9) Plano de 

Prevenção e 

Mitigação de Riscos 

de 

Desastres 

12 
Promover a instalação de pequenas “retenções” na 

escala da microbacia 

13 

Promover a revisão dos planos diretores municipais 

em função das áreas de risco evidenciadas em 

desastres recentes 

14 
Promover estudos para o uso múltiplo das estruturas 

hidráulicas existentes, incluindo o objetivo contra 
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enchentes 

Redução de Sedimentos 15 

Estabelecer medidas para a redução da produção 

de 

sedimentos na bacia hidrográfica 

(10) Programa de 

Redução de 

Sedimentos 

Reservação de Água 

16 
Promover o conhecimento sobre as UCs e a sua 

gestão participativa 
(12) Programa de 

Unidades de 

Conservação 

17 Fortalecer as UCs existentes 

18 

Promover a criação e a implantação de áreas 

protegidas priorizando a preservação das áreas de 

recarga e nascentes 

Unidades de Conservação 

19 
Promover o conhecimento sobre as UCs e a sua 

gestão participativa 

(12) Programa de 

Unidades de 

Conservação 

20 Fortalecer as UCs existentes 

21 

Promover a criação e a implantação de áreas 

protegidas priorizando a preservação das áreas de 

recarga e nascentes 

Educação Ambiental e 

Comunicação 

22 
Estimular a criação de políticas municipais de 

educação ambiental. 
(13) Programa de 

Educação Ambiental e 

Comunicação 

23 
Estimular e garantir a participação da sociedade em 

todas ações 

24 
Promover capacitação em temas necessários à 

gestão dos recursos hídricos na bacia do Itajaí 

Comunidade Indígena 25 
Integrar a comunidade indígena recursos na gestão 

dos hídricos 

(14) Programa para a 

Comunidade Indígena 

Conhecimento e gestão 

26 
Promover o acompanhamento e a avaliação da 

implantação do plano 

(15) Programa de 

Gestão do 

Conhecimento da 

Bacia Hidrográfica 
27 

Aprofundar o conhecimento sobre assuntos 

relevantes à gestão dos recursos hídricos 

Captação de Recursos 

28 
Identificar fontes de recursos para o fortalecimento 

da Agência de Água do Vale do Itajaí 

(16) Programa de 

Captação de 

Recursos 

29 
Financiar ações de conservação e recuperação da 

mata ciliar 

(17) Programa de 

Neutralização de 

Carbono 

Fonte: Plano de Bacia do Rio Itajaí – 2010. 

As ações dispostas no Plano de Bacias foram consideradas na 

elaboração e definição das metas durante a revisão deste PMSB.  

11. DIAGNÓSTICO SETORIAL DO SANEAMENTO BÁSICO 

Este item conta com o diagnóstico das quatro áreas de abrangência do 

saneamento básico do município de Pomerode. O diagnóstico foi efetuado a 

partir de visitas técnicas in loco, coleta de documentação juntamente com o 
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titular e os prestadores dos serviços, relato dos integrantes da Câmara 

Técnica, com devido registro fotográfico e descrição detalhada dos elementos 

observados e avaliados. 

11.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O município de Pomerode conta com três Sistemas de Abastecimento 

de Água (SAA) administrados e operados pelo SAMAE, atendendo 100% da 

sua população. A figura 11 a seguir demonstra a divisão dos setores de 

abastecimento de água. 

FIGURA 11. LOCALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 
POMERODE. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2018. 
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11.1.1. SAA 01  

O SAA 01 atende a região sul da cidade, abastecendo aproximadamente 

39% da população urbana (11.215 habitantes), sendo 3.719 ligações e 3.999 

economias ativas distribuídas nas categorias Residência, Comercial, Industrial 

e Pública. O setor possui duas captações de água superficiais, sendo a 

principal no Ribeirão Salto, com vazão de, aproximadamente, 35 L/s, e a 

segunda no Ribeirão Claras, com vazão de, aproximadamente, 11 L/s, 

observando-se que esta última, possui projeto para ser desativada, por ser 

antiga e de difícil manutenção, segundo o SAMAE. 

Figura 12. CAPTAÇÃO DO RIBEIRÃO SALTO, CASA FREDERICO WEEGE 

- IPHAN 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

A captação no Ribeirão Salto está localizada na Rua Federico Weege 

(SC 416), no local onde anteriormente funcionava uma pequena hidroelétrica e 

atualmente está instalado a sede do IPHAN de Pomerode, conforme a Figura 

12.  

A tomada de água é feita junto ao barramento e segue pelo canal de 

descarga até a EEA 1. A adutora de água bruta no Ribeirão Salto, principal 

ponto de captação do SAA 01, opera por recalque até a Estação de Tratamento 

de Água 1 (ETA 1) e possui uma extensão total de 945 m. 

Faz-se necessário observar que a captação no Ribeirão Salto está 

localizada ao lado de uma movimentada via de ligação do município de 

Pomerode ao município de Timbó, local vulnerável, suscetível a acidentes e 
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outros imprevistos que podem comprometer a integridade da qualidade da 

água captada. Paralelamente, a EE 1 está instalada no passeio, suscetível a 

vandalismo e outros imprevistos que possam provocar a paralização de seu 

funcionamento. Observa-se que no local encontra-se instalado somente um 

conjunto moto-bomba de recalque, cujo detalhe pode ser visto na Figura 13 e 

Figura 14. A adutora do segundo ponto de captação, no Ribeirão Claras, opera 

por gravidade até a ETA 1 e possui uma extensão de 2.450 m. 

FIGURA 13. MOSAICO DA CAPTAÇÃO E EE1 DO RIBEIRÃO SALTO. 

 

FIGURA 14. CAPTAÇÃO E ADUTORA DO RIBEIRÃO CLARAS. 
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A ETA 1, apresentado na Figura 15, localizada na Rua Heinrich Passold, 

nº 432, Centro, foi construída em 1966 e ampliada em 2005, cuja capacidade 

de produção é de até 45 L/s, cuja abrangência é uma parcela do Centro e os 

bairros: Ribeirão Clara, Ribeirão Herdt, Ribeirão Souto, Texto Central, Testo 

Central Alto e Vale do Selke Pequeno (Rua Alfredo Harmel, Rua Vale do Selke 

Pequeno, Rua Alwin Gueths e Rua Ida Hackbarth). A ETA 1 possui Licença 

Ambiental de Operação expedida no ano de 2016 (LAO n° 4856/2018 - Anexo 

IV). 

FIGURA 15. MOSAICO DAS INSTALAÇÕES DA ETA 1. 

  

 

O sistema de tratamento da ETA 1 é do tipo convencional, composto 

por: 
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 Coagulação: mistura rápida em calha do tipo “Parshall” para aplicação 

de coagulante (policloreto de alumínio - PAC); 

 Floculação: floculadores mecanizados com três câmaras e variadores 

de velocidade através de inversor de frequência; 

 Decantação: decantador de alta taxa com uso de cortinas plásticas; 

 Filtração: uso de dois filtros lentos já existentes quando da ampliação 

da ETA; 

 Desinfecção: utilização de hipoclorito de sódio; 

 Fluoretação: utilização de fluossilicato de sódio. 

O SAA 01 é abastecido por um único reservatório de montante, 

construído em concreto armado, do tipo apoiado, com volume de 500 m³, 

localizado no mesmo terreno da estação de tratamento de água ETA 1, 

conforme ilustrado na Figura 16. 

FIGURA 16. RESERVATÓRIO 500 M³ ETA 1 - SAA 01. 

  

11.1.2. SAA 02 

O SAA 02 atende a região norte da cidade, abastecendo 

aproximadamente 59% da população urbana (16.965 habitantes), sendo 4.923 

ligações e 5.117 economias ativas distribuídas nas categorias Residência, 

Comercial, industrial e Pública; abrangendo uma parcela do Centro e os 

bairros: Pomerode Fundos, Ribeirão Areia, Wunderwald, Testo Alto, Testo 

Rega e Rega. A captação superficial é feita no Rio do Texto, conforme figura 

17, com vazão máxima de 55 L/s. 
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FIGURA 17. CAPTAÇÃO NO RIO TEXTO. 

  

A adutora da captação, conforme figura 12, opera por recalque, desde o 

ponto de captação até a Estação de Tratamento de Água 2 (ETA 2), em uma 

extensão de 15 metros. 

FIGURA 18. ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - RIO TESTO - ETA II. 

  

A ETA 2, conforme mostra a figura 19, localizada na Rua Progresso nº 

1400, Testo Alto, foi construída em 1991 e ampliada no período de 2015 a 

2018, atualmente operando em sua capacidade plena, possui a Licença 

Ambiental de Operação, expedida no ano de 2018 (LAO n° 2714/2018 – Anexo 

V). 
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FIGURA 19. VISTA GERAL DA ETA 2 

  

 

O sistema de tratamento da ETA 2 (Figura 20 e Figura 21) é do tipo 

convencional, composto por: 

 Coagulação: mistura rápida em calha do tipo “Parshall” para aplicação 

de coagulante (sulfato de alumínio); 

 Floculação: floculadores mecanizados com quatro câmaras e 

variadores de velocidade através de inversor de frequência; 

 Decantação: decantador de alta taxa com uso de cortinas plásticas; 

 Filtração: quatro filtros russos já existentes quando da ampliação da 

ETA; 

 Desinfecção: utilização de hipoclorito de sódio; 

 Fluoretação: utilização de fluossilicato de sódio. 
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FIGURA 20. MOSAICO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DA ETA 2 - P1. 
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FIGURA 21. MOSAICO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DA ETA 2 - P2 

 

O SAA 02 possui um reservatório apoiado de jusante, executado em 

concreto armado, com volume de 1.000 m³, conforme Figura 22. 



105 

 

FIGURA 22. RESERVATÓRIO APOIADO DE 1.000 M³ - ETA 2. 

 

11.1.3. SAA 03 

O SAA 03, atende apenas 2% da população urbana, correspondente a 

575 habitantes, sendo 200 ligações e 201 economias ativas distribuídas nas 

categorias Residencial, Comercial, industrial e Pública; abrangendo somente o 

bairro Vale do Selke Grande. 

A Estação de Tratamento de Água 3 (ETA 3), localizada na rua Vale do 

Selke Grande, nº 5527, começou a operar em 2007. Este sistema possui 

Autorização Ambiental (AuA), expedida no ano de 2017 (AuA n° 6755/2017 - 

Anexo VI). 

A captação de água é feita no manancial subterrâneo, por meio de um 

poço tubular profundo com 150 metros de profundidade, com capacidade de 

produção média de 2,4 L/s. 

Nesta instalação, em função da qualidade da água capitada no 

manancial subterrâneo, o tratamento consiste somente da etapa de 

desinfecção, feita por meio de aplicação de hipoclorito de sódio e fluoretação 

com fluossilicato de sódio. O sistema possui três reservatórios de fibra de vidro 

de 25 m³ cada, totalizando um volume de 75 m³. 
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FIGURA 23. ETA 3 - POÇO E RESERVATÓRIOS. 

 

 

11.1.4. Qualidade da água distribuída  

Em cumprimento à Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, a 

qualidade da água fornecida a população pelo sistema público de 

abastecimento de água de Pomerode é monitorada desde a captação, 

unidades de tratamento, rede de distribuição até o ponto de tomada do usuário 

(hidrômetro).  

São realizadas análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta 

e da água tratada. Os parâmetros analisados frequentemente são: turbidez, 

cor, pH, cloro residual livre, coliformes totais, coliformes termotolerantes, 

bactérias heterotróficas, e Fluoreto (flúor). Outros parâmetros são analisados 

com menor frequência, atendendo à Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde. Os resultados são agrupados por parâmetro analisado e por setor de 



107 

 

abastecimento. A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância 

Sanitária, é a responsável pela vigilância da qualidade da água do município.   

A qualidade da água distribuída, pelos sistemas públicos de Pomerode, 

pode ser consultada mensalmente pela internet no site 

www.samaepomerode.com.br, cujos resultados referentes a julho e agosto de 

2019, estão indicados na Figura 24. 

FIGURA 24. RESULTADO DA ANÁLISE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA EM 
JULHO E AGOSTO DE 2019. 

 

 

As redes de distribuição que atendem os três setores de abastecimento 

do município de Pomerode, perfazem um total de 253,74 Km, distribuídas 

conforme a Tabela 5. 
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TABELA 5. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

  

 

A figura 25 indica a abrangência das redes de água no município.  
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FIGURA 25. SISTEMA DE ABASTECIMENTO EXISTENTE EM POMERODE. 
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11.1.5. Estações de Recalque de Água Tratada  

Até 2013, dada as características topográficas da área de atendimento e 

a topologia da rede de abastecimento implantada, existiam 16 boosters, 

responsáveis por aumentar a pressão disponível nas redes de distribuição de 

água tratada, com vista a atender os parâmetros de pressão estabelecido pela 

NBR 12.218/942. No ano de 2019 estão instalados 21 boosters, conforme a 

relação constante da Tabela 6 e Tabela 7. 

TABELA 6. BOOSTER INSTALADOS NO SAA 01. 

 

Fonte: SAMAE, 2019. 
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TABELA 7. BOOSTER INSTALADOS NO SAA 02. 

 

Fonte: SAMAE, 2019. 

 

Observa-se na Tabela 6 e na Tabela 7, que o diâmetro da maioria dos 

boosters é inferior a 2”, indicando a existência de rede com diâmetros inferiores 

ao menor diâmetro usualmente utilizado em redes de distribuição pública. 

Existem vários equipamentos com altura manométrica de recalque 

superior a 40 mca, variando de 45 a 120 mca. Por outro lado, verifica-se que a 

maioria estes equipamentos foram instalados para o atendimento de pontas de 

redes e algumas poucas ligações, geralmente em encostas ou regiões mais 

distantes do centro de produção ou distribuição de água tratada. 
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FIGURA 26. EXEMPLOS DA INSTALAÇÃO DE BOOSTER 

 

11.1.6. Ligações e Economias 

Na tabela 8 estão indicadas as quantidades de ligações e economias 

totais (ativas e cortadas) abastecidas pelo sistema público de água no primeiro 

semestre de 2019, dividindo-se por bairros atendidos. Observa-se que o 

número de economias e ligações, ativas e cortadas, poderá variar para mais ou 
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para menos, dependendo da data em que se consulte o cadastro do SAMAE, 

dado a dinâmica própria da operação do sistema comercial. 

TABELA 8. ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ÁGUA DE POMERODE. 

 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, primeiro semestre de 2019. 

11.1.6.1. Hidrometria 

No primeiro semestre de 2019, todas as ligações de água existentes e 

cadastradas no município de Pomerode são hidrometradas. A quantidade de 

hidrômetros por sistema de abastecimento de água, considerando as ligações 

ativas e cortadas cadastradas, consta da Tabela 9. 
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TABELA 9. QUANTIDADE DE HIDRÔMETROS POR SAA. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, primeiro semestre de 2019. 

Os hidrômetros são com diâmetro nominal de 15 mm (Ø ½¨), do tipo 

velocímetro para água potável fria, multijato, com relojoaria inclinada a 45º, da 

classe metrológica B, Vazão Permanente ou Vazão Nominal (Qp ou Qn) = 1,50 

m3/h e Vazão de Sobrecarga ou vazão máxima (Qs) = 3,00 m³/h. 

Importante observar que os hidrômetros adotados como padrão, cuja 

Qn=1,5 m³/h, estão superdimensionados em função da vazão necessária para o 

abastecimento continuo das unidades interligadas ao sistema, cuja média do 

consumo medido é de 15,5 m³/mês, em cada ligação. 

Nos grandes consumidores, para melhorar a precisão da medição, o 

operador instalou hidrômetros ultrassônicos, conforme a Tabela 10: 

TABELA 10. HIDRÔMETRO ULTRASSÔNICOS INSTALADOS. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, primeiro semestre de 2019. 

Na Tabela 11 foram listados os dados referentes à quantidade e a idade 

do parque de hidrômetros, que totaliza 9.513 unidades, sendo instalados 9.212 

e em estoque 291. 

Com base nestes dados, pode-se medir a média de idade ponderada 

dos equipamentos, considerando a data de fabricação e data de instalação. 

A média de idade ponderada do parque de hidrômetros, foi calculada em 

14,75 anos e a média de idade ponderada dos hidrômetros em utilização, foi 

calculada em 10,91 anos. 
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TABELA 11. PARQUE DE HIDRÔMETROS. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, primeiro semestre de 2019. 

No Parecer Administrativo nº 045/2017, a AGIR, indicava que em 2016 o 

parque de hidrômetros do SAMAE possuía 8,53 anos de média ponderada de 

idade. 

No ano de 2017, o parecer indica que houve a substituição de 

hidrômetros com 17 anos de uso, o que consequentemente alterou a média da 

idade ponderada do parque hidrômetros, que passou de 8,53 anos para 7,98 

anos. 

O Parecer da agência AGIR recomendava, in verbis: 

“Quanto aos hidrômetros, a substituição da planta deve ser mantida, 
afim de fazer a substituição dos hidrômetros mais antigos. Deve 
estabelecer como meta para, trocar o mais rápido possível os 
hidrômetros com idade superior a 5 (cinco) anos. Observando-se 
assim a orientação do INMETRO no seu regulamento técnico 
metrológico a que se refere a Portaria INMETRO nº 246, de 17 de 
outubro de 2000, no item 8, que explica as verificações periódicas e 
eventuais nos hidrômetros: 
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8.1 - As verificações periódicas são efetuadas nos hidrômetros 
em uso, em intervalos estabelecidos pelo INMETRO, não 
superiores a cinco anos. 
8.2 - As verificações eventuais são efetuadas nos hidrômetros 
em uso a pedido do usuário, ou quando as autoridades 
competentes julgarem necessária. 
8.3 - As verificações periódicas e eventuais devem ser 
realizadas em instalações e/ou condições especificamente 
aprovadas pelo INMETRO.” 

Observa-se que diante deste quadro, faz-se necessária a substituição de 

todo o parque de hidrômetros, bem como o redimensionamento da vazão 

nominal dos medidores, que no máximo deve ser de 0,75 m³/h, adequando-se 

às vazões mínimas e máximas diárias das unidades consumidoras. Por outro 

lado, deve-se trocar os ramais prediais de água para o diâmetro de 20 mm (Ø 

3/4”), como forma de reduzir as velocidades nos equipamentos de medição e 

as perdas de carga nos ramais, por via de consequência, os vazamentos 

nestes trechos da tubulação. 

11.1.7. Obras emergenciais 

Para que o sistema de abastecimento público de água funcione de forma 

adequada, serão necessárias as seguintes ações e obras emergenciais: 

 Melhoria da capitação da ETA 1 no Ribeirão Salto para o volume 

outorgado de 95 L/s; 

 Troca da adutora de água bruta do Ribeirão Salto até a ETA 1; 

 Melhoria da capitação no Ribeirão Clara, adequando-se à vazão 

máxima outorgada (11 L/s); 

 Troca da adutora de água bruta do Ribeirão Claras até a ETA 1; 

 Ampliação da capacidade de tratamento da ETA 1 de 35 L/s para 95 

L/s; 

 Implantação de reservatório pulmão na ETA 1, com volume de 500 

m³; 

 Desassoreamento da captação da ETA 2, no rio Testo; 

 Proteção da captação da ETA 2, no rio Texto, com a implantação de 

áreas reflorestadas nas margens a montante, na largura de 30 a 50 m 

conforme a determinação da faixa de Área de Preservação 

Permanente; 
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 Implantação de reservatório pulmão na ETA 2, com volume de 1.000 

m³; 

 Ampliação da capacidade de reservação do sistema de distribuição 

para 3.000 m³, considerando que atualmente o volume de reservação 

é de 1.575 m³, o déficit atual é de 1.426, m³; 

 Substituição de 47.413 m de redes de distribuição, sendo 18.762,34 

m no SAA 01, 26.525,47m no SAA 02 e 2.126m no SAA 03. As 

substituições devem ser de 70% com Ø 50 mm (2”), 20% com Ø 75 

mm (3”) e 10% com Ø 100 mm (4”); 

 Setorização das redes de abastecimento e Implantação dos Distritos 

de Medição e Controle (DMC); 

 Troca e adequação dos booster com baixo rendimento energético; 

 Instalação de capacitores nos Quadros de Força de todas as 

unidades para a diminuição da energia reativa; 

 Reforma de Quadros de Força das bombas e Booster; 

 Implantação de Central de Controle Operacional com a automação 

dos sistemas de comando e controle das válvulas e dos 

equipamentos das unidades de produção, reservação e distribuição 

de água. 

11.2. SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema público de esgotamento sanitário de Pomerode é 

praticamente inexistente, sendo que a maioria da população urbana e rural se 

serve para disposição dos efluentes sanitários de sistemas individuais, 

constituídos por sua maioria de fossas e filtros.  

O art. 127, §2º do Código de Obras de Pomerode determina que a 

disposição de efluentes sanitários, onde não se dispuser de rede pública de 

coleta será feita através de tratamento individual por fossas sépticas, filtros 

anaeróbios, valas de infiltração, valas de filtração ou sumidouros, tudo em 

conformidade com o disposto na norma NBR 7229 e NBR 13.969 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas.  
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Em 2010 o Ministério Público de Santa Catarina, por meio da Promotoria 

Regional de Meio Ambiente, firmou Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) 

com 21 municípios da bacia do rio Itajaí, dada a precariedade do esgotamento 

sanitário na região e no Estado como um todo. O TAC tem como objetivo 

implementar as políticas municipais de esgotamento sanitário, sendo 

estabelecidas metas e prazos para sua execução. Passados praticamente 9 

anos, muito pouco foi feito, e a situação continua inalterada, com baixíssimos 

níveis de atendimento por meio de sistemas públicos de coleta, afastamento e 

tratamento de esgoto. 

 Resultados do Diagnóstico Amostral dos Sistemas Individuais de 

Tratamento de Efluentes 

Tal pesquisa foi importante para averiguar a situação dos sistemas 

individuais do município de maneira geral, uma vez que são realizados 

questionamentos acerca da instalação e manutenção do sistema. 

Conforme elucidado no Diagnóstico Amostral dos Sistemas Individuais 

de Tratamento de Esgoto Doméstico no Município de Pomerode de 2018 (Vide 

Anexo VII), a pesquisa obteve 1.777 questionários aplicados ao todo. No 

GRÁFICO 1 é demonstrado o resultado da primeira pergunta do questionário, 

referente a existência de fossa séptica. Pode-se observar que no total foram 

registrados 91,70% de domicílios que dispõem de fossa séptica, 4,40% que 

afirmaram não possuir o dispositivo e 3,9% que não souberam informar.  

GRÁFICO 1. PERGUNTA: POSSUI FOSSA SÉPTICA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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Foi constatado que os bairros com maior índice de existência de tanque 

séptico são: Rega (100%), Testo Alto (94%), Testo Rega (93%), Fundos (92%), 

Testo Central (96%), Centro (98%), Ribeirão Clara (99%), Vale do Selke (92%) 

todos apresentaram índices iguais ou superiores a 90%. O bairro Ribeirão 

Herdt (80%) apresentou menor índice de atendimento para a instalação de 

Tanque Séptico no município. 

Posteriormente perguntou-se a respeito da existência de filtros 

anaeróbios nas residências. Para este caso houve uma diminuição no número 

de respostas positivas. Assim, registrou-se que 82,54% de domicílios dispõem 

de filtro anaeróbio, 14,16% afirmaram não possuir o dispositivo e 3,30% não 

souberam informar. O GRÁFICO 2 apresenta tal resultado obtido.  

GRÁFICO 2. PERGUNTA: POSSUI FILTRO ANAERÓBIO? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Os bairros com maior índice de existência de filtro anaeróbio são: Rega 

(100%), Testo Alto (94%), Testo Rega (92%), Fundos (92%) e Testo Central 

(90%) ambos apresentaram índices iguais ou superiores a 90%. Com índices 

superiores a 80% estão os bairros Ribeirão Areia (87%) e Vale do Selke (P/G) 

(86%). O bairro Centro apresentou percentual de 55% em relação a utilização 

de filtro anaeróbio, sendo, portanto, o bairro com menor índice de atendimento 

para a instalação deste dispositivo no município. 

A população fora questionada, ainda, sobre a existência de caixas de 

gordura em suas residências. Conforme pode ser observado no GRÁFICO 3, 

foi obtido o percentual de 87,61% de entrevistados que afirmaram possuir caixa 
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de gordura frente a 12,39% de entrevistados que afirmaram não possuir tal 

dispositivo.  

GRÁFICO 3. PERGUNTA: POSSUI CAIXA DE GORDURA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Quando analisados por bairro é possível observar que praticamente 

todos os bairros amostrados demonstraram índices próximos a média 

municipal de 70% de residências com caixa de gordura instalada. Com 

exceção do bairro Ribeirão Herdt que apresentou o percentual de 61%. 

Questionou-se acerca do conhecimento da localização do sistema fossa-

filtro. Os resultados obtidos são apresentados no GRÁFICO 4. Para este 

questionamento, 95,67% dos entrevistados afirmaram conhecer tal localização, 

enquanto 4,33% apontaram não saber a respeito.  
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GRÁFICO 4. PERGUNTA: CONHECE A LOCALIZAÇÃO DO SISTEMA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Neste caso, o morador que não conhece a localização do sistema fica 

impossibilitado de realizar a inspeção, manutenção e a limpeza adequada do 

sistema. 

Segundo a NBR 7229 (ABNT, 1993) o sistema fossa-filtro também deve 

conter uma placa de identificação com informações sobre critérios de projeto. O 

GRÁFICO 5 apresenta as respostas sobre a existência de identificação sobre 

os sistemas, onde 63,96% das respostas afirmaram que há existência de 

algum tipo de identificação, enquanto 36,04% dos entrevistados apontaram não 

haver identificação em seus sistemas. Esse fato também contribui para 

problemas relacionados a inspeção e manutenção, além de causar uma 

espécie de “esquecimento” em relação a existência do sistema. 
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GRÁFICO 5. PERGUNTA: O SISTEMA POSSUI IDENTIFICAÇÃO? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

De acordo com as normas, NBR7227 (ABNT, 1993) e NBR 13969 

(ABNT, 1997), o sistema fossa-filtro deve estar a uma distância adequada de 

construções, árvores, poços freáticos, etc. Questionou-se na avaliação se a 

distância de 1,50 m de construções, limites de terreno do sistema e para a área 

edificada foi cumprida na instalação do sistema. Verifica-se no GRÁFICO 6 que 

a maior parte das respostas, 91,05%, apontam que o sistema está de acordo 

com a norma quanto à distância horizontal mínima, enquanto 8,95% dos 

entrevistados afirmaram que seus sistemas não obedecem às determinações 

da norma construtiva. O alto índice de atendimento está relacionado com as 

boas práticas de fiscalização realizadas pelos ficais de postura. 

GRÁFICO 6. PERGUNTA: O SISTEMA ESTÁ APROXIMADAMENTE 1,5 M 
DO MURO E CONSTRUÇÕES? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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Além de conhecer a localização do sistema, conforme já mencionado 

anteriormente, as tampas devem estar acessíveis. O ideal é que as tampas 

estejam visíveis ou com acesso facilitado. Assim, o questionário contou com 

uma pergunta referente ao fato das tampas dos sistemas estarem visíveis. 

Como resultado, é possível observar no GRÁFICO 7 que 69,28% dos sistemas 

não é possível visualizar as tampas, tornando assim difícil o acesso as 

mesmas, frente ao percentual de 30,72% dos entrevistados que afirmaram que 

as tampas estão visíveis no terreno. 

GRÁFICO 7. PERGUNTA: AS TAMPAS ESTÃO VISÍVEIS? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Outra pergunta da avaliação é sobre a possibilidade de inspeção do 

sistema, conforme apresentado no GRÁFICO 8. Em alguns casos, mesmo com 

a tampa não estando visível há a possibilidade de inspeção no sistema. 

Embora muitos dos sistemas não tenham as tampas visíveis, 79,55% dos 

munícipes conhece a localização e afirmam que é possível fazer a inspeção do 

sistema. Os outros 20,45% deverão adequar seu sistema às recomendações 

da norma 7229 (ABNT, 1993). 
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GRÁFICO 8. PERGUNTA: HÁ POSSIBILIDADE DE INSPEÇÃO? 

  

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

É imprescindível questionar a população acerca da realização da 

limpeza de seu sistema individual, visto que a limpeza eficiente e periódica dos 

sistemas fossa-filtro é imprescindível para o bom funcionamento do tratamento, 

caso contrário, torna-se apenas uma caixa de passagem (GOETTEN et al, 

2015). Em relação a esse questionamento, os resultados obtidos apresentam-

se balanceados entre 48,07% dos avaliados que realizam a limpeza de seus 

sistemas, independente de fazer com a periodicidade exigida no projeto, e 

51,93% que declararam não realizar a limpeza em seus sistemas, conforme 

demonstrado no gráfico abaixo. 

GRÁFICO 9. PERGUNTA: FAZ A LIMPEZA REGULAR? 

  

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

A população que afirmou fazer a limpeza regular do tanque séptico foi 

questionada quanto à frequência que ocorre a limpeza. Pode-se visualizar no 

GRÁFICO 10 que 11,05% da população afirma fazer a limpeza anualmente do 
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sistema de fossa-filtro, 24,53% afirmam fazer a limpeza a cada 2 anos, 41,03% 

da população afirma que realiza a limpeza em um período entre 2 e 5 anos e 

23,39% dos entrevistados afirmam que realizam a limpeza a cada 5 anos ou 

mais. Entretanto deve-se conferir os critérios de projeto desses sistemas para 

analisar o período de limpeza indicada pelo projetista. 

GRÁFICO 10. PERGUNTA: QUAL FREQUÊNCIA DE LIMPEZA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

A última questão referente a limpeza do sistema foi acerca do tempo 

desde a última limpeza realizada. Entre os resultados, 17,02% da população 

afirmou ter feito a limpeza do sistema em um ano, 12,24% em dois anos, 

34,11% em três anos ou mais. A maior parte dos resultados obtidos para esta 

pergunta apresentou o percentual de 36,64% que nunca realizou limpeza do 

sistema. Os resultados podem ser observados no GRÁFICO 11. 

GRÁFICO 11. PERGUNTA: QUANDO FOI A ÚLTIMA LIMPEZA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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Outra questão importante para o diagnóstico da situação atual dos 

sistemas individuais de tratamento de esgoto no município é a forma de 

disposição final do efluente. Na avaliação foi questionado a respeito da 

destinação final do efluente tratado. O método mais utilizado é o lançamento 

em redes pluviais, com 36,18% das afirmações. Já o lançamento em rios e 

córregos aparece em segundo lugar, conforme pode ser observado no 

GRÁFICO 12, registrando 33,62% das respostas. A utilização de sumidouro 

tem incidência de apenas 7,41%. A utilização de vala de infiltração tem 

incidência de 8,83%. Outros (terrenos, sarjetas etc.) tipos de lançamento 

resultaram em aproximadamente 14% dos entrevistados.  

GRÁFICO 12. PERGUNTA: COMO É FEITA A DISPOSIÇÃO FINAL DO 
EFLUENTE? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Na pesquisa realizada no município de Pomerode verificou-se que uma 

grande parcela da população conta com o tanque séptico instalado em suas 

residências. O maior problema encontrado foi a baixa parcela de residências 

que realiza a limpeza periódica dos sistemas, fato que prejudica a eficiência do 

tratamento do esgoto doméstico.  

Outras situações críticas encontradas no trabalho são: grande parcela 

dos sistemas do município que não possuem placa de identificação; existência 

de ligações pluviais, tanto no tanque séptico como no filtro anaeróbio, 

diminuindo a eficiência do sistema; existência de mais de uma residência 

ocupando o mesmo sistema, fato que pode causar uma grande carga de 

efluente no sistema; falta de projeto dos sistemas. Assim, Informações 
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adicionais, como aspectos construtivos dos sistemas, bem como informações 

específicas e sugestões realizadas pela equipe de trabalho podem ser 

visualizadas no já citado Diagnóstico Amostral dos Sistemas Individuais de 

Tratamento de Esgoto Doméstico (Anexo VII), ou ainda, demais resultados da 

pesquisa podem ser conferidos no Relatório Final do referido diagnóstico, 

presente no Anexo VII deste documento.  

Destaca-se a relevância do Diagnóstico Amostral dos Sistemas 

Individuais de Tratamento de Esgoto Doméstico, desenvolvido pela AMMVI, 

para a formulação do planejamento a ser desenvolvido pelo PMAE para o 

esgotamento sanitário das áreas periurbanas e rurais do município. Por outro 

lado, o estudo permitirá um tratamento adequado da forma com que os 

sistemas individuais de tratamento de esgotos serão substituídos pelo sistema 

público de esgotamento sanitário, na área urbana do município.  

O Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município, atualmente 

implantados, conforme a Figura 27 é composto por:  

 11 km de rede coletora; 

 3 (três) Estações Elevatórias de Esgoto (E.E.E.); 

 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), composta por 

prétratamento e tratamento primário feito por um reator UASB, dotado 

de um queimador de biogás, com ignitor automático modelo LGM–2.3, 

um depósito de materiais e acessórios; um laboratório, onde se 

realizam análises periódicas de pH, sólidos sedimentáveis, 

temperatura e Demanda Química de Oxigênio (DQO). 
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FIGURA 27. SES EXISTENTE NO MUNICÍPIO DE POMERODE. 
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11.2.1. Ramais Domiciliares  

Atualmente, existem 123 ligações prontas, entretanto apenas 89 

ligações (149 economias) estão efetivamente ligadas à rede coletora de 

esgoto. Outras 69 ligações (80 economias) estão inativas. Onde a rede se 

encontra em pleno funcionamento ainda há 116 ligações (125 economias) para 

serem executadas. 

A Tabela 12 indica as economias e as ligações de esgoto presentes no 

cadastro do SAMAE, conforme o levantamento feito pela Fundação Ezute em 

agosto de 2019. 

TABELA 12. ECONOMIAS E LIGAÇÕES DE ESGOTO E CADASTRO COM 
ÁREA IMÓVEL 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, primeiro semestre de 2019. 

11.2.2. Redes coletoras 

A rede coletora de esgoto foi projetada em duas bacias: 

 Bacia A: localizada na margem esquerda do Rio do Testo, onde não 

existe rede coletora implantada; 

 Bacia B: na margem direita do Rio do Testo, onde existe rede coletora 

está implantada. 

O SES do município, atualmente, é composto por 11 km de rede 

coletora, sendo que, cerca de 2 km da rede foi executado em tubos de PVC, 

com diâmetro de 400 mm (coletor tronco - Rua Luís Abry e XV de Novembro) e 

9 Km de rede executada em tubos cerâmicos (manilha de barro vidrado ou grés 

cerâmico), com diâmetro de 150 mm. 

O coletor tronco inicia na rua Luiz Abry até a altura da rua Frederico 

Weege, continuando pela rua XV de Novembro até a altura da rua Anna 

Utpadel. 

As ruas que contam com a rede coletora e estão ligadas a ETE são: 
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 As travessas das ruas Curt Hering, Vila Nova, Hermann Schwanke, 

Heinrich Passold,Frederico Weege, entre as ruas Luiz Abry e a 

Avenida 21 de Janeiro; 

 As travessas das ruas Alfredo Hoge; Alexandre Buerger, 

Independência, entre a rua XV de Novembro e a Avenida 21 de 

Janeiro; 

 Rua Anna Utpadel; 

 Rua Arno Weege; 

 Rua Pastor Runte; 

 Rua Paulo Zimmermann; 

 Rua Fritz Wacholz; 

 Rua Alex Wacholz; 

 Heinrich Kamchen; 

 Parte da Luis Abry, desde Restaurante Schroeder até Filial Farmalan. 

 Parte da XV de Novembro, desde Restaurante Schroeder até Rua 

Anna Utpadel. 

Além destas, há ainda as ruas que possuem a rede coletora, entretanto, 

estão impossibilitadas de serem ligadas à Estação de Tratamento de Esgotos 

(ETE), pela inativação das elevatórias 1e 2 (EE-1, EE-2) e pela inexistência de 

uma elevatória 4 (EE-4), sendo elas:  

 Avenida 21 de janeiro; 

 Parte da Rua Luis Abry; 

 Parte da Rua XV de Novembro; 

 Rua Jaraguá; 

 Rua Luís Alves;  

 Rua Gaspar; 

 Rua 1º de maio;  

 Rua São Bento;  

 Rua Vila Nova lado avenida;  

 Rua Johan Strelow; 

 Rua D. Pedro; 

 Rua Emília Behling;  
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 Rua Pastor Andersen; 

 Rua Karl Guenther; 

 Rua Albrech Guenther.  

A Figura 28 indica a localização das redes e as EEE - Estação Elevatória 

de Esgoto operacionais do SES de Pomerode.    
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FIGURA 28. LOCALIZAÇÃO DAS REDES E AS EEE EXISTENTES NO 
SES POMERODE. 
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11.2.3. Coletores-tronco, interceptadores e emissários 

O coletor tronco instalado na rua Luís Abry e na Rua XV de novembro foi 

construído com tubos de PVC Ocre, com diâmetros de Ø 300 mm e Ø 400 mm, 

o restante das redes foram executadas em manilhas cerâmicas de Ø 150 mm.   

Não estão em funcionamento as redes instaladas nas seguintes ruas:  

 Rua Independência (entre as avenidas 21 de janeiro e Luís Abry);  

 Rua Dr. Blumenau (entre as avenidas 21 de janeiro e Luís Abry); 

 Rua 1° de maio;  

 Avenida 21 de janeiro (entre Rua Dr. Blumenau e Curt Hering).  

11.2.4. Estações elevatórias de esgoto 

O SES, atualmente, conta três Estações Elevatórias de Esgoto (E.E.E.), 

sendo que apenas a EE-3 (elevatória principal) está operando, encaminhado o 

esgoto à ETE para o devido tratamento.   

A EE-3 está localizada na Rua Anna Utpadel, Bairro Centro, é 

constituída de tubulações são de ferro fundido “FoFo” com diâmetro de 200 

mm. A bomba submersa instalada, é da marca KSB, modelo KRT E80-

200/34XG-190, motor com potência de 5.0 c.v., tensão elétrica de 380 V, e 

rotação de nominal de 1700 rpm, operando na faixa de 900 rpm.  

O SAMAE não disponibilizou as informações relativas às EEE-1 e EEE-

2, necessárias para o conhecimento de todas as Estações Elevatórias de 

Esgoto instaladas em Pomerode, mesmo que inoperantes. Existe projeto 

executivo para a implantação da EEE-4 para que seja possível dar 

continuidade à rede pública de esgoto na cidade de Pomerode. 

11.2.5. Linhas de recalque 

Não existem linhas de recalque em funcionamento, apesar de 

implantados 2 pequenos trechos nas EEE - 1 e EEE - 2. 

11.2.6. Tratamento de esgoto 

A Estação de Tratamento de Esgotos (E.T.E.) foi projetada para os 

seguintes parâmetros:  

 População: 9.000 habitantes;  



134 

 

 Vazão média: 36,11 l/s;  

 Total de extensão da rede: 11.103 m;  

 Elevatórias: 03;  

 Concentração DBO: 288,5 mg/l; 

 Concentração DQO: 575 mg/l. 

A figura 29 ilustra a atual conformação da ETE de Pomerode. 

FIGURA 29. ETE IMPLANTADA 
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11.2.7. Pré-tratamento 

O pré-tratamento (Figura 30) tem como objetivo a remoção, do material 

grosseiro e uma parcela das partículas maiores em suspensão no esgoto e 

prepara os efluentes para as etapas subsequentes, sendo dividido em duas 

etapas: gradeamento e desarenador (caixa de areia).  

a) Gradeamento  

O gradeamento é constituído por grade média, com limpeza manual, 

onde o material retido é removido periodicamente, devendo ser disposto em 

aterro sanitário. O principal objetivo dessa etapa é remover os sólidos 

grosseiros em suspensão protegendo, assim, equipamentos e evitando 

obstruções em equipamentos e tubulações que poderiam ser causadas por 

esses materiais.  

b) Caixa de Areia  

A caixa de areia é do tipo canal duplo com limpeza manual e se localiza 

após o gradeamento. A areia deve ser removida periodicamente e 

encaminhada para disposição em aterro sanitário. O objetivo da caixa de areia 

é evitar o acúmulo de material inerte nos reatores biológicos. A calha Parshall 

instalada na saída da unidade desarenadora tem o objetivo de controlar o nível 

d’água e para eventuais medições de vazões. 
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FIGURA 30. VISTA GERAL DO GRADEAMENTO, DESARENADOR E 
CALHA PARSHALL. 

 

11.2.8. Tratamento Primário  

O tratamento primeiro é feito por meio de um Digestor Anaeróbio de 

Fluxo Ascendente e Manto de Lodo (Figura 31), mais conhecido como reator 

UASB, composto por um leito de lodo biológico no interior do qual, 

microrganismos anaeróbios efetuam a degradação biológica e 

consequentemente o tratamento do esgoto.   

O esgoto bruto tem suas partículas grosseiras e areias retiradas no 

desarenador e é encaminhado para as caixas de distribuição e conduzidos até 

o fundo do reator UASB. Em seguida, o fluxo torna-se vertical ascendente e o 

esgoto é tratado pelas bactérias presentes no lodo.   

O sistema de distribuição é composto por uma caixa com volante para 

regular a vazão de entrada do esgoto na caixa de distribuição. A caixa de 

distribuição é dividida em 16 compartimentos menores, dotados 
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individualmente de vertedores triangulares nivelados para se garantir a mesma 

vazão em todos eles.   

O esgoto é conduzido da caixa de distribuição, localizada no topo do 

reator UASB, até o fundo, através de mangueiras de PVC preta de 3" de 

diâmetro. As mangueiras são presas por suportes metálicos a 15 cm do fundo 

do biodigestor, distribuídas de forma equidistante.  

O digestor possui 600 m³ de volume útil é construído em aço carbono, 

revestido internamente com epóxi. Consiste de um tanque circular de diâmetro 

de 7,34 m na base e 15,8 m no topo.   

O reator possui na parte superior um decantador tronco-cônico que 

separa os sólidos do líquido e um defletor de gases que conduz o biogás 

produzido para a campânula do digestor. A altura útil total é de 5,0 m, sendo 

2,0 m correspondente à altura do decantador.   

Na parte superior do reator, encontram-se também as canaletas para 

coleta do efluente tratado. O efluente tratado sai pelas canaletas do decantador 

e o biogás se dirige para a campânula do reator.   

Esse reator foi projetado para a vazão nominal de 130 m³/h (36,11 L/s), 

ou seja, um tempo médio de residência hidráulico de 4,8 hs, e velocidade 

ascensional no decantador de 1.1 m/h. O equivalente populacional é de 9.000, 

considerando uma contribuição de 200 l/hab.d. 

O reator UASB, conta ainda, com 6 pontos de amostragem do manto de 

lodo, distribuídos ao longo da parte superior do reator. Foi prevista a instalação 

de um medidor de gases localizado na tubulação captadora dos gases 

produzidos no reator UASB.  

O queimador de gases (Figura 32) está localizado no final da tubulação 

captadora dos gases, contendo uma válvula corta chamas. 
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FIGURA 31. REATOR UASB. 

 

 

FIGURA 32. QUEIMADOR DE GASES. 
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11.2.9. Tratamento Secundário  

A figura 33 ilustra o projeto completo da ETE, projetada inicialmente, 

para o SES de Pomerode, sendo prevista a implantação de um futuro 

tratamento secundário, composto por 01 floculador e 01 decantador e o 

sistema de desaguamento de lodo, composto por um tanque de adensamento 

de lodo e uma centrifuga.  
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FIGURA 33. ETE PROJETADA COM TRATAMENTO PRIMÁRIO E 
SECUNDÁRIO. 
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11.2.10. Corpos d’água 

Os efluentes trados na ETE são lançados no Rio Texto, conforme indica 

a Figura 34 e Figura 35.  

FIGURA 34. PONTO DE LANÇAMENTO DOS EFLUENTES. 

 

 

FIGURA 35. DETALHE DO PONTO DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE 
TRATADO NO RIO TESTO 

 

O monitoramento da qualidade do efluente tratado e eficiência do 

sistema de tratamento são realizados por meio de análises do efluente (bruto e 

tratado), contemplando parâmetros físico-químicos e biológicos, de forma a 
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atender à Resolução Nº 430, de 13 de maio de 2011 do CONAMA e a Lei 

Estadual N° 14.675/2009. (Figura 36, Figura 37 e Figura 38) 

FIGURA 36. PARÂMETROS DIÁRIOS E SEMANAIS ANALISADOS NA 
ENTRADA E NA SAÍDA DO EFLUENTE. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2019. 

FIGURA 37. PARÂMETROS MENSAIS ANALISADOS NA SAÍDA DO 
REATOR. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2019. 
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FIGURA 38. CONTINUAÇÃO DOS PARÂMETROS MENSAIS 
ANALISADOS NA SAÍDA DO REATOR. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2019. 

Os resultados dos ensaios realizados pelo SAMAE indicam que a ETE 

de Pomerode atende a todos os parâmetros exigidos na legislação vigente. 

Porém, devesse observar que até agosto de 2019, a ETE operava com no 

máximo 0,548 L/s ou 1,53 % da vazão de projeto (35,8 L/s). Desta feita, o 

tempo de detenção hidráulica do efluente no reator UASB, passa de 4,8 horas 

para 300 horas, propiciando maior degradação da matéria orgânica e a 

deposição dos sedimentos. Tais resultados somente foram possíveis dada a 

baixíssima vazão afluente ao sistema de tratamento de esgoto, caso a vazão 

aumente, será necessário a instalação do tratamento secundário, conforme 

previsto no PMSB 2015, para que a ETE mantenha as condições operacionais 

em conformidade com a legislação vigente. 
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11.2.11. Obras emergenciais  

Para que o sistema público de esgotamento sanitário funcione de forma 

adequada, serão necessárias a realização das seguintes ações e obras 

emergenciais:  

 Implantação de 217.491,14 m de rede coletora de esgoto Ø 150 mm 

(6") e Ø 200 mm (8”) - PVC/PEAD esgoto, com reposição do 

pavimento da rua.  

 Implantação de 93.210,60 m de rede coletora de esgoto Ø 300 mm 

(12") e Ø 400 mm (16") - PVC/PEAD esgoto, com reposição do 

pavimento da rua;  

 Execução 12.428 ramais prediais esgoto Ø 100 mm (4"), com 

recomposição do pavimento da rua e passeio;  

 Revisão das estações elevatórias de esgoto existentes EEE - 1, EEE - 

2 e EEE;  

 Implantação das elevatórias de esgoto EEE 4 a EEE 64, com vazões 

variando de 1,5 L/s a 40 L/s;  

 Ampliação ETE Norte (existente) com a instalação de 2 reatores 

SBBR com vazão de 18 L/s, composto por 2 tanques de aeração e 2 

decantadores; 1 tanque de contato para desinfecção; 1 casa de 

cloração; 1 casa de sopradores; 1 tanque de adensamento de lodo; 1 

sistema de desidratação de lodo com duas centrífugas; e 1 sistema de 

controle de odores.  

 Execução do Interceptor de esgoto interligando a ETE NORTE a ETE 

SUL com extensão de 11.850 m, com diâmetro de Ø 400 mm (16") e 

Ø 500 mm (20"); 

 Execução de Estação Elevatória de Esgoto com vazão de 40 L/s e 

linha de recalque Ø 400 mm (16") para o interceptor ETE NORTE - 

ETE SUL; 

 Aquisição de terreno para ETE SUL, com área de 31.000 m²; 

 Implantação da ETE SUL com capacidade de tratamento para 100L/s, 

composta por 1 casa da Administração; 1 elevatória de esgoto bruto 

para 100 L/s; 1 grade mecanizada, 1 caixa de areia, 4 reatores UASB 

com vazão de 25 L/s cada; 4 Reatores SBBR com vazão de 25 L/s 
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cada, composto por 4 tanques de aeração e 4 decantador;  1 tanque 

de contato para desinfecção, 1 elevatória de esgoto tratado; 1 casa de 

cloração, 1 casa de sopradores, 1 tanque de adensamento de lodo, 1 

sistema de desidratação de lodo com duas centrífugas, 1 elevatória 

de lodo adensado, 1 elevatória de água de reuso, 1 reservatório de 

água de Reuso e água potável com capacidade de armazenamento 

de 300 m³ e 1 sistema de controle de odores. 

11.3. RESÍSUDOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

Conforme já citado, atualmente o SAMAE é o responsável direto pela 

gestão de resíduos sólidos domiciliares no município e realiza a execução dos 

serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos (RSU) até a 

disposição final, com a realização de uma triagem prévia dos resíduos, ao 

aterro sanitário de responsabilidade do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale 

do Itajaí (CIMVI), localizado no município de Timbó, à aproximadamente 25 km 

de distância do município de Pomerode. 

O município possui dois caminhões compactadores e três caminhões 

basculantes carroceria ou baú, onde os serviços de coleta e transporte de 

resíduos são realizados por 21 trabalhadores. Segundo o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), toda a população do município, 

inclusive os residentes da área rural, são atendidos pelos referidos serviços. De 

acordo com dados do SNIS, tendo o ano de 2017 como referência, a população 

do município, atendida pelo serviço de coleta do tipo porta-a-porta, sem uso de 

caçambas, é de 27.749 habitantes, onde 50% da população é atendida pelo 

serviço de coleta de resíduos de duas a três vezes por semana e 50% é 

atendida uma vez na semana por tal serviço. No portal eletrônico do SAMAE de 

Pomerode é possível conhecer os dias e os locais de coleta dos resíduos. 

Atualmente, o município conta com cinco rotas para realizar a coleta 

convencional, conforme apresentado na figura abaixo. 
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FIGURA 39. LOCAIS E DIAS DE COLETA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2019 (adaptado). 

Pomerode, em conjunto com os municípios de Apiúna, Ascurra, 

Botuverá, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Ilhota, Indaial, 

Luiz Alves, Massaranduba, Rio Dos Cedros, Rodeio e Timbó, firmaram acordo 

a partir do contrato de Consórcio Público, visando integrar e constituir o 

Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI. No município, a 

cobrança dos serviços de coleta e destinação final é vinculada no mesmo 

boleto da água através de taxa específica. 
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O CIMVI é uma constituição de pessoa jurídica responsável por 

promover a gestão consorciada de atividades potencialmente poluidoras ou 

utilizadoras de recursos ambientais. O CIMVI, no ano de 2015, elaborou o 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS, para gerenciamento 

de resíduos sólidos urbanos. O PGIRS possui metas para serem alcançadas 

ao longo de um prazo de 20 anos e o CIMVI irá auxiliar os municípios a 

alcançar essas metas como: 

 Manutenção dos Aterros Sanitários; 

 Implementação da coleta Seletiva em toda a zona urbana; 

 Triagem pelos serviços de limpeza pública; 

 Exportação do material reciclável;  

 Cobrança pelos serviços de limpeza pública; 

 Implantação da Gestão de RCC; 

 Assinatura dos Termos de Compromisso sobre a Logística Reversa. 

Por estar consorciado ao CIMVI, o município de Pomerode detém de um 

histórico de disposição dos resíduos sólidos que são produzidos no âmbito 

municipal e que são destinados ao aterro sanitário desde o ano de 2003. 

De acordo com os dados repassados pelo consórcio, na tabela 13 pode-

se verificar a geração de resíduos depositados em aterro durante os anos de 

2003 à 2017. Já a tabela 14 apresenta a geração mensal de resíduos no 

município de Pomerode no primeiro semestre de 2018. 
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TABELA 13. QUANTIDADE DE RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO 
SANITÁRIO DO CIMVI ENTRE 2003 E 2017. 

Ano 
Total Depositado  

(em toneladas) 

2003 847 

2004 1.940 

2005 2.123 

2006 2.245 

2007 2.496 

2008 3.191 

2009 3.124 

2010 3.261 

2011 4.037 

2012 3.224 

2013 3.665 

2014 3.571 

2015 3.808 

2016 3.796 

2017 4.000 

Total 45.328 

Fonte: CIMVI, 2018. 

TABELA 14. QUANTIDADE DE RESÍDUOS DEPOSITADOS NO ATERRO 
DO CIMVI NO ANO DE 2018. 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Total 

Total Depositado 

(em toneladas) 
340 307 381 717 354 374 2.473 

Fonte: CIMVI, 2018. 

Nota-se que a quantidade de resíduos enviados ao aterro aumentou 

gradativamente ao longo dos anos, onde se verifica um aumento expressivo no 

ano de 2011, onde a geração de resíduos superou a geração dos anos 

posteriores. Em relação ao primeiro semestre do ano de 2018, é possível 

observar que o mês de Abril apresentou maior quantidade de resíduos 

depositados em relação aos demais meses. Este fato pode ser explicado pois 

este período compreende a época da Páscoa, onde a cidade de Pomerode 

realiza um de seus eventos festivos mais conhecidos, a Osterfest, que atrai 

turistas não somente da região, como também do país inteiro, acarretando o 

aumento da geração de resíduos no município. Por fim, o total encaminhado ao 

aterro desde o ano de 2003 até Junho de 2018 foi de 47.801 toneladas.  
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De acordo com o PGIRS – CIMVI, o município de Pomerode tem uma 

geração de resíduos per capita de 0,43 Kg/hab.dia, sendo o sexto município 

com maior geração de resíduos dentre os demais integrantes do consórcio. 

O aterro sanitário CIMVI, de acordo com o PGIRS – CIMVI, possui área 

patrimonial total de 417.060 m², onde, por um período de aproximadamente 20 

anos é estimada a capacidade de atender todos os municípios que aderiram ao 

consórcio até o ano de 2015. 

Em 2015, conforme comentado anteriormente, foi elaborado, em 3 

volumes, o PGIRS por meio do CIMVI envolvendo os municípios consorciados, 

incluindo o município de Pomerode. Este PGIRS foi dividido em Diagnóstico 

Regional dos Resíduos Sólidos, Estudo de Arranjo Intermunicipal para a 

Gestão Associada e Projeto de Mobilização Social e Divulgação. No Volume I – 

Diagnóstico Regional dos Resíduos Sólidos, é possível verificar a 

caracterização dos Resíduos Sólidos do município como composição 

gravimétrica. Esta composição foi realizada em duplicata para os dois tipos de 

coleta (convencional e seletiva) realizadas no município. Os resultados das 

análises são apresentados nas tabelas abaixo. 

TABELA 15. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS DA COLETA 
CONVENCIONAL DA 1ª AMOSTRAGEM. 

Metal (%) Vidro (%) Papel (%) Plástico (%) 
Orgânicos 

(%) 
Outros (%) 

0,00 0,00 21,56 15,70 62,73 0,00 

Fonte: PGIRS, 2015. 

 

TABELA 16. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS DA COLETA 
CONVENCIONAL DA 2ª AMOSTRAGEM. 

Metal (%) Vidro (%) Papel (%) Plástico (%) 
Orgânicos 

(%) 
Outros (%) 

5,42 9,06 19,01 22,36 24,24 19,90 

Fonte: PGIRS, 2015. 

A partir das composições gravimétricas é possível observar que as 

maiores porcentagens correspondem à resíduos orgânicos nas duas 

amostragens, apresentando valor mais elevado na 1ª amostragem, seguida por 

papel na primeira amostragem e plástico, presente na 2ª amostragem. Esses 

valores poderiam ser reduzidos com a implantação de composteiras nas 

residências e investimento em educação ambiental para que os munícipes 



150 

 

compreendam a sua importância no processo de gerenciamento dos resíduos 

sólidos, visto que a coleta seletiva já é realizada no município. 

A composição gravimétrica realizada a partir da coleta seletiva será 

demonstrada no item seguinte. 

11.3.1. RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS 

Conforme já mencionado, há no município de Pomerode a coleta 

seletiva implantada. Além disto, o município conta, ainda, com uma central de 

triagem. 

Segundo informações disponibilizadas no portal eletrônico do SAMAE de 

Pomerode, a separação dos resíduos sólidos domiciliares é previamente 

realizada pelos munícipes em suas residências, com o uso de embalagens 

plásticas apropriadas, disponibilizadas pelo próprio SAMAE. 

FIGURA 40. SACOLA PLÁSTICA PARA SEGREGAÇÃO DO RESÍDUO 
RECICLÁVEL. 

 

Fonte: PGIRS, 2015. 

O SAMAE realiza periodicamente a coleta dos resíduos recicláveis e os 

encaminha para a Usina de Triagem do município, sendo este o local onde 

ocorre a separação, de forma manual, dos resíduos sólidos recicláveis de 

maior interesse econômico provenientes das residências do município de 

Pomerode. 
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Segundo informações disponibilizadas pela municipalidade ao SNIS, 

tendo o ano de 2017 como referência, a quantidade recolhida total foi de 1.866 

toneladas, onde 993 toneladas foram materiais recuperados.  

Após triagem dos materiais, os mesmos são levados a leilão, onde os 

preços praticados devem seguir ao Decreto vigente no ano, que estabelece os 

preços mínimos para comercialização de material reciclado. O último Decreto 

firmado para este fim é o Decreto nº 3609 de 28 de janeiro de 2019, que “Fixa 

preços mínimos para comercialização de material reciclado pela Divisão de 

Resíduos Sólidos do SAMAE e dá outras providências”. 

FIGURA 41. CENTRAL DE TRIAGEM DE POMERODE. 

 

Fonte: SAMAE, 2019. 

No portal eletrônico do SAMAE de Pomerode é possível conhecer os 

dias e os locais de coleta dos resíduos. Atualmente, o município conta com 

cinco rotas para realizar a coleta seletiva, conforme apresentado na figura 

abaixo. 
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FIGURA 42. LOCAIS E DIAS DE COLETA DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2019 (adaptado). 

Segundo análises realizadas e disponibilizadas no PGIRS, em 

Pomerode a categoria dos papeis e plásticos representam aproximadamente 

70% dos resíduos coletados para a reciclagem. Metal e Vidro respondem 

juntos por 17,26%. A composição gravimétrica realizada no ano de 2014 dos 

resíduos da coleta seletiva no município de Pomerode foi feita em duplicata e 

os resultados são apresentados nas tabelas a seguir. 
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TABELA 17. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS DA COLETA 
SELETIVA DA 1ª AMOSTRAGEM. 

Metal (%) Vidro (%) Papel (%) Plástico (%) 
Orgânicos 

(%) 
Outros (%) 

7,52 9,74 34,80 33,86 0,00 13,92 

Fonte: PGIRS, 2015. 

 

TABELA 18. COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS RESÍDUOS DA COLETA 
SELETIVA DA 2ª AMOSTRAGEM. 

Metal (%) Vidro (%) Papel (%) Plástico (%) 
Orgânicos 

(%) 
Outros (%) 

8,2 16,3 39,2 23,5 7,1 5,7 

Fonte: PGIRS, 2015. 

11.3.2. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE (RSS) 

Os resíduos de saúde são coletados, com veículo exclusivo para este 

serviço, por empresa contratada através de um contrato de prestação de 

serviço. A empresa contratada para realizar a coleta, transporte, tratamento e 

disposição final é a GTA Gestão Ambiental Ltda., sediada na cidade de 

Blumenau. A disposição final dos RSS, segundo o PGIRS (2015), é realizada 

em valas sépticas no aterro sanitário da empresa Recicle, no município de 

Brusque/SC. 

Segundo informações disponibilizadas pelo SAMAE, ano de 2017 o 

município encaminhou 560,36 Kg de RSS ao aterro sanitário, conforme 

detalhado na tabela a seguir. De acordo com o PGIRS (2015), o município de 

Pomerode é o terceiro com a maior média de RSS encaminhado para o aterro, 

ficando atrás dos municípios de Timbó e Indaial.  

TABELA 19. QUANTIDADE DE RSS DEPOSITADOS EM ATERRO 
SANITÁRIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017. 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Total 

Total Depositado 

(em Kg) 

- 20,5 50,9 59,5 54,30 73,68 

560,35 Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

48,18 58,42 52,11 47,04 61,11 34,66 

Fonte: SAMAE, 2018. 
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11.3.3. RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA 

Os serviços de varrição de vias, capinas e roçadas são gerenciados pela 

prefeitura de Pomerode através da Secretaria de Obras.  

Em relação aos serviços de capinas e roçadas, os mesmos são 

realizados de forma manual e mecanizada. Até o ano de 2017 o município 

contava, ainda, com a forma química, porém, em reunião realizada no mês de 

novembro de 2018 com a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento 

do CONCIDADE e com os representantes da comissão municipal de revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, foi mencionado o fato de que o 

município não utiliza mais este método. 

11.3.4. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

Quanto à gestão dos resíduos gerados nas construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis do município, estes são 

de responsabilidade do gerador de acordo com a Lei Federal nº 12.305/2010. 

Porém de acordo com informações repassadas pela municipalidade ao SNIS 

em 2018, referente ao ano de 2017, o município de Pomerode conta com 

empresa especializada que executa o serviço de coleta de RCC com a 

utilização de caminhão do tipo basculante ou carroceria e com carroças ou 

outro tipo de veículo de pequena capacidade. Contudo, informações 

complementares, como a quantidade coletada, não foram obtidas. 

11.3.5. RESÍDUOS PERIGOSOS 

O município não dispõe de muitas informações sobre a geração e 

destinação final de resíduos perigosos. É importante destacar que, 

estabelecimentos geradores deste tipo de resíduos, como embalagens de 

agrotóxicos, por exemplo, são responsáveis pelo seu gerenciamento, e devem 

possuir um PGRS para a atividade. 
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11.3.6. PESQUISA: “PERCEPÇÃO SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS EM POMERODE  

A pesquisa “Percepção Sobre Gestão de Resíduos Sólidos” foi realizada 

pela empresa H2SA Soluções em Saneamento Ambiental (H2SA Engenharia 

Ltda), a qual elaborou questionários para aplicação da pesquisa, e teve como 

objetivo identificar lacunas em relação a consciência ambiental da população a 

respeito da importância da gestão sustentável dos resíduos sólidos urbanos. 

A aplicação dos questionários foi realizada inicialmente por intermédio 

do site desenvolvido pela empresa contratada para divulgar as ações relativas 

ao Processo de Revisão do PMSB. Assim, a pesquisa contou com o total de 

100 respostas. 

O questionário é composto por 14 perguntas com respostas alternativas, 

conforme será apresentado a seguir. 

Os resultados obtidos são apresentados no gráfico 13 e indicaram que a 

maior parte da população participante está compreendida na faixa etária menor 

de 18 anos (41 pessoas, compreendendo a 41% dos questionários), seguido 

da faixa etária de 40 a 49 anos (21 pessoas, compreendendo 21% dos 

questionários).  

GRÁFICO 13. PERGUNTA: QUAL SUA FAIXA ETÁRIA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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Sendo assim, é possível compreender que o grau de escolaridade, 

questionamento realizado posteriormente, correspondeu a 24 pessoas (24%) 

com ginásio incompleto. 

GRÁFICO 14. PERGUNTA: QUAL SEU GRAU DE ESCOLARIDADE? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

O terceiro questionamento “Onde mora?” apresentou o resultado de que 

a maioria dos entrevistados (86 pessoas, correspondente a 86% das respostas 

obtidas) afirmou residir na área urbana do município, frente a uma pequena 

parcela (15 pessoas, correspondente a 15%) que afirmou residir na área rural.  
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GRÁFICO 15. PERGUNTA: ONDE MORA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Observa-se através do gráfico 16 os resultados obtidos para o 

questionamento “Como você avalia o serviço de coleta de resíduos sólidos 

(lixo) no município?”. A maioria das respostas apontou que 59 dos participantes 

que avaliaram de maneira positiva (22 avaliações ótima e 37 avaliações boas) 

a prestação deste serviço, enquanto 36 participantes avaliaram de maneira 

negativa, sendo 27 avaliações regulares, 5 avaliações ruins e 4 avaliações 

péssimas. Em síntese, 59% dos entrevistados estão de acordo com os serviços 

de coleta prestado no município e os outros 27% consideram que poderia ser 

melhor executado.  
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GRÁFICO 16. PERGUNTA: COMO VOCÊ AVALIA O SERVIÇO DE COLETA 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) NO MUNICÍPIO? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

No gráfico 17, é possível entender quais são os fatores que 

corroboraram para as respostas obtidas no questionamento referente ao 

gráfico 16. 
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GRÁFICO 17. PERGUNTA: JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA ANTERIOR. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Dentre as opções demonstradas no gráfico 17, dos entrevistados que 

consideram os serviços como satisfatórios (ótimo ou bom), têm-se como 

principais fatores: Frequência da coleta é suficiente (45%); o atendimento do 

serviço (equipe) é satisfatório (30%); equipamentos dos serviços (caminhões) 

de boa qualidade (15%) e há lixeiras suficientes distribuídas na cidade (8%). 

Em contrapartida, os entrevistados que ensejam melhorias no setor (respostas 

como regular, ruim e péssimo), estão: Não há lixeiras suficientes distribuídas 

na cidade (29%); a frequência da coleta não é suficiente (24%); atendimento do 

serviço (equipe) não é satisfatório (5%) e; 8% consideraram que o caminhão 

não tem qualidade desejável. Ressalta-se que as afirmações por parte dos 

entrevistados não retratam necessariamente a realidade em âmbito municipal. 

Infelizmente não se obteve a participação dos residentes locais em maior 

número para melhor caracterizar o município. Porém, a pesquisa, embora 

singela, consegue destacar de forma pontual, quais são os principais fatores 

negativos em que os entrevistados gostariam que fossem melhoradas. 

A população foi questionada a respeito de conhecer a quantidade de 

resíduos sólidos gerados individualmente por dia. Todas as opções foram 



160 

 

assinaladas em algum momento. Conforme pode ser observado no, a maioria 

das respostas (30 entrevistados) afirmaram gerar 400 gramas, seguido de 22 

pessoas que acreditam que geram 200 gramas por dia. Segundo o PGRIS 

(2015), o município de Pomerode detinha, em 2013, de uma geração per capita 

estimada em 430 g/hab.dia.   

GRÁFICO 18. PERGUNTA: QUANTO RESÍDUO SÓLIDO (LIXO) VOCÊ 
“INDIVIDUALMENTE” CONSIDERA QUE PRODUZ EM UM DIA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Como já citado no diagnóstico sobre os resíduos recicláveis, o município 

possui Coleta Seletiva e isso explica o fato de 94% das pessoas responderem 

que realizam a separação entre lixo reciclável e lixo orgânico, conforme 

verificado no gráfico 19GRÁFICO 19. 
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GRÁFICO 19. PERGUNTA: VOCÊ REALIZA A SEPARAÇÃO DO LIXO 
RECICLÁVEL E DO LIXO ORGÂNICO PARA A COLETA SELETIVA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

As vantagens da separação do lixo doméstico se tornam cada vez mais 

importantes, tendo em vista que aliviam os aterros sanitários, com a reciclagem 

há economia de recursos naturais e geração de renda para os catadores 

(MMA). 

Pode-se observar no questionamento referente ao gráfico 20 que a 

maioria das respostas correspondem aos materiais que são realmente 

recicláveis, como Jornais/Revista (92%); Embalagem Tetra Pack (66%), e 

alumínio (62%). Porém, todos os itens foram assinalados, e com quantidades 

consideráveis, como pilhas (20%) e porcelana (22%), por exemplo. 
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GRÁFICO 20. NA SUA OPINIÃO, QUAIS DESTES RESÍDUOS PODEM SER 
ENCAMINHADOS PARA A RECICLAGEM? PODE SER ASSINALADA MAIS 

DE UMA ALTERNATIVA. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

 De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019), um 

caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo é apontado 

pelo Princípio dos 3R's, os quais significam Reduzir, Reutilizar e Reciclar, desta 

maneira mostra-se a importância da pergunta do gráfico 21. 
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GRÁFICO 21. PERGUNTA: VOCÊ SABE QUAIS SÃO OS 3R'S DA 
SUSTENTABILIDADE? IDENTIFIQUE-OS. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Nota-se que a maioria das respostas desta pergunta estão corretas 

(83%), mostrando que a implementação dos 3R’s para a população está sendo 

bem incrementada. 

O gráfico abaixo corresponde as respostas sobre a percepção dos 

participantes da pesquisa quanto à presença de catadores no município de 

Pomerode, o qual a opção SIM obteve maior respostas (75%). Porém, segundo 

informações disponibilizadas pela municipalidade ao SNIS, com referência ao 

ano de 2017, foi evidenciado que não há no munícipio qualquer organização 

formal de catadores, tampouco a existência de catadores dispersos, 

contrapondo-se a percepção da população a respeito do assunto. 
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GRÁFICO 22. PERGUNTA: VOCÊ PERCEBE A PRESENÇA DE 
CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL NA SUA CIDADE? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

A população entrevistada foi questionada sobre o conhecimento da 

destinação final dos resíduos gerados no município. Em observância ao gráfico 

23 é possível notar que a maior parte dos entrevistados (59%) afirmaram de 

forma correta sobre o resíduo sólido produzido no município ser destinado a 

um aterro sanitário. 
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GRÁFICO 23. PERGUNTA: VOCÊ SABE PARA ONDE VAI O RESÍDUO 
ORGÂNICO QUE PRODUZ? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Os questionamentos seguintes dizem respeito ao conhecimento da 

população sobre o que é a compostagem e se há realização da prática pelos 

munícipes.  

No município de Pomerode há, por parte do SAMAE, incentivo e 

informações disponibilizadas em seu portal eletrônico acerca da compostagem, 

onde é explicado o que é, as vantagens em realizá-la, além de ser 

disponibilizado para download um material didático explicativo de como realizar 

corretamente a compostagem. 
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FIGURA 43. INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL 
ELETRÔNICO DO SAMAE SOBRE COMPOSTAGEM. 

 

Fonte: SAMAE, 2019. 

 Assim, verifica-se no gráfico 24 que 90% da população tem 

conhecimento sobre o assunto. Porém, o questionamento sobre a realização 

do processo apresentou respostas equilibradas entre 56,6% (56 pessoas) que 

afirmaram não realizar e 43,4% (43 pessoas) que afirmaram realizar, conforme 

demonstrado no gráfico 25. Neste caso, uma pessoa não respondeu tal 

questionamento. 
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GRÁFICO 24. PERGUNTA: VOCÊ SABE O QUE É COMPOSTAGEM? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

 

GRÁFICO 25. PERGUNTA: SE A RESPOSTA FOR SIM, VOCÊ FAZ ESSE 
PROCESSO EM SUA RESIDÊNCIA? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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Ademais, o gráfico 26 apresenta os resultados referente ao 

questionamento “Se a resposta for não, você teria interesse em obter 

informações sobre o assunto?”, onde a maioria dos entrevistados (56 pessoas, 

correspondendo a 65,9%) afirmaram ter interesse em saber a respeito e 29 

pessoas (correspondendo 34,1%) não apresentaram interesse. 

GRÁFICO 26. PERGUNTA: SE A RESPOSTA FOR NÃO, VOCÊ TERIA 
INTERESSE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

O Gráfico 27 mostra as respostas do questionamento em relação a 

quem seria o ator responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação 

final dos resíduos sólidos. A maior parte das respostas foi de que seria a 

Prefeitura (SAMAE), correspondendo a 60%. O número elevado de respostas 

para esta opção se deve a população visualizar que a mesma realiza a coleta e 

o transporte até a destinação final. 

A resposta correta, no entanto, seria a Prefeitura e o cidadão, pois, o 

mesmo deve realizar o pagamento da taxa, a redução da quantidade de 

resíduos sólidos (por exemplo, compostagem dos resíduos orgânicos) e 

segregação dos resíduos, conforme preconizado pela Lei Federal 12.305/2010 

que dispõe da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Neste sentido, se obteve 
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uma quantidade de 35 respostas (35%), pouco mais da metade em relação ao 

resultado citado anteriormente.  

GRÁFICO 27. PERGUNTA: QUEM É O RESPONSÁVEL PELA COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

O Gráfico 28 corresponde a pergunta “Você sabe quanto paga pela 

coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos?”, e é possível observar que a maioria das pessoas (62%) conhecem 

sobre o que fora questionado.  
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GRÁFICO 28. PERGUNTA: “VOCÊ SABE QUANTO PAGA PELA COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS? ”. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Embora a maioria dos munícipes tenham afirmado que sabiam o quanto 

pagavam pelos serviços em questão, observa-se no Gráfico 29 que a maioria 

deles (41 pessoas, correspondente a 43,2%) não souberam julgar se 

consideravam justo o valor cobrado. 
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GRÁFICO 29. PERGUNTA: SE SIM, VOCÊ CONSIDERA JUSTO O VALOR 
PAGO? 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

Visto que a forma de cobrança da taxa de lixo é via boleto de cobrança 

da água por intermédio do tamanho do imóvel e o tipo de estabelecimento, 

temos no Gráfico 30 a percepção da população participantes do questionário 

sobre a forma que eles acreditam que seja realizado o cálculo dessa cobrança. 

Todas as opções tiveram respostas, sendo possível perceber certa 

desorientação dos entrevistados quanto a temática. A opção com maior 

quantidade assinalada foi “quantidade de lixo gerada” (51%).  

Em observância ao Art. 3º da Lei Complementar nº 267/2014 temos que: 

A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo será o custo anual dos 
serviços previstos nesta Lei, levando-se em conta os seguintes 
fatores: 
I – a natureza dos serviços prestados; 

II – a quantidade dos serviços prestados em função da estimativa de 
produção de resíduos sólidos e pastosos; 

III – a metragem quadrada da área construída; 

IV – o uso e destinação da economia, definidos em regulamento. 

Poucas pessoas apontaram os fatores que, de fato, são utilizados para a 

base de cálculo, que é a área construída do domicílio (35%) e o tipo de 

moradia (25%). 
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GRÁFICO 30. PERGUNTA: QUAIS CRITÉRIOS VOCÊ ACREDITA QUE SÃO 
UTILIZADOS PARA CALCULAR A TAXA DE LIXO NO MUNICÍPIO? (PODE 

ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO). 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 

De maneira geral, considera-se que esta pesquisa poderá ser exercida 

pela municipalidade e/ou SAMAE em qualquer tempo, caso haja interesse de 

obtenção de uma maior abrangência pela participação dos munícipes. Para 

que haja melhorias efetivas, considera-se de fundamental relevância que a 

população participe efetivamente de ações que são sugeridas pelo SAMAE e, 

também, pela Prefeitura Municipal.  

11.3.7. PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Segundo o PGIRS – CIMVI, as principais iniciativas tomadas no 

município para contribuir com a correta gestão de resíduos é a educação 

ambiental promovida através de palestras em escolas, nas quais um dos 

principais temas são o incentivo à realização da separação de resíduos de 

acordo com suas características. 

Além disto, o CIMVI idealizou e lançou no ano de 2019 a Campanha 

Regional de Coleta Seletiva e Valorização de Resíduos Sólidos do Consórcio: 

"Vale Muito Cuidar", cujo objetivo principal é promover a educação ambiental 
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para a população residente dos municípios consorciados, fazendo com que a 

comunidade entenda sua parte na coleta seletiva: separar (orgânicos, 

reciclados e rejeitos), acondicionar (nas embalagens específicas) e dispor 

corretamente (no dia/horário da coleta) os resíduos para a coleta, a tornando 

eficaz, além de estimular o consumo consciente. 

FIGURA 44. LOGOMARCA DA CAMPANHA "VALE MUITO CUIDAR". 

 

Fonte: CIMVI, 2019. 

A logomarca da campanha, apresentada na figura 44, estará presente 

em todos os materiais, folders, caminhões da coleta e demais equipamentos, 

além das embalagens dos resíduos da coleta seletiva. 

Várias ações concretas estão no entorno da campanha Vale Muito 

Cuidar: o projeto Parque Girassol, os Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s), 

Ecopontos, o sistema de Transbordo, a Central de Valorização de Resíduos e 

Reciclagem, Plano de Educação Municipal e o Programa Permanente de 

Educação Ambiental realizado dentro do Parque Girassol. 

A proposta de educação ambiental do Parque Girassol, nova 

denominação do aterro sanitário do CIMVI, é de abrir o parque à população a 

fim de demonstrar a importância de cada um no processo de gerenciamento 
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dos resíduos, expondo as instalações do parque onde são gerados diversos 

subprodutos através da reciclagem, reuso e transformação energética.  

Segundo notícias disponibilizadas no portal eletrônico do consórcio, o 

projeto prevê a instalação de equipamentos e processos de alta tecnologia no 

reaproveitamento dos resíduos, onde estima-se que, ao final da implantação do 

projeto, menos de 20% do material irá para a destinação final (aterro sanitário). 

A fase de implantação da campanha será realizada com treinamentos e 

palestras no Parque Girassol aos representantes do setor público, privado e 

demais entidades da comunidade (Associações de Moradores, Rotary, 

Comunidades da Igreja) a fim de estruturar a campanha no primeiro momento e 

posteriormente torná-la permanente nos municípios. 

Além da campanha citada, o município de Pomerode conta com dois 

projetos que visam introduzir ações sustentáveis no cotidiano da comunidade. 

Um deles é o “Projeto Bota Fora Social e Sustentável” iniciado em 2014 através 

de uma parceria entre o SAMAE de Pomerode e a Prefeitura Municipal. A ideia 

surgiu a partir do trabalho realizado na Central de Triagem de Resíduos Sólidos 

Urbanos do município, onde observou-se que diversos materiais, como, 

roupas, calçados, artigos eletrônicos e demais utensílios domésticos poderiam 

ainda ser utilizados. Assim, o projeto foi desenvolvido com o objetivo de 

solucionar a problemática da destinação dos objetos citados, auxiliando 

pessoas necessitadas e tornando uma cidade mais sustentável. 

Outro projeto que deve ser citado, embora já tenha sido encerrado, é o 

“Projeto GOTA”. O SAMAE de Pomerode e a Prefeitura Municipal, através da 

Secretaria de Educação e Formação Empreendedora, em parceria com o 

Ministério da Saúde, através da superintendência estadual FUNASA de Santa 

Catarina, desenvolveram no ano de 2015 o Projeto GOTA: Grupo Operacional 

de Transformação Ambiental, no município de Pomerode/SC. O projeto visa 

capacitar a comunidade com informações essenciais para adoção de uma 

conduta sustentável, visando à preservação dos recursos naturais e criando 

uma cidade que respeita cada vez mais o meio ambiente.  

O projeto levou informação à comunidade acerca dos temas 

Reciclagem, Drenagem Pluvial e Limpeza Urbana, Esgotamento Sanitário e 

Abastecimento de Água através de elaboração e impressão de cartilhas 
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educativas, banners, cartazes, camisetas, sacolas sustentáveis e jogos 

educativos; palestras para discentes, docentes, agentes de saúde e empresas; 

além de ter sido realizada diversas atividades educativas e dinâmicas como 

concursos, gincanas, produção de vídeo e, ainda, a criação de uma Biblioteca 

Sustentável com a aquisição de livros sobre os temas do projeto; criação de 

uma Ecoteca, com o fornecimento de brinquedos educativos e a confecção de 

maquete de uma Estação de Tratamento de Água e uma Estação de 

Tratamento de Esgoto permitindo melhor visualização de suas estruturas e 

funcionamento. 

FIGURA 45. INFORMATIVO DO "PROJETO GOTA". 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2015. 

É possível conferir no portal eletrônico do SAMAE do Pomerode maiores 

detalhes do projeto, além de ser possível fazer o download das cartilhas 

educativas sobre os temas abordados pelo Projeto GOTA.  
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11.3.8. DADOS FINANCEIROS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

É verificado no Código Tributário Municipal (CTM) instituído pela Lei 

Complementar nº 075/2001 o Art. 395 que menciona o seguinte: 

A pessoa é obrigada a utilizar o serviço de coleta, remoção e destino 
do lixo mantido pela municipalidade, conforme as exigências 
estabelecidas nos regulamentos, normas e instruções legais. 

Além deste, o Art. 388 do CTM deixa clara a proibição da queima, 

mesmo que nos próprios quintais, de lixo ou quaisquer corpos em quantidade 

capaz de molestar a vizinhança, visando preservar de maneira geral a higiene 

pública do município. 

Conforme já citado em item anterior, os serviços relacionados com 

gerenciamento dos resíduos sólidos estão inclusos no mesmo boleto da água 

através de uma taxa específica. 

A legislação que institui a taxa de lixo no município de Pomerode é a Lei 

Complementar nº 267, de 17 de outubro de 2014. 

Conforme já citado anteriormente, o Art. 3º da referida legislação 

estabelece quatro fatores como base de cálculo da taxa de coleta de lixo, 

sendo: 

A base de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo será o custo anual dos 
serviços previstos nesta Lei, levando-se em conta os seguintes 
fatores: 
I – a natureza dos serviços prestados; 

II – a quantidade dos serviços prestados em função da estimativa de 
produção de resíduos sólidos e pastosos; 

III – a metragem quadrada da área construída; 

IV – o uso e destinação da economia, definidos em regulamento. 

Ademais, deve-se atentar aos parágrafos dispostos no artigo citado, que 

estabelece o valor da Unidade Fiscal do Município (UFM), de modo que: 

§ 1º O lançamento dos valores da Taxa, que trata este artigo, 
corresponderá ao custo unitário anual dos serviços de coleta, 
remoção, transportes, destinação e tratamento de lixo e outros 
resíduos domiciliares e não domiciliares, além das atividades 
administrativas e técnicas decorrentes da prestação do serviço, de 
conformidade com os valores mensais constantes da Tabela abaixo, 
multiplicado pelo número de coletas semanais: 
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FIGURA 46. VALOR ANUAL DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO (COM 
BASE NA ÁREA CONSTRUÍDA) – EM UFM. 

 
Fonte: Lei Complementar nº 267, 2014. 

§ 2º O valor da Taxa constante do § 1º este artigo, será cobrada 
mensalmente na proporção de 1/12 (um doze) avos ao mês, 
aplicando-se a tabela a seguir: 

 

FIGURA 47. VALOR MENSAL DA TAXA DE COLETA DE LIXO (RESÍDUOS 
SÓLIDOS) EM RAZÃO DA FREQUÊNCIA SEMANAL DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS, COM BASE NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO - EM UFM. 

 
Fonte: Lei Complementar nº 267, 2014. 

§ 3º Para efeitos do § 1º este artigo, o número de frequência semanal 
das coletas, por unidade edificada, será fixada pela Administração do 
SAMAE, de acordo com as necessidades de cada região, podendo 
ter outras frequências, sem cobrança de valores adicionais. 
§ 4º O custo total do serviço será fixado com base nos custos 
apurados pelo serviço de coleta, remoção, transportes, destinação e 
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tratamento de lixo e outros resíduos domiciliares e não domiciliares e 
as atividades administrativas e técnicas, com base nos valores anuais 
levantados no exercício anterior, com as respectivas atualizações 
monetárias. 
§ 5º Deverá ser considerado para fins de cálculo do custo unitário, de 
que trata o § 1º este artigo, no mínimo 9.000 (nove mil) unidades no 
Município, assim distribuídas: 8.000 unidades residenciais, 500 
unidades Comerciais compreendendo Prestação de Serviços e outros 
e, 500 unidades Industriais; podendo ser atualizado conforme o 
número de unidades atendidas. 
§ 6º O valor da Unidade Fiscal do Município (UFM) é a mesma que 
está sendo aplicada aos tributos do município. 

Desta forma, as taxas de coleta de lixo estabelecidas para o ano de 

2019 são apresentadas na figura 48. 

FIGURA 48. TAXA DE COLETA DE LIXO 2019. 

 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2019. 

Um fator positivo é que a legislação citada, que institui a taxa de lixo no 

município de Pomerode, fora implantada em momento posterior ao marco legal 

da Lei no 12.305, que definiu no ano de 2010 novas diretrizes para o setor. 

Porém, é interessante que o município faça a revisão da taxa cobrada pelo 

manejo dos RSU, pois, houve mudanças significativas na economia entre o 

período da publicação da lei e os tempos atuais. 

11.3.8.1. Receitas e Despesas 

No ano de 2016 a agência reguladora AGIR disponibilizou o Relatório 

Final referente à Pesquisa de Resíduos Sólidos com base nos anos de 2013, 

2014 e 2015, onde o objetivo da pesquisa consiste no levantamento das 

informações dos custos relativos aos serviços de coleta e destinação dos 

resíduos sólidos domiciliares nos municípios abrangidos pela AGIR. Abaixo são 

mostrados os custos gerados no município de Pomerode referente aos serviços 

de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares.  
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TABELA 20. INDICADORES DE CUSTOS E QUANTIDADE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS. 

Indicadores Finais 2013 2014 2015 

Custo Total (Direto e Indireto) R$ 1.002.615,16 R$ 759.672,09 R$ 1.053.030,03  

Custo Total pela População Total R$ 33,41 R$ 24,83 R$ 33,77 

Custo Total pelo Total de Domicílios R$ 108,43 R$ 80,58 R$ 109,60 

Custo Total por Tonelada R$273,53 R$ 204,47 R$ 276,58 

Custo Total pelo Km Rodado R$ 15,94 R$ 9,41 R$ 12,58 

Quilos gerados por Habitante 122,14 121,43 122,10 

Quilos gerados por Domicílio 396, 42 394,12 396,29 

Custo por Tonelada Coletada R$ 223,53 R$ 152,98 R$ 226,58 

Custo por Tonelada Destinada R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00 

Fonte: Relatório Final Pesquisa dos Custos dos Resíduos Sólidos (Domiciliar, Reciclável e 

Triagem), 2016. 

No ano de 2017 o município arcou com um valor de R$ 2.693.049,51 

referente às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos 

sólidos domiciliares, conforme demonstrado na tabela a seguir. Esta e outras 

informações foram repassadas pelo município de Pomerode ao SNIS e se 

referem ao ano de 2017. Tem-se, ainda, os valores orçados, arrecadados e as 

despesas, relacionados com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão 

e manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos do município no ano de 2017. Estes 

valores podem ser visualizados na TABELA 21. 

TABELA 21. VALORES RELACIONADOS COM A GESTÃO E MANEJO DE 
RSU. 

Orçamento 2017 

Receitas R$ 2.316.604,66 

Orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e 
manejo de RSU 

R$ 1.850.00,00 

Arrecadada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à 
gestão e manejo de RSU 

R$ 2.316.604,66 

Despesas R$ 2.693.049,51 

Fonte: SNIS, 2018 (Ano de referência: 2017). 

Pode-se observar que o valor arrecadado supera o valor orçado com a 

cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU. Porém, 

ainda assim, o valor arrecadado não cobre as despesas obtidas no ano em 
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questão. O mesmo caso ocorre se compararmos os dados referentes aos anos 

anteriores. 

A tabela abaixo foi elaborada para destacar os orçamentos das 

arrecadações e os valores realmente arrecadados pelas taxas e tarifas 

referentes à gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, para os anos de 

2015 e 2016. 

TABELA 22. RECEITAS E DESPESA PROVINDAS DOS SERVIÇOS DE 
GESTÃO E MANEJO DOS RSU. 

INFORMAÇÕES 2015 2016 

Receita orçada referentes aos 
serviços de limpeza urbana 

(R$/ano) 
R$ 1.760.000,00 R$ 1.750.000,00 

Receita arrecadada com taxas 
referentes à gestão e manejo de 

RSU (R$/ano) 
R$ 1.956.300,52 R$ 2.096.481,60 

Despesas, segundo o agente 
executor (R$/ano) 

R$ 2.183.388,28 R$ 2.487.254,00 

Fonte: SNIS, 2014 - 2017. 

 

11.4. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO COMERCIAL DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RESÍDUOS SÓLIDOS E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A estrutura organizacional vigente está baseada na Lei Nº 116 de 

08/08/1966, alterada pela alterada pela Lei nº 1.271, de 15 de dezembro de 

1995, que estabeleceu como órgão Executivo a sua Diretoria Geral, conforme a 

Figura 49. 

A diretoria geral é composta por um Diretor-Presidente, um Diretor de 

Tratamento e Abastecimento, um Diretor Jurídico e um Diretor de Reciclagem. 

A autarquia possui um quadro funcional de 80 funcionários, distribuída em: 

 Diretoria Geral: 4 diretores; 

 Setor Administrativo: 12 funcionários; 

 Setor Técnico Água e Esgoto: 30 funcionários; 

 Setor de Coleta e Triagem de Resíduos Sólidos: 34 funcionários. 

A área de suprimentos do SAMAE faz parte do Setor Administrativo, 

sendo composta por um único funcionário que se encarrega de todas as rotinas 

relativas a área.e 
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Figura 49. Organograma do SAMAE 

 
Diretoria 

11.4.1.  Serviços Gerais e de Transporte 

Os serviços gerais e de transporte são executados diretamente pela 

equipe de funcionários do SAMAE. Para os serviços gerais, são destacados 3 

funcionários. Para o serviço de transporte médio e pesado, é destacado um 

motorista com habilitação C. 

Os veículos leves e de serviços (carros de passeio, pick-up e 

caminhonetes) são conduzidos pelos próprios funcionários que os utilizam, pois 

todos são possuidores de habilitação A e B.  São utilizadas motocicletas para 

os serviços de troca de hidrômetros e entrega de malotes. 

11.4.2. Comercial e atendimento ao publico  

Os serviços prestados pelo SAMAE são cobrados com base nos preços 

definidos pelo Decreto Municipal nº 3.606/2019, cuja matriz tarifaria é descrita 

nos anexos, abaixo reproduzidos, in verbis: 

Parte Integrante do Decreto Nº 3.606/2019, de 28 de Janeiro de 2019. 

Ligações de água  

Até 25 mm 

Condições Valor da prestação R$ Valor total R$ 

A vista 0,00 290,76 

02 pagamentos 147,74 295,48 

03 pagamentos 103,17 309,52 

04 pagamentos 82,28 329,11 

Observações: 

Com diâmetro acima de 25 mm, será feito orçamento prévio, de acordo com o diâmetro a 

instalar. 

Ligações Novas de Esgoto 

Até 100 mm 
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Condições Valor da prestação R$ Valor total R$ 

A vista 0,00 232,71 

02 pagamentos 117,82 235,63 

03 pagamentos 80,10 240,31 

04 pagamentos 61,36 245,41 

05 pagamentos 50,49 252,46 

06 pagamentos 42,61 255,68 

Observações: 

Com diâmetro acima de 100 mm, será feito orçamento prévio; 

O primeiro pagamento deverá ser efetuado na ocasião do pedido de ligação; 

São consideradas ligações novas as oriundas de economia sem sistema de tratamento 

individual existente. Devem ser ligadas no sistema de rede; 

As ligações de economias com sistema de tratamento individual existente terão o prazo de 30 

dias (prorrogáveis desde que justificados perante o setor técnico do SAMAE) para realizarem a 

ligação na rede pública de tratamento de esgoto e desativação do sistema de tratamento 

individual (Fossa e Filtro), sendo cabível a aplicação de multa no desrespeito deste prazo. 

 

ANEXO II 

Parte Integrante do Decreto Nº 3.606/2019, de 28 de Janeiro de 2019. 

TARIFAS DE ÁGUA 

Em vigor a partir de 01 de Março de 2019 

Categoria "A" (Residencial Sem Limitador De Consumo) 

Faixa de Consumo Valores Tarifários (R$) 

Até 10,0 m³ 29,62    

De 11,0 a 15,0 m³ 33,40 + 3,78 Por m³ excedente de 10,0 m³. 

De 16,0 a 25,0 m³ 52,90 + 4,36 Por m³ excedente de 15,0 m³. 

De 26,0 a 50,0 m³ 97,66 + 5,54 Por m³ excedente de 25,0 m³. 

Acima de 50,0 m³ 230,68 + 6,40 Por m³ excedente de 50,0 m³. 

 

Residencial com limitador de 

Consumo 

R$ 13,48 

 

 

 

 

 

 



183 

 

Categoria "B" (Comercial E Poderes Públicos) 

Faixa de Consumo Valores Tarifários (R$) 

Até 10,0 m³ 41,27    

De 11,0 a 30,0 m³ 47,94 + 5,54 Por m³ excedente de 10,0 m³. 

De 31,0 a 100,0 m³ 158,53 + 6,40 Por m³ excedente de 30,0 m³. 

Acima de 100,0 m³ 607,09 + 8,36 Por m³ excedente de 100,0 m³. 

 

Categoria Industrial 

Faixa de Consumo Valores Tarifários (R$) 

Até 10,0 m³ 41,27    

De 11,0 a 30,0 m³ 47,94 + 5,54 Por m³ excedente de 10,0 m³. 

De 31,0 a 100,0 m³ 158,53 + 6,40 Por m³ excedente de 30,0 m³. 

Acima de 100,0 m³ 607,09 + 8,36 Por m³ excedente de 100,0 m³. 

 

ANEXO III 

Parte Integrante do Decreto Nº 3.606/2019, de 28 de Janeiro de 2019. 

OUTROS SERVIÇOS 

SERVIÇO R$ 

RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA  

No cavalete por falta de pagamento 30,94 

No cavalete por falta de pagamento com lacre violado 348,36 

AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS  

"Por solicitação do usuário, até ¾". 35,63 

"Por solicitação do usuário, acima de 1,0". 41,27 

DESLIGAMENTO  

Por solicitação do usuário e temporária (Art. 72 ― inciso VII) 30,94 

Por solicitação do usuário, definitiva. 34,83 

VISTORIA NA INSTALAÇÃO PREDIAL  

Por solicitação do usuário até 02 (dois) pavimentos 52,39 

Por solicitação do usuário, definitiva. 27,86 

CONSUMO DE ÁGUA POR CIRCOS, PARQUES E OUTROS  

Custo fixo de consumo até 15 dias 288,92 

Custo fixo mensal período superior a 15 dias 487,81 
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CUSTO POR HORA DE MÃO DE OBRA 

De encanador 17,77 

De auxiliar 11,37 

DESLOCAMENTO DO CAVALETE POR SOLICITAÇÃO DO USUÁRIO  

 121,74 

AVISO DE CORTE  

Artigo 72 2,49 

EXPEDIENTE  

Emissão de 2ª via, extrato, alteração cadastral e outros. 2,49 

 

ANEXO IV 

Parte Integrante do Decreto Nº 3.606/2019, de 28 de Janeiro de 2019. 

SERVIÇOS NÃO MEDIDOS 

CATEGORIA CONSUMO ESTIMADO (m³) R$ 

Residencial ― R1 10 29,62 

Residencial ― R2 20 59,44 

Residencial ― R3 30 109,33 

Residencial ― R4 40 166,84 

Comercial e Pública ― C1 10 41,27 

Comercial e Pública ― C2 30 154,43 

Industrial ― I 1 10 41,27 

Industrial ― I 2 50 281,96 

Observações: 

Residencial ― R1 Com área até 40 m² 

Residencial ― R2 Com área de 41 a 80 m² 

Residencial ― R3 Com área de 81 a 120 m² 

Residencial ― R4 Com área acima de 120 m² 

C1 ― Pequeno 

Comércio 

Quando a água é utilizada em estabelecimentos comerciais ou públicos, 

somente para fins higiênicos. 

C2 ― Grande 

Comércio 

Quando a água é utilizada em estabelecimentos comerciais ou públicos, 

para outros fins que não somente para fins higiênicos. 

I1 ― Pequena 

Indústria 

Quando a água é utilizada em estabelecimentos industriais, somente para 

fins higiênicos. 

I2 ― Grande 

Indústria 

Quando a água é utilizada em estabelecimentos industriais, para outros 

fins que não somente para fins higiênicos. 
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ANÁLISE DE ÁGUA 

Descrição R$ 

Físico-químico 61,91 

Bacteriológico 54,16 

Abastecimento para piscinas 97,32 

Abastecimento caminhão PIPA 97,32 

 

HIDRÔMETRO DANIFICADO PELO USUÁRIO 

Descrição R$ 

Valor das peças empregadas, mais taxas de aferição. A definir 

HIDRÔMETRO ROUBADO 

Descrição R$ 

Valor a ser cobrado conforme orçamento. A definir 

TUBULAÇÕES EXCEDENTES 

Descrição R$ 

Metro de tubo excedente, empregado em ligações de água até 25 mm. 2,81 

 

ANEXO V 

Parte Integrante do Decreto Nº 3.606/2019, de 28 de Janeiro de 2019. 

PENALIDADES 

Item Descrição da Infração R$ 

01 Intervenção nas instalações dos serviços públicos de água e 

esgoto 

66,16 

02 Ligações clandestinas 206,18 

03 Violação ou retirada de hidrômetros ou limitador de consumo. 246,71 

04 Interconexão da instalação predial com canalização de água ou 

outra procedência. 

66,16 

05 Utilização da ligação de água ou esgoto para serventia de outra 

economia 

66,16 

06 Ligação de bombas ou ejetores na rede distribuidora ou no ramal 

predial. 

331,61 

07 Lançamento de águas pluviais na instalação de esgotos do 

prédio. 

206,18 

08 Lançamento de despejos na rede coletora que exijam tratamento 

prévio. 

411,86 

10 Início de obras de instalação de água e/ou esgotos em 2.058,80 
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loteamentos ou conjuntos de edificações sem autorização do 

SAMAE. 

11 Alteração do projeto de instalação de água e/ou esgotos em 

loteamento ou conjunto de edificações, sem autorização do 

SAMAE. 

824,29 

12 Inobservância das normas e/ou instalações do SAMAE na 

execução de obras e serviços de água e esgoto. 

331,61 

13 Inobservância do prazo de 30 dias para a ligação na rede pública 

de esgoto. 

233,35 

Observações: 

A tarifa referente à prestação do serviço de esgoto sanitário corresponderá a 80,0% (oitenta 

por cento) do valor do consumo de água respectivo, ressalvado os consumidores com sistemas 

próprios de abastecimento de água, para os quais, o cálculo de cobrança será efetuado 

observando o disposto no Parágrafo Único do Art. 81 do Regulamento; 

Para efeito de cobrança das tarifas, as ligações provisórias, tais como para construções de 

qualquer natureza, feiras, circos, exposições e similares, equiparam-se as da Categoria 

Comercial; 

O restabelecimento do fornecimento de água será efetuado após a apresentação da quitação 

da multa constante no anexo V desta portaria (Art. 88). 

 

A cobrança pelos serviços prestados é feita através de fatura mensal, 

entregue no endereço da ligação cadastrada. 

A leitura dos hidrômetros e a entrega das contas de consumo mensal 

são feitas por 4 leituristas, pertencentes ao quando permanente do SAMAE. 

O setor comercial possui software especializado para a gestão comercial 

dos serviços prestados e o faturamento dos consumos mensais de água, 

esgoto e lixo coletado. O atendimento ao público é feito diretamente na sede do 

SAMAE, por dois funcionários de seu quadro permanente. 

 

11.4.3. Financeiro  

O Setor Administrativo está encarregado dos serviços administrativos, 

pessoal, financeiros e contábeis do SAMAE, sendo ali alocados três 

assistentes administrativos e um técnico em contabilidade. 

As análises contábeis da entidade foi feita através dos demonstrativos 

de receitas e despesas com todos os serviços no período de 2013 a 2018, 
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conforme abaixo demonstrado no Quadro 8, que permite ter uma rápida leitura 

de sua saúde financeira. 

QUADRO 8. RECEITAS E DESPESAS DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 
2013 A 2018. 

DESCRIÇÃO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

RECEITA DE ÁGUA 
R$ 

4.058.548,00 
R$ 

4.630.134,00 
R$ 

4.758.693,00 
R$ 

5.313.958,00 
R$ 

6.048.665,80 
R$ 

6.674336,58 

RECEITA DE LIXO 
R$ 

1.133.755,00 
R$ 

1.887.768,00 
R$ 

1.956.301,00 
R$ 

2.683.583,00 
R$ 

2.877.793,27 
R$ 

3.064.049,77 

RECEITAS DE 
ESGOTO 

R$ 
13.027,00 

R$ 
17.142,00 

R$ 
22.750,00 

R$ 
24.934,00 

R$ 
34.364,92 

R$ 36.010,38 

OUTRAS 
RECEITAS 

R$ 
367.299,00 

R$ 
295.333,00 

R$ 
400.239,00 

R$ 
354.683,00 

R$ 
156.284,37 

R$ 
125.248,51 

TOTAL DA 
RECEITA 

R$ 
5.572.629,00 

R$ 
6.830.377,00 

R$ 
7.137.982,00 

R$ 
8.377.158,00 

R$ 
9.117.108,36 

R$ 
9.864.645,24 

DESP. 
ADMINISTRAÇÃO 

R$ 
1.136.636,00 

R$ 
1.216.964,00 

R$ 
1.500.592,00 

R$ 
1.635.943,00 

R$ 
1.796.335,00 

R$ 
1.857.719,76 

DESPESA COM 
ÁGUA 

R$ 
2.396.725,00 

R$ 
2.928.574,00 

R$ 
3.649.595,00 

R$ 
3.657.181,00 

R$ 
3.903.441,66 

R$ 
4.292.801,10 

DESPESA COM 
ESGOTO 

R$ 
47.132,00 

R$ 
55.296,00 

R$ 
68.218,00 

R$ 
35.149,00 

R$ 
44.743,85 

R$ 63.092,18 

DESPESA COM 
LIXO 

R$ 
1.347.300,00 

R$ 
1.712.875,00 

R$ 
2.156.291,00 

R$ 
2.487.254,00 

R$ 
2.693.049,51 

R$ 
3.341.216,03 

PASEP 
R$ 

51.531,00 
R$ 

54.554,00 
R$ 

70.142,00 
R$ 

83.772,00 
R$ 

91.171,08 
R$ 98.696,46 

INVESTIMENTO 
R$ 

102.934,00 
R$ 

273.360,00 
R$ 

218.486,00 
R$ 

350.752,00 
R$ 

766.743,57 
R$ 

363.458,31 

TOTAL DAS 
DESPESAS 

R$ 
5.082.257,00 

R$ 
6.241.623,00 

R$ 
7.663.323,00 

R$ 
8.250.050,00 

R$ 
9.295.484,67 

R$ 
10.016.983,84 

RESULTADO 
R$ 

490.372,00 
R$ 

588.754,00 
R$ -  

525.341,00 
R$ 

127.108,00 
R$ -

178.376,31 
R$ -

147.338,60 

RESULTADO % 8,80% 8,62% -7,36% 1,52% -1,96% -1,49% 

Fonte: SAMAE Pomerode, 2019. 

Do período analisado, os anos de 2015, 2017 e 2018, a entidade 

apresentou resultados deficitários na ordem de R$ 525.340,91 em 2015, R$ 

178.376,31 em 2017 e R$ 147.338,60 em 2018, já os demais anos apresentou 

resultado positivo. Nota-se que as despesas anuais são muito mais altas em 

relação às receitas, tanto orçadas quanto arrecadas, ficando evidente o déficit 

orçamentário nestes anos, indicando a falta de sustentabilidade do setor no 

município.  

No ano de 2018, a receita com água e esgoto representou 68,02 % da 

receita total da entidade. A segunda maior receita vem da prestação de 

serviços de manejo de resíduos sólidos (lixo) que representou 31,06% e as 

outras receitas, todas elas referente a prestação dos serviços de água e 

esgoto, representou 0,91%, conforme indicado na tabela 23.  
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TABELA 23. COMPOSIÇÃO DA RECEITA DO SAMAE 

Composição das Receitas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Receita A+E 73,06% 68,04% 66,99% 63,73% 66,72% 68,02% 

Receita de lixo 20,35% 27,64% 27,41% 32,03% 31,56% 31,06% 

Outras receitas 6,59% 4,32% 5,61% 4,23% 1,71% 0,91% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nestas condições, para o rateio da despesa de Administração adotou-se 

um rateio percentual em função do total das receitas, para fazer frente aos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, restando 

percentualmente 30,71% para o serviço de manejo de resíduos sólidos (lixo), 

conforme a Tabela 24. 

TABELA 24. DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO 
Rateio das Despesas 
Administrativas 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Administração  A+E 79,65% 72,36% 72,59% 67,97% 68,44% 69,29% 

Administração Lixo 20,35% 27,64% 27,41% 32,03% 31,56% 30,71% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Analisando-se as contas, separadamente, referente a operação de água 

e esgoto, o SAMAE apresentou superávit em todos os anos analisados, sendo 

que em valores nominais, foram: 

 No ano de 2013 o resultado foi de R$ 945.649,35, que representou 

21,30% da receita total; 

 No ano de 2014, o resultado foi de R$ 765.280,99 ou 15,48% da 

receita total; 

 No ano de 2015 o resultado foi de R$ 105.138,59 ou 2,03% da receita 

total; 

 No ano de 2016 o resultado foi de R$ 481.680,58 ou 8,46% da receita 

total; 

 No ano de 2017 o resultado foi de R$ 232.666,67 ou 3,73% da receita 

total;  

 No ano de 2018 o resultado foi de 760.567,17 ou 11,13% da receita 

total. 



189 

 

Na Tabela 24 foi detalhada a composição das receitas, despesas e o 

resultado referente às operações de água e esgoto, em cada um dos anos do 

período de 2013 a 2018. A despesa com administração para cada um dos anos 

foi considerada conforme o percentual de rateio indicado na Tabela 25. 

TABELA 25. DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO NOS ANOS DE 2013 A 
2018. 

Resultado da 
operação A+E 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Receita de 
água 

R$ 
4.058.548,00 

R$ 
4.630.134,00 

R$ 
4.758.693,00 

R$ 
5.313.958,00 

R$ 
6.048.665,80 

R$ 
6.674.336,58 

Receitas de 
esgoto 

R$ 13.027,00 R$ 17.142,00 R$ 22.750,00 R$ 24.934,00 R$ 34.364,92 R$ 36.010,38 

Outras receitas 
R$  

367.299,00 
R$ 

295.333,00 
R$ 

400.239,00 
R$ 

354.683,00 
R$ 

156.284,37 
R$ 

125.248,51 

Total da 
Receita A+E 

R$ 
4.438.874,00 

R$ 
4.942.609,00 

R$ 
5.181.682,00 

R$ 
5.693.575,00 

R$ 
6.239.315,09 

R$ 
6.835.595,47 

Desp. 
Administração 

R$ 
905.386,67 

R$ 
880.621,56 

R$ 
1.089.326,16 

R$ 
1.111.876,39 

R$ 
1.229.326,19 

R$ 
1.287.286,11 

Despesa com 
água 

R$ 
2.396.725,00 

R$ 
2.928.574,00 

R$ 
3.649.595,00 

R$ 
3.657.181,00 

R$ 
3.903.441,66 

R$ 
4.292.801,10 

Despesa com 
esgoto 

R$ 47.132,00 R$ 55.296,00 R$ 68.218,00 R$ 35.149,00 R$ 44.743,85 R$ 63.092,18 

Pasep R$ 41.046,98 R$ 39.476,46 R$ 50.918,25 R$ 56.936,04 R$ 62.393,15 R$ 68.390,61 

Investimento 
R$ 

102.934,00 
R$ 

273.360,00 
R$ 

218.486,00 
R$ 

350.752,00 
R$ 

766.744,00 
R$ 

363.458,00 

Total das 
despesas 

R$ 
3.493.224,65 

R$ 
4.177.328,01 

R$ 
5.076.543,41 

R$ 
5.211.894,42 

R$ 
6.006.648,42 

R$ 
6.075.028,30 

Resultado R$ 
R$ 

945.649,35 
R$  

765.280,99 
R$ 

105.138,59 
R$ 

481.680,58 
R$ 

232.666,67 
R$ 

760.567,17 

Resultado em 
% 

21,30% 15,48% 2,03% 8,46% 3,73% 11,13% 

 

Da análise dos resultados constante da Tabela 25, conclui-se que as 

tarifas cobradas pelos serviços de água e esgoto, no período 2013 a 2018, 

foram suficientes para garantir o equilíbrio econômico financeiro do operador, 

nos termos do art. 22 da Lei Federal Nº 11.445/2007. 

A análise dos resultados da operação de manejo de resíduos sólidos 

(lixo) nos anos de 2013 a 2018 foi detalhada na Tabela 26. 
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TABELA 26. ANÁLISE DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE À 
MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ANOS DE 2013 A 2018 

Resultado da 
operação lixo 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Receita de lixo 
R$ 

1.133.755,00 
R$ 

1.887.768,00 
R$ 

1.956.301,00 
R$ 

2.683.583,00 
R$ 

2.877.793,00 
R$ 

3.064.050,00 

Outras receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total da Receita 
R$ 

1.133.755,00 
R$ 

1.887.768,00 
R$ 

1.956.301,00 
R$ 

2.683.583,00 
R$ 

2.877.793,00 
R$ 

3.064.050,00 

Desp. Administração 
R$ 

231.249,33 
R$ 

336.342,44 
R$ 

411.265,84 
R$ 

524.066,61 
R$ 

567.008,81 
R$ 

570.433,65 

Despesa com lixo 
R$ 

1.347.300,00 
R$ 

1.712.875,00 
R$ 

2.156.291,00 
R$ 

2.487.254,00 
R$ 

2.693.049,51 
R$ 

3.341.216,03 

Total das despesas 
R$ 

1.578.549,33 
R$ 

2.049.217,44 
R$ 

2.567.556,84 
R$ 

3.011.320,61 
R$ 

3.260.058,32 
R$ 

3.911.649,68 

Resultado (R-D) R$ 
R$ -

444.794,33 
R$ -

161.449,44 
R$ -

611.255,84 
R$ -

327.737,61 
R$ -

382.265,05 
R$ -

847.599,91 

Resultado % -39,23% -8,55% -31,25% -12,21% -13,28% -27,66% 

A operação de manejo de resíduos sólidos (lixo) nos anos de 2013 a 

2018 foi deficitária, indicando que as tarifas cobradas pelos serviços não são 

suficientes para cobrir todas a despesa gerada pela operação, estando, pois, 

em desacordo com o art. 22 da Lei Federal Nº 11.445/2007. O déficit 

operacional com o manejo dos resíduos sólidos no município de Pomerode, foi 

coberto pelo resultado advindo da operação de água e esgoto prestada pelo 

SAMAE. 

Mantidas as condições atuais e as tarifas dos serviços de manejo de 

resíduos sólidos não forem readequada em no mínimo 27,66% dos valores de 

2018, o SAMAE será deficitário nos próximos períodos, deixando de investir 

nos sistemas de água e esgoto, para cobrir as despesas com a operação de 

manejo de resíduos sólidos. 

11.4.4. Pendencias  

No que tange a pendências, o SAMAE atualmente encontra-se em 

situação confortável, não possuindo dívidas de vulto. 

A carteira de clientes inadimplentes com a autarquia regista em 

31/12/2018 o valor de R$ 196.299,43, que representa 3,34 % da receita anual 

com os serviços de água e esgoto. 

Deve-se lembrar de que a maior pendência do SAMAE é a sua 

inadimplência com o TAC firmado com o MP-SC em 2011, por não prestar 
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adequadamente os serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgotos na 

área urbana do município de Pomerode. 

11.5. SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

Este diagnóstico sobre a drenagem urbana do município de Pomerode 

consiste em reunir dados e estudos existentes nas diversas instituições 

públicas, privados e de ensino, sistematizando e copilando as informações 

existentes em um único documento para auxiliar o agente municipal na sua 

tomada de decisões no que se refere a este assunto.  

Não foram processadas informações hidrológicas primárias (dados de 

precipitações, vazões, curvas-chaves, etc.), pois não fazem parte do escopo 

deste contrato no que se refere a este assunto. 

11.5.1. DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO ITAJAÍ  

 O diagnóstico e o prognóstico dispostos no Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do rio Itajaí tem como objetivo geral “inventariar e estudar 

os recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, com vistas à avaliação 

quantitativa e qualitativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica, de 

forma a subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos, em especial o 

enquadramento dos corpos de água, as prioridades para outorga de direito de 

uso das águas e a definição de diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso 

das águas”. 

 O município integra o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica 

do Rio Itajaí. Desta forma, os dados a seguir apresentados, são análogos aos 

contidos no Plano de Gerenciamento da bacia do Rio Itajaí e referem-se a 

Bacia como um todo.  

11.5.1.1. Precipitação 

 A precipitação é o resultado final, já em retorno ao solo, do vapor d´água 

que se condensou e se transformou em gotas com tamanho suficiente para 

quebrar a força de sustentação exercida pelo ar e cair. Como um dos 

parâmetros climáticos, a precipitação é variável ao longo do tempo.  
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 Mas essa distribuição de chuvas não é uniforme ao longo do ano. Nota-

se que não existe uma estação seca ou mês seco na região. Apesar disso, 

pode-se distinguir nitidamente uma variação quantitativa da chuva no decorrer 

do ano, com as seguintes características:  

 Uma estação chuvosa principal no verão, que abrange em geral 

quatro meses (dezembro a março);  

 Uma estação chuvosa secundária na primavera (reduzida aos meses 

de setembro e outubro), havendo, assim, um mês relativamente mais 

seco (novembro) encravado entre duas estações chuvosas, que 

constitui uma estação seca secundária; 

 Um período de 5 meses, que é o menos chuvoso do ano, abril a 

agosto, ou seja, no outono/inverno. Desses meses, o mais seco é o 

mês de abril (SILVA e SEVERO, 2003 apud COMITÊ DO ITAJAÍ, 

2010). As chuvas mais intensas ocorrem, geralmente, durante a 

época chuvosa (verão) e as menos intensas, durante o inverno. O 

número de dias em que ocorre a chuva, independentemente de sua 

intensidade, varia entre 120 e 180 dias por ano. Durante as estações 

chuvosas, há, em média, 15 dias de chuva por mês. 

11.5.1.1.1. Base de dados 

 Os níveis e vazões de um curso de água são monitorados através de 

estações fluviométricas. A vazão é calculada pelo produto da velocidade média 

do escoamento e da área da seção transversal. As estações fluviométricas, 

constituídas de uma série de réguas graduadas (em cm) instaladas em uma 

seção transversal do rio, servem para monitoramento dos níveis e vazões de 

um curso de água. 

 Como não existem estações fluviométricas para medir as vazões em 

todos os rios, as vazões são determinadas por meio de métodos de 

regionalização.  

 O estudo realizado pelo Comitê do Itajaí para a elaboração do Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Itajaí utilizou como parâmetro 

hidrológico a vazão, e como característica hidrometeorológica a precipitação 

total anual, enquanto que as características fisiográficas foram área de 
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drenagem, o comprimento do talvegue e a declividade média. O processo de 

regionalização de parâmetros hidrológico-estatísticos considerou as seguintes 

etapas: 

 Análise das séries de variáveis hidrológicas, incluindo precipitação, 

vazão, dentre outros;  

 Determinação dos parâmetros hidrológico-estatísticos das séries de 

variáveis hidrológicas, como médias, máximas, mínimas, valores 

associados às probabilidades ou permanências, dentre outros; 

 Determinação das características hidrometeorológicas e fisiográficas 

das bacias hidrográficas que dispõem de séries de variáveis 

hidrológicas;  

 Identificação de relações funcionais entre parâmetros hidrológico-

estatísticos e as características hidrometeorológicas e fisiográficas 

das respectivas bacias hidrográficas através de regressão;  

 Identificação de regiões homogêneas que permitem generalizar as 

relações funcionais no limite de sua área;  

 Elaboração de mapas que permitem visualizar os limites das regiões 

homogêneas e associar a cada área as respectivas relações 

funcionais para a determinação dos parâmetros hidrológico-

estatísticos, a partir das características hidrometeorológicas e 

fisiográficas das bacias hidrográficas. 

11.5.1.1.2. Vazões mínimas 

 A identificação das vazões mínimas que ocorrem em todos os trechos 

dos rios de uma bacia hidrográfica é uma das principais informações 

necessárias ao gerenciamento da água. As vazões mínimas foram 

determinadas pelo tempo de permanência, ou seja, é a vazão que é igualada 

ou excedida em uma determinada porcentagem do tempo. 
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TABELA 27. VAZÕES MÍNIMAS PARA A FOZ DAS SUB-BACIAS DO RIO 
ITAJAÍ. 

Sub – bacia Q98 (L/s) Q95 (L/s) Q90 (L/s) 

Itajaí do Sul 4.583,84 6.548,34 8.512,84 

Itajaí do Oeste 5.763,83 8.234,04 10.704,26 

Itajaí do Norte 5.490,05 7.842,93 10.195,81 

Benedito 11.524,72 14.353,50 17.182,29 

Luis Alves 3.649,97 4.692,82 5.909,48 

Itajaí Mirim 20.696,62 25.692,36 30.688,10 

Itajaí-açu 146.325,46 181.645,39 216.965,34 

Fonte: Comitê do Itajaí, 2010. 

11.5.1.1.3. Vazões médias 

 De acordo com a Regionalização de Vazões das Bacias Hidrográficas 

Estaduais do Estado de Santa Catarina (2006), a vazão média do rio Itajaí é de 

aproximadamente 504.570,55L/s. A TABELA 28 apresenta as vazões médias 

totais obtidas para as sub-bacias da Região do Vale do Itajaí.  

TABELA 28. VAZÕES MÉDIAS TOTAIS OBTIDAS PARA AS SUB-BACIAS. 
Sub – bacia Média (L/s) 

Itajaí do Sul 32.741,72 

Itajaí do Oeste 41.170,23 

Itajaí do Norte 39.214,65 

Benedito 41.517,40 

Luis Alves 17.380,81 

Itajaí Mirim 71.367,68 

Itajaí-açu 504.570,55 

Fonte: Comitê do Itajaí, 2010. 

11.5.1.1.4. Vazões máximas 

 A bacia do rio Itajaí é conhecida pela ocorrência de inundações desde o 

início da colonização, foram registradas 69 cheias deste período até o ano de 

2009.  

 No período de 1980 a 1995 verificaram-se seis grandes enchentes com 

decretação de calamidade pública, principalmente entre 1983/84 e 1990/94. 

 Nas últimas décadas, além das inundações graduais, causadas por 

chuvas intensas em toda a bacia hidrográfica, as inundações bruscas ou 

enxurradas em pequenos rios ou ribeirões vem se intensificando e causando 

cada vez mais prejuízos devido aos danos causados por escorregamentos de 

massa, inundações bruscas (enxurradas) e inundações graduais (enchentes).  
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 É importante atentar que a maior parte das cidades estão localizadas 

nas várzeas, razão pela qual o efeito das inundações foi se ampliando à 

medida que as cidades foram crescendo. Da mesma forma, as enxurradas 

tornaram-se mais frequentes em muitos municípios à medida que as bacias 

hidrográficas dos tributários foram sofrendo alterações mais intensas no uso do 

solo. Por isso, esses eventos também podem ser examinados do ponto de vista 

do uso do solo. 

11.5.1.1.5. Uso do solo e cobertura vegetal 

 A cobertura florestal da bacia do Itajaí não é homogênea e nem 

contínua, ela forma uma espécie de “colcha de retalhos”, composta por redutos 

de florestas pouco influenciadas pela atividade humana (florestas primárias 

intocadas) e por remanescentes explorados e alterados de forma mais ou 

menos intensiva (florestas primárias alteradas).  

 Porém, devido ao uso inadequado do solo no passado e a exploração 

predatória dos recursos naturais, agravaram o problema das enchentes na 

bacia do Itajaí, fazendo com o que a frequência dos mesmos aumentem cada 

vez mais. 

 Por isso é necessário que se use o solo de maneira responsável e 

consciente e faça-se a recuperação constante de áreas de cobertura vegetal, 

principalmente áreas de mata ciliar que circundam os rios. 

11.5.1.1.6. Mapeamento das áreas inundáveis e outras medidas de 

prevenção de cheias 

 As medidas de prevenção contra cheias abrangem três conjuntos de 

ações: cartas-enchente, sistema de alerta e obras de contenção. Em última 

análise, todas elas visam um uso mais sustentável das áreas inundáveis, por 

isso são analisadas nesta seção sobre o uso do solo. 

 Cartas-enchente são mapas que apresentam as áreas sujeitas à 

inundação, para determinado nível de água, referenciados a uma seção de 

medição. 

 O alerta de cheias se baseia no monitoramento meteorológico e 

hidrometeorológico, e no conhecimento da dinâmica dos processos 
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hidrológicos, o que permite acompanhar e projetar a evolução das ondas de 

cheia nas áreas sujeitas a inundações. Este serviço de alerta de cheias é a 

interface entre o monitoramento hidrometeorológico e aquilo que a população 

quer saber. A capacitação e a organização para lidar com enchentes cabem 

aos órgãos de defesa civil e deveriam estar sistematizados no plano de defesa 

civil de cada município. 

 O intuito da implantação de obras de controle de cheias é reduzir o risco 

de inundação em áreas específicas. 

11.5.1.1.7. Potencial de recarga dos aquíferos 

 Os estudos sobre hidrologia física demonstram que a recarga nas bacias 

hidrográficas não ocorre de maneira uniforme. A recarga ocorre 

preferencialmente nas áreas elevadas e que apresentem cobertura vegetal 

primária ou secundária em estado de regeneração avançado. 

 Para o desenvolvimento de uma política de gestão da água, os aspectos 

de recarga são fundamentais, com isto, é importante também a análise da 

capacidade de armazenamento considerando a vegetação e o uso do solo. 

Esta análise possibilita a visualização da importância das áreas planas dos 

baixos cursos d’água. É nestas áreas, atualmente intensamente ocupadas, que 

originalmente ocorre grande parte da recarga dos aquíferos: baixa declividade, 

grande quantidade de sedimentos. Como contraponto, observa-se que estas 

áreas mais planas são exatamente aquelas onde a ocupação humana é mais 

intensa. 

11.5.1.1.8. Unidades de conservação 

 Uma das maneiras de proteger a água e a biodiversidade é criar 

espaços territoriais especialmente protegidos, conforme prevê a Política 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Conforme já exposto no item 0 deste 

documento, existe inúmeras áreas protegidas por lei na Bacia do Itajaí, porém, 

não há no território de Pomerode qualquer Unidade de Conservação.  



197 

 

11.5.1.1.9. Áreas de Preservação Permanente (APP) 

 Entre os espaços territoriais especialmente protegidos encontram-se 

também as áreas de preservação permanente (APP). A gestão das APP tem 

sido assunto recorrente em discussões acerca do planejamento ambiental do 

uso do solo e na busca por uma ocupação mais sustentável, em especial nas 

cidades.  

Segundo AGÊNCIA ALESC, 2018 “o Plano Municipal da Mata Atlântica 

(PMMA) é um instrumento de normatização e regulamentação dos elementos 

necessários para a proteção, conservação, recuperação e uso sustentável da 

Mata Atlântica”. Municípios que contenham remanescentes de mata atlântica 

em seu território devem contar com a implementação do PMMA, de acordo 

com a Lei Federal nº 11.428/2006, sendo a prefeitura responsável pela 

implementação do plano. Dessa forma, o município deverá viabilizar projeto 

para a elaboração do seu PMMA, onde deve constar dados e demais 

informações acerca das áreas de APP’s presentes no município. Portanto, não 

há tais dados compilados neste tópico. Sugere-se que, ao realizar e concluir tal 

estudo, ambos sejam compatibilizados. 

11.5.1.2. Cenário tendencial das Demandas Hídricas  

Este item é constituído por um capítulo do Plano de Recursos Hídricos 

da Bacia Hidrográfica do Itajaí e tem por objetivo promover o confronto entre as 

disponibilidades e as demandas hídricas na bacia do Itajaí em diversos 

cenários, verificando o atendimento das demandas atuais. Este confronto é 

realizado por meio de simulações de atendimento das diversas demandas. 

Através deste procedimento, é possível identificar áreas críticas de conflitos 

entre oferta e demanda hídrica, bem como a magnitude das demandas não 

atendidas.  

  Para a sub-bacia do Itajaí do Norte, mantendo-se a vazão outorgável em 

50% da Q98, a simulação mostrou a possibilidade de atendimento de todas as 

demandas consultivas cadastradas naquela sub-bacia. Já nas demais sub-

bacias, pode-se notar que existem locais com déficit de água. Na região do 

Itajaí do Oeste identifica-se 15 trechos onde não existe água suficiente para 

atender todas as demandas. A soma dos déficits desses trechos é de 1802,5 
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L/s. Nas sub-bacias dos rios Benedito e Luiz Alves existem dois trechos com 

déficit de água em cada uma, nas sub-bacias do Itajaí Mirim e do Itajaí do Sul 

ocorrem três trechos em cada e na do Itajaí-açu ocorrem um trecho em que a 

quantidade de água é insuficiente para atender as demandas. As pequenas 

bacias com maiores déficits estão nos municípios de Pouso Redondo, 

Agrolândia, Taió, Rio do Oeste, Laurentino, Mirim Doce e Rio do Campo, 

portanto todas na sub-bacia do rio Itajaí do Oeste. 

11.5.1.2.1. Confronto entre disponibilidade e demandas hídricas 

O confronto entre as disponibilidades e as demandas hídricas para a 

bacia do Itajaí, foi realizado através de simulações para o atendimento das 

diversas demandas, sob determinados critérios, para as pequenas bacias 

definidas pelos trechos do modelo de regionalização. 

Utilizando as informações sobre as vazões de estiagem e das demandas 

de cada tipo de uso, provenientes dos dados fornecidos pelo cadastro de 

usuários de água do Estado de Santa Catarina, foi realizado o balanço entre 

disponibilidade e demanda em cada pequena bacia.  

As sub-bacias que não apresentaram problemas de atendimento das 

demandas futuras necessitam de análises por trecho de rio para verificar se 

existem problemas localizados de falta de água. Essas análises são realizadas 

na implementação da outorga e poderão restringir a implantação de alguma 

atividade. 

11.5.1.3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E CARACTERIZAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA EXISTENTE  

No município de Pomerode o órgão responsável pela infraestrutura e 

serviços de manejo e drenagem de águas pluviais integra a administração 

direta do poder público municipal, mais especificamente, a Secretaria de 

Obras, que dispõe de seis funcionários próprios para realizar os serviços de 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. Além destes, há três 

funcionários terceirizados alocados nos serviços do setor em questão, de 

acordo com informações repassadas pelas municipalidade ao SNIS, referente 

ao ano de 2017. É importante citar, ainda, a Secretaria de Planejamento e Meio 
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Ambiente que atua na aprovação de projetos de loteamento e elaboração de 

projetos de pavimentações e drenagem. 

Embora o município disponha de Plano Diretor não há um título 

exclusivo referente ao setor de Drenagem Urbana e Manejo de Água Pluviais, 

tampouco há um Plano Diretor de Drenagem Urbana, nem cadastro técnico de 

obras lineares no município ou projeto básico, executivo ou “as built” de 

unidades operacionais de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas a 

fim de complementar um bom planejamento do setor.  

Atualmente o município conta com duas legislações que reguladoras 

para os sistemas de drenagem urbana. O Código de Obras do município é uma 

dessas legislações, tendo sido instituído pela Lei Complementar nº 163/2008, 

define aspectos construtivos das edificações, levando em conta o sistema de 

drenagem do local. Ademais, é importante mencionar os artigos 65 e 66, 

sobretudo o inciso IV do Art. 66, que dispõe o seguinte: 

Art. 65. A execução de qualquer movimento de terra deverá ser 
precedida de autorização da Prefeitura Municipal. 

Art. 66. O requerimento para solicitar a autorização referida no artigo 
anterior deverá ser acompanhado dos seguintes elementos: 

[...] 

IV - Projetos contendo todos os elementos geométricos que 
caracterizem a situação do terreno antes e depois da obra, inclusive 
sistema de drenagem e contenção; 

[...] 

Além desta, o município conta, ainda, com seu Código Urbanístico 

através da Lei Complementar nº 162/2008. A legislação estabelece, dentre 

outras providências, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo e do 

sistema viário do município. Neste sentido, salienta-se os seguintes artigos: 

Art. 74 Para efeito de aprovação de projetos de loteamentos e 
condomínios os proponentes deverão apresentar os seguintes 
projetos relativos a sistema viário: 

I - Projeto de pavimentação das vias, com adoção de revestimentos 
não erosivos para as pistas de rodagem e calçadas de pedestres; 

II - Projeto de terraplanagem das vias com apresentação de perfil 
longitudinal e seções transversais de 20m em 20m representando o 
greide de terraplanagem e o terreno natural; 

III - Projeto de drenagem das vias com apresentação de todos os 
dispositivos de captação de águas de pista, sistemas de proteção de 
cortes e aterros e sistemas de transposição de talvegues. 

Art. 75 Os projetos de pavimentação, terraplanagem e drenagem 
deverão ser apresentados na forma de Projetos Finais de Engenharia 
e deverão obedecer às normas de projetos para sistema viário 
emitidos pela ABNT e pelo DEINFRA/SC. 



200 

 

Art. 78 A aprovação dos projetos de pavimentação, terraplanagem e 
drenagem é condição prévia à aprovação do loteamento. 

Parágrafo Único. A pavimentação das vias projetadas é obrigatória, 
exceto quando a via projetada partir de uma via oficial não 
pavimentada. 

Em complemento ao exposto, salienta-se o fato da obrigatoriedade da 

microdrenagem para implantação de loteamentos ou abertura de ruas. 

Segundo resposta da municipalidade ao ofício 008/2018 (Vide Anexo X), o 

profissional deve elaborar estudo de bacia para dimensionamento, que passa 

por análise da Secretaria de Obras, e quando classificado como 

empreendimento de impacto pelo Código Urbanístico, ainda passa por análise 

pelo CONCIDADE e por audiência pública. 

Ainda segundo a municipalidade, existe fiscalização do cumprimento da 

legislação vigente através da fiscalização de posturas e meio ambiente em 

vistorias a partir de denúncias, ou quando das vistorias de praxe, se verificada 

irregularidade, adota-se as providências necessárias. 

Segundo a versão original do PMSB de Pomerode, o município destina 

até 5% do orçamento municipal para execução de serviços de drenagem. 

Neste sentido, a municipalidade informou, ainda, que ações de manutenção e 

implantação em vias que receberam pavimentação ou não possuíam drenagem 

foram desenvolvidas no setor de drenagem urbana no período de 2012 até 

2017, conforme apresentado nas tabelas abaixo. Não foram repassadas 

informações ou qualquer previsão sobre futuros investimentos no setor, 

tampouco há um cronograma de implantação de rede de drenagem de águas 

pluviais.  
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TABELA 29. RELAÇÃO DE RUAS QUE RECEBERAM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO. 

Período Local Tipo do pavimento Extensão (m) 

2009 - 2012 

Atiradores (Trecho I) Asfalto 300,00 

Atiradores (Trecho II) Asfalto 1.000,00 

Atiradores ( Trecho III) Asfalto 70,00 

Rua Vale do Selke Grande Asfalto 1.100,00 

Rua Ribeirão Souto Asfalto 360,00 

Rua Gustav Koch Asfalto - Em execução 130,00 

Rua Curt Brandes Asfalto - Em execução 220,00 

Rua Gustavo Dallman Asfalto - Em execução 135,00 

Rua Horst Rauh Asfalto - Em execução 560,00 

Rua Luiz Karsten Asfalto - Em execução 310,00 

Rua Hilário Krueger Asfalto - Em execução 160,00 

Rua Mato Grosso Asfalto 930,00 

Rua Campo Grande Asfalto 100,00 

Rua Jorge Koch Asfalto 850,00 

Rua Ribeirão Herdt Asfalto 2.800,00 

Av. 21 de Janeiro Asfalto/Lajota 100,00 

Rua Presidente Costa e Silva Asfalto 1.500,00 

Rega III Asfalto 650,00 

Rua Espírito Santo Asfalto 1.100,00 

Rua Helmuth Rahn Asfalto 450,00 

Rua Luiz Abry Asfalto 400,00 

Max Jacobsen Lajota 120,00 

São Joaquim Lajota 100,00 

Beco Sombrio/Rua Roberto Milnitz Lajota 210,00 

Emilio Wacholz Lajota 300,00 

Teatro Paver 500,00 

Hilda Volkmann Paralelepipedos 100,00 

Praça Zastrow Asfalto 200,00 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. Elaborado por H2SA, 2019. 
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TABELA 30. RELAÇÃO DE RUAS QUE RECEBERAM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (OBRAS CONVEVIADAS E/OU 
REALIZADAS POR MULTIRÃO). 

Período Local Tipo do pavimento Extensão (m) 

2009 - 2012 

Rua Vitoria Asfalto 900,00 

Rua Progresso Asfalto 1.000,00 

Rua Carlos Belz Asfalto 1.600,00 

Rua Testo Alto Asfalto 1.000,00 

Rua Arthur Baumann Asfalto 350,00 

Rua Alemanha Asfalto 700,00 

Rua França Asfalto 300,00 

Rua Itália Asfalto 150,00 

Rua Jorge Jung Asfalto 400,00 

Rua Ricardo Zeplin Asfalto 200,00 

Rua Ribeirão Areia Asfalto 500,00 

Rua Alexandre Buerger Asfalto 400,00 

Rua Ilhota Asfalto 400,00 

Rua Erich Dallmann Asfalto 200,00 

Rua Ernst Klemann Asfalto 400,00 

Rua Erwin Scheiwe Asfalto 200,00 

Rua Augusto Behling Asfalto 150,00 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. Elaborado por H2SA, 2019. 
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TABELA 31. RELAÇÃO DE RUAS QUE RECEBERAM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (RECUPERAÇÃO DEVIDO A 
ENXURRADAS). 

Período Local Tipo do pavimento Extensão (m) 

2009 - 2012 

Rua Boa Vista Recuperação 300,00 

Rua Tenente Werner Krueger Recuperação 320,00 

Rua Hermann Gunther Recuperação 500,00 

Avenida 21 de Janeiro Recuperação 1.000,00 

Otto Behling Recuperação 500,00 

Carlos Muller Recuperação 380,00 

Testo Alto Recuperação 450,00 

Atiradores Recuperação 500,00 

Itajaí Recuperação 450,00 

Florianópolis Recuperação 300,00 

Presidente Jucelino Recuperação 200,00 

Luiz Abry Recuperação 400,00 

Frederico Weege Recuperação 600,00 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. Elaborado por H2SA, 2019. 
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TABELA 32. RELAÇÃO DE RUAS QUE RECEBERAM OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO – SERVIÇO – PROJETO. 

Período Local 

2013 - 2016 

Ponte da Rua Atiradores  Testo Central Alto 

Ponte do Wunderwald 

Pavimentação da  Rua Hilda Volkmann 

Pavimentação da Rua Testo Alto 

Ponte do Ramthum 

Pavimentação da Rua Alberto Spredmann 

Pavimentação da Rua Ricardo Krueguer 

Pavimentação da rua Georg Haut 

Pavimentação da Rua Waldo Struck 

Pavimetação da Rua Rua Anna Utpadel 

Ponte Pensil Centro 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. Elaborado por H2SA, 2019. 

 

TABELA 33. RELAÇÃO DE RUAS QUE RECEBERAM OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO. 

Período Local 

2017 - 2018 

Rua Ernest Klemann 

Rua Guilherme Gustmann 

Rua Valério Valin 

Rua Lorenz Blank 

Rua 7 de Setembro  

Rua Rodolfo Rush 

Rua Ernesto Blank - Trecho I 

Rua Paulina Blank 

Rua Bruno Ninow 

Rua Gerahrd Ramthun 

Rua Otto Behling 

Rua Carl Reinke 

Prolong. da Rua Mato Grosso 

Rua Hilda Volkmann 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. Elaborado por H2SA, 2019. 

A municipalidade informou, ainda, que no ano de 2016 foram gastos R$ 

167.908,70 com tubos para o sistema de drenagem urbana. Já no ano de 2017, 

um valor de R$ 177.299,35 foi desembolsado para a aquisição do material 

citado, R$ 9.390,65 a mais de investimento em comparação ao total investido 

em 2016.  

Segundo informações disponibilizadas pela municipalidade ao SNIS, o 

total investido no ano de 2017 para o sistema de drenagem e manejo de águas 

pluviais foi igual a R$ 194.177,79. Em complemento a estas informações, é 
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importante salientar que a Política Municipal de Saneamento Básico (Lei 

Complementar nº 241/2012) prevê a cobrança pelos serviços de drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais: 

Art. 32. A cobrança pela prestação do serviço público 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 de chuva, bem 
como poderá 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. 

Porém, até o momento, tal cobrança ainda não é realizada no município. 

11.5.1.3.1. Indicador de drenagem urbana (IDU) 

Este indicador tem a finalidade de quantificar a extensão de vias urbanas 

pavimentadas (com sistema de drenagem) em relação à extensão total de vias 

urbanas e pode ser calculado através da equação: 

 

onde: 

IRP = índice de vias urbanas com sistema de drenagem;  

EDU = extensão de vias urbanas pavimentadas com sistema de drenagem; 

ET = extensão total de vias urbanas. 

No SNIS divulgado no ano de 2019, com o ano de 2017 como 

referência, é possível verificar que o município conta com 600 Km de extensão 

total de vias públicas urbanas, sendo que toda essa extensão possui pavimento 

e meio-fio (ou semelhante). Ainda de acordo com o SNIS, o município conta 

com 350 Km de extensão de vias com redes ou canais de águas pluviais 

subterrâneos integrados ao sistema viário em áreas urbanas. Desta forma, o 

valor de IDU para o município de Pomerode é igual a 58,33, sendo o quociente 

entre a extensão total de redes ou canais de águas pluviais subterrâneos e a 

extensão total de vias públicas urbanas do município.  

Vale destacar que o índice IRP = IDU, sendo a sua pontuação um valor 

que compreenderá um número entre 0 (zero) e 100 (cem). A variação deste 

índice ocorre anualmente. 
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11.5.1.3.2. Macro e microdrenagem  

Não há levantamento ou descrição dos sistemas de macro e micro 

drenagem existentes, porém, segundo informações cedidas pela 

municipalidade, adota-se, na maior parte dos casos, tubos de concreto com 

bocas de lobo para captação. Já a implantação (um lado da via ou ambos, 

travessas, etc.) depende da situação. 

Segundo informações repassadas pela municipalidade ao SNIS (tendo o 

ano de 2017 como referência), o sistema de drenagem urbana do município é 

constituído por redes do tipo unitárias, onde os coletores de águas de chuva ou 

galerias pluviais são utilizados para transportar o esgoto sanitário. O sistema é 

composto, ainda, por 7.861 unidades de boca de lobo e 70 unidades de bocas 

de leão ou bocas de lobo múltiplas para captação de águas pluviais na área 

urbana, além de possuir 30 unidades de poços de visita (PV). 

A água pluvial captada é encaminhada sem tratamento para os 75 Km 

de cursos d’água naturais perenes existentes nas áreas urbanas do município. 

Para a manutenção e conservação destes conjuntos, são realizados 

serviços pela Secretaria de Obras da Prefeitura de forma preventiva e 

esporádica, normalmente quando surgem demandas levantadas pela 

população, segundo informações prestadas pela municipalidade. 

Ainda segundo dados do SNIS, no ano de 2017 foram realizadas as 

seguintes intervenções ou manutenções no sistema de drenagem e manejo de 

águas pluviais ou nos cursos d'água da área urbana do município: 

 Manutenção ou recuperação de sarjetas; 

 Manutenção ou recuperação estrutural de redes e canais; 

 Limpeza de bocas de lobo e poços de visita; 

 Dragagem ou desassoreamento de canais abertos; 

 Dragagem ou desassoreamento dos cursos d’água naturais. 

11.5.1.3.3. Gestão de riscos 

 No município de Pomerode a Coordenação Municipal da Defesa Civil 

(COMDEC) e a Unidade do Corpo de Bombeiros atuam na gestão de riscos e 

respostas a desastres referentes a problemas com drenagem.  
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Segundo informações repassadas pela municipalidade ao SNIS, tendo o 

ano de 2017 como referência, não existem sistemas de alertas de riscos 

hidrológicos (alagamentos, enxurradas, inundações), porém, o município conta 

com um aparelho pluviômetro para controle e monitoramento hidrológico da 

quantidade de chuva e régua para realizar o monitoramento e nível de água em 

cursos d’água, ambos por registro automático. 

Segundo o SNIS referente ao ano de 2017, no município existem 13.600 

unidades edificadas na área urbana, sendo 11.488 domicílios em que 100 

destes encontram-se em áreas sujeitas a risco de inundação.  

Existe mapeamento parcial de áreas de risco e inundação dos cursos 

d’água urbanos, sendo o percentual de mapeamento de 1% a 25%. O tempo 

de recorrência adotado é de 10 anos. 

Visando uma redução geral das perdas humanas e materiais, o Governo 

Federal em ação coordenada pela Casa Civil da Presidência da República em 

consonância com os Ministérios da Integração Nacional, Ministério das 

Cidades, Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério da Defesa e o Ministério 

de Minas e Energia firmaram convênios de colaboração mútua para executar 

em todo o país o diagnóstico e mapeamento das áreas com potencial de risco 

alto a muito alto. O programa foi executado pelo Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM) (CPRM, 2015). 

No ano de 2018 foi realizado pelo CPRM o relatório “Setorização de 

Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e 

Inundações: Pomerode – Santa Catarina”, que identifica vinte e um setores de 

alto e muito alto risco da área urbana do município de Pomerode (SC). As 

informações de localização e tipos de processos identificados são 

apresentadas, em síntese, na tabela abaixo. Salienta-se que pode ser feito o 

download de tal relatório no link: http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-

Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Riscos-

Geologicos---Santa-Catarina-4866.html. 

 

 

 

 

http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Riscos-Geologicos---Santa-Catarina-4866.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Riscos-Geologicos---Santa-Catarina-4866.html
http://www.cprm.gov.br/publique/Gestao-Territorial/Prevencao-de-Desastres-Naturais/Setorizacao-de-Riscos-Geologicos---Santa-Catarina-4866.html
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TABELA 34. SÍNTESE DOS SETORES DE ALTO E MUITO ALTO RISCO NO 
MUNICÍPIO. 

Local Tipologia 

Rua Ingo Ringenberg  Rolamento de bloco  

Rua 15 de Novembro  
Deslizamento  

Rolamento de bloco 

Rua Jorge Koch  Deslizamento 

Rua Nossa Senhora Aparecida  Deslizamento  

Rua Júlio Wolick  Deslizamento  

Rua Ricardo Zastrow  Deslizamento  

Rua Otto Müler  Rolamento de bloco  

Rua Erich Dorn  Deslizamento 

Ruas Valtrudes Volkmann, Carlos Hein  Inundação  

Rua Ribeirão Herdt  Queda de blocos  

Rua dos Parapentes  
Deslizamento  

Corrida de massa  

Rua Ribeirão Herdt  Inundação  

Rua Pedro Knopf  
Queda de blocos 

Corrida de massa 

Rua Luiz Abry  Deslizamento  

Rua Frederico Weege  Corrida de massa  

Rua Morro Turquia  Corrida de massa  

Rua Leopoldo Blaese  Inundação  

Rua Presidente Juscelino  Deslizamento  

Rua Aurora  Queda de blocos  

Rua Hermann Schroeder  Corrida de massa  

Fonte: CPRM – Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, 
Enchentes e Inundações: Pomerode – Santa Catarina, 2018 (adaptado). 

De acordo com informações enviadas pela municipalidade ao SNIS, 

referente ao ano de 2017, foi registrada uma enxurrada na área urbana do 

município no referido ano no sistema eletrônico da Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil e, ainda, duas enxurradas na área urbana do município 

nos últimos cinco anos. Foi registrada, ainda, que quatro pessoas ficaram 

desabrigadas ou desalojadas no ano de 2017 na área urbana do município 

devido a eventos hidrológicos impactantes e 11 pessoas passaram por 

situação semelhante nos últimos cinco anos. 

Segundo informações fornecidas pela municipalidade, os principais 

problemas enfrentados atualmente no município são: 

 Drenagem deficitária nas Rua Vila Nova, Rua Itajaí, alguns pontos da 

Rua 15 de Novembro, porém muitas situações são devido ao aumento 

do nível de córregos e rios, que prejudicam a vazão; 

 Todas as pontes e galerias construidas antes de 2010 são potenciais 

pontos de estrangulamento. 
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12. MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 

Os dados constantes no Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento (SNIS) podem servir como indicadores de avaliação quantitativa, 

pois disponibiliza indicadores econômico-financeiros e administrativos, e 

qualitativa, pois conta com indicadores operacionais e indicadores da qualidade 

dos serviços para os quatro setores do saneamento básico. Assim, é possível o 

acompanhamento do que fora efetivamente executado nos municípios. 

As informações contidas nas tabelas dos serviços relacionados a cada 

setor do saneamento básico são oriundas do SNIS, no qual foram 

disponibilizadas a partir do ano de 2015, tendo como referência o período dos 

anos de 2013 a 2017 para os setores de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e o período de 2011 a 2017 para o setor de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos.  

Já os dados referentes ao setor de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais foram disponibilizados nos anos de 2017 e 2019, tendo como 

referência os dados dos anos de 2015 e 2017, respectivamente. 
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12.1. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DOS SETORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

TABELA 35. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO REFERENTE AO PERÍODO DE 2013 A 
2017. 

Nº 
indicador 

Indicadores econômico-financeiros Unidade 
Índice do 

município de 
2013 

Índice do 
município em 

2014 

Índice do 
município em 

2015 

Índice do 
município em 

2016 

Índice do 
município em 

2017 

IN002 Índice de produtividade Econ./empreg. 119,83 126,00 123,79 114,77 111,00 

IN003 Despesa total por m³ faturado R$/m³ 1,84 2,14 3,25 3,27 3,43 

IN004 Tarifa média praticada R$/m³ 2,09 2,36 2,97 3,34 3,51 

IN005 Tarifa média de água R$/m³ 2,17 2,44 2,98 3,35 3,52 

IN006 Tarifa média de esgoto R$/m³ 0,18 0,24 1,69 1,85 2,55 

IN007 
Incidência de desp.de pessoal e de serv. 

terceirizado 
R$/m³ 75,73 86,44 82,94 82,70 83,02 

IN008 Despesa média anual por empregado R$/empreg. 29211,75 30354,72 32499,75 34250,36 36284,34 

IN012 Indicador de desempenho financeiro % 113,42 110,04 91,17 102,06 102,34 

IN018 Quantidade equivalente de pessoal total Empregados 94,16 121,38 134,97 130,67 133,52 

IN019 Índice de produtividade Econ./empreg.eqv 89,08 73,19 69,25 72,02 69,83 

IN026 Despesa de exploração por m³ faturado R$/m³ 1,67 2,12 3,25 3,27 3,43 

IN027 Despesa de exploração por economia R$/ano.econ. 391,13 473,68 565,86 575,05 625,88 

IN029 Índice de evasão de receitas % -6,53 -4,31 -6,25 -1,57 -3,87 

IN030 Margem da despesa de exploração % 79,64 89,71 109,68 97,98 97,71 

IN031 Margem de despesa com pessoal próprio % 49,64 45,63 50,29 50,85 51,03 

IN032 Margem da despesa com pessoal total % 66,77 78,55 90,97 81,03 81,12 

IN033 Margem do serviço da divida % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IN034 Margem das outras despesas de exploração % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IN035 
Participação da despesa com pessoal próprio 

das despesas de exploração 
% 62,33 50,86 46,40 51,89 52,23 

IN036 
Participação da despesa com pessoal total das 

despesas de exploração 
% 83,84 87,56 82,94 82,7 83,02 

IN037 
Participação com energia elétrica nas 

despesas de exploração 
% 12,06 9,39 12,36 12,92 12,61 

IN038 
Participação da despesa com produtos 

químicos nas despesas de exploração (DEX) 
% 3,86 2,81 3,17 2,82 2,81 
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IN039 
Participação das outras despesas na despesa 

de exploração 
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IN040 
Participação da receita operacional direta de 

água na receita operacional total 
% 98,55 98,62 98,40 98,55 98,86 

IN041 
Participação da receita operacional direta de 

esgoto na receita operacional total 
% 0,31 0,36 0,47 0,45 0,57 

IN042 
Participação da receita operacional indireta na 

receita operacional total 
% 1,14 1,01 1,14 1,00 0,57 

IN045 
Índice de produtividade: empregados próprios 

por 1.000 ligações de água 
Empreg./mil lig. 8,67 8,65 9,12 9,75 9,79 

IN048 
Índice de produtividade: empregados próprios 

por 1.000 ligações de água + esgoto 
Empreg./mil lig. 8,35 8,33 8,93 9,70 9,73 

IN054 
Dias de faturamento comprometidos com 

contas a receber 
Dias 13,02 8,19 22,42 20,04 65,13 

IN060 
Índice de despesas por consumo de energia 

elétrica nos sistemas de água e esgotos 
R$/kW.h - - - - - 

IN101 Índice de suficiência de caixa % 133,21 115,96 97,98 104,71 106,92 

IN102 Índice de produtividade de pessoal total Ligações/empreg. 89,08 69,73 62,63 64,71 64,66 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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TABELA 36. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAIS (ÁGUA) REFERENTE AO PERÍODO DE 2013 A 2017. 

Nº 
indicador 

Indicadores operacionais Unidade 
Índice de 

município de 
2013 

Índice do 
município em 

2014 

Índice do 
município em 

2015 

Índice do 
município em 

2016 

Índice do 
município em 

2017 

IN013 Índice de perdas faturamento % 13,66 31,30 38,36 36,51 38,98 

IN014 Consumo micromedido por economia m³/mês.econon. 19,57 18,63 14,97 14,17 14,51 

IN017 
Consumo de água faturado por 

economia 
m³/mês.econon. 19,57 18,63 14,67 14,63 15,19 

IN020 Extensão da rede de água por ligação m/lig 28,00 27,77 27,29 26,87 26,71 

IN022 Consumo médio percapita de água l/hab.dia 201,74 201,89 170,06 161,24 161,91 

IN023 Índice de atendimento urbano de água % 100,00 100,00 100,00 100,00 98,23 

IN025 
Volume de água disponibilizado por 

economia 
M³/mês.econon. 22,66 27,12 23,80 23,04 24,89 

IN028 Índice de faturamento de água % 86,34 68,70 61,64 63,49 61,02 

IN043 
Participação das economias 

residenciais de água no total das 
economias de água 

% 93,65 85,98 82,29 82,82 83,60 

IN044 
Índice de micromedição relativo ao 

consumo 
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

IN049 Índice de perdas na distribuição % 13,66 31,30 37,10 38,48 41,70 

IN050 Índice bruto de perdas lineares M³/dia.km 3,40 9,88 10,99 11,21 12,83 

IN051 Índice de perdas por ligação l/lig.dia 101,79 293,40 321,36 323,91 368,03 

IN052 Índice de consumo de água % 86,34 68,70 62,90 51,52 58,30 

IN053 
Consumo médio de água por 

economia 
l/mês.econo, 19,57 18,63 14,97 14,17 14,51 

IN055 Índice de atendimento total de água % 85,82 85,82 85,82 85,82 84,30 

IN057 Índice de fluoretação na água % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

IN058 
Índice de consumo de energia elétrica 

em sistemas de abastecimento de 
água 

kWh/m³ - - - - 0,50 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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TABELA 37. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO OPERACIONAIS (ESGOTO) REFERENTE AO PERÍODO DE 2013 A 
2017. 

Nº 
indicador 

Indicadores operacionais Unidade 
Índice do 
município 
de 2013 

Índice do 
município 
em 2014 

Índice do 
município 
em 2015 

Índice do 
município 
em 2016 

Índice do 
município 
em 2017 

IN015 Índice de coleta de esgoto Percentual 3,84 3,80 0,82 0,85 0,84 

IN016 Índice de tratamento de esgoto Percentual 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

IN021 Extensão da rede de esgoto por ligação m/lig. 35,26 35,26 35,26 35,26 35,26 

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido 

aos municípios atendidos com água 
Percentual 4,85 4,75 0,77 0,75 0,74 

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água consumida Percentual 3,84 3,80 0,82 0,85 0,84 

IN047 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido 

aos municípios atendidos com esgoto 
Percentual 4,85 4,75 0,77 0,75 0,74 

IN056 
Índice de atendimento total de esgoto referido aos 

municípios atendidos com água 
Percentual 4,16 4,08 0,66 0,65 0,63 

IN059 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas 

de esgotamento sanitário 
kWh/m³ - - - - - 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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TABELA 38. INDICADORES DE QUALIDADE (ÁGUA E ESGOTOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 2013 A 2017. 

Nº. 
indicador 

Indicadores de qualidade Unidade 
Índice do 
município 
em 2013 

Índice do 
município em 

2014 

Índice do 
município em 

2015 

Índice do 
município em 

2016 

Índice do 
município em 

2017 

IN071 
Economias atingidas por 

paralisações 
Econon./paralis. - - - - - 

IN072 Duração média das paralisações Horas/paralis. 6,05 10,00 10,00 7,90 7,55 

IN073 
Economias atingidas por 

intermitências 
Econom./paralis. - - - - - 

IN074 Duração média das intermitências Horas/interrup 24,00 - - - - 

IN075 
Incidência das análises de cloro 

residual fora do padrão 
Percentual 1,31 0,94 0,91 0,76 1,19 

IN076 
Incidência das análises de turbidez 

fora do padrão 
Percentual 3,09 3,43 0,12 0,10 0,21 

IN077 
Duração média dos reparos de 
extravasamentos de esgotos 

Horas/extrav. - - - - - 

IN079 
Índice de conformidade da 

quantidade de amostras - cloro 
residual 

Percentual 102,66 107,58 111,06 112,60 114,61 

IN080 
Índice de conformidade da 

quantidade de amostras - turbidez 
Percentual 104,65 107,86 111,03 112,95 114,61 

IN082 
Extravasamentos de esgotos por 

extensão de rede 
Extrav./km - 0,00 0,00 0,00 0,00 

IN083 
Duração média dos serviços 

executados 
Hora/serviço - - - - - 

IN084 
Incidência das análises de coliformes 

totais fora do padrão 
Percentual 1,42 1,56 1,23 2,53 1,42 

IN085 
Índice de conformidade da 

quantidade de amostras - coliformes 
totais 

Percentual 125,60 143,45 106,02 111,13 100,00 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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12.2. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

TABELA 39. TABELA DE INDICADORES GERAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 2011 A 2017. 

n. 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 

município em 
2011 

Índice do 
município em 

2013 

Índice do 
município em 

2014 

Índice do 
município em 2015 

Índice do município 
em 2016 

Índice do 
município em 

2017 

IN001 
Taxa de empregados em relação à 

população urbana 
Empreg./1000 

hab. 
1,24 2,6 1,90 1,23 1,98 1,44 

IN002 
Despesa média por empregado 

alocado nos serviços do manejo de 
rsu 

R$/empreg. 28.619,13 - - - 46.060,26 - 

IN003 
Incidência das despesas com o 

manejo de rsu nas despesas 
correntes da prefeitura 

% - - - 2,36 2,41 2,42 

IN004 

Incidência das despesas com 
empresas contratadas para 

execução de serviços de manejo 
rsu nas despesas com manejo de 

rsu 

% 0 - - - 0 - 

IN005 
Auto-suficiência financeira da 

prefeitura com o manejo de rsu 
% 41,93 - - - 84,29 - 

IN006 
Despesa per capita com manejo de 
rsu em relação à população urbana 

R$/hab. 35,49 - - - 91,25 97,05 

IN007 
Incidência de empregados próprios 
no total de empregados no manejo 

de rsu 
% 100 100 100 100 100 100  

IN008 
Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no manejo 

de rsu 
% 0 0 0 0 0 0  

IN0010 
Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados no 

manejo de rsu 
% 6,67 2,99 4,00 3,03 5,56 7,50  

IN0011 
Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação 

de serviços de manejo rsu 
R$/hab.ano 14,88 - 52,36 73,11 76,92 83,48  

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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TABELA 40. TABELA DE INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 A 
2017. 

n. 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 

município em 
2011 

Índice do 
município em 

2013 

Índice do 
município em 

2014 

Índice do 
município em 

2015 

Índice do 
município em 

2016 

Índice do 
município em 

2017 

IN014 
Taxa de cobertura do serviço de coleta 

domiciliar direta (porta-a-porta) da população 
urbana do município 

% - 100 100 100 100 100 

IN015 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de 

rdo em relação à população total do 
município 

% 90,5 100 100 100 85,82 100 

IN016 
Taxa de cobertura do serviço de coleta de 

rdo em relação à população urbana 
% 100 100 100 100 100 100 

IN017 
Taxa de terceirização do serviço de coleta de 
(rdo + rpu) em relação à quantidade coletada 

% 0 0 0 0 0 0 

IN018 
Produtividade média dos empregados na 

coleta (coletadores + motoristas) na coleta 
(rdo + rpu) em relação à massa coletada 

Kg/empreg.dia 1032,44 985,6 994,75 979,46 577,82 702,42 

IN019 
Taxa de empregados (coletadores + 

motoristas) na coleta (rdo + rpu) em relação 
à população urbana 

Empreg./1000hab 0,54 0,5 0,53 0,52 0,77 0,76 

IN021 
Massa coletada (rdo + rpu) per capita em 

relação à população urbana 
Kg/hab.dia 0,48 0,43 0,45 0,44 0,38 0,46 

 

IN022 
Massa (rdo) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de 

coleta 
kg/hab.dia 0,45 0,37 0,39 0,38 0,38 0,39 

IN023 Custo unitário médio do serviço de coleta (rdo + rpu) R$/t 202,33 - - - 161,35 - 

IN024 Incidência do custo do serviço de coleta (rdo + rpu) no custo total do manejo de rsu % 99 - - - 26,64 - 

IN025 
Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de empregados no manejo 

de rsu 
% 43,33 19,4 28,0 42,42 38,99 52,50 

IN027 
Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em relação à quantidade 

total coletada de resíduos sólidos domésticos (rdo) 
% 0,02 0 0 0 0 0 

IN028 
Massa de resíduos domiciliares e públicos (rdo+rpu) coletada per capita em relação à 

população total atendida pelo serviço de coleta 
Kg/hab.dia 0,45 0,37 0,39 0,38 0,38 0,39 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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TABELA 41. TABELA DE INDICADORES DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 A 
2017. 

n. 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 

município em 
2011 

Índice do 
município em 

2013 

Índice do 
município em 

2014 

Índice do 
município em 

2015 

Índice do 
município em 

2016 

Índice do 
município em 

2017 

IN036 
Massa de rss coletada 
per capita em relação 
à população urbana 

Kg/1000hab.dia 0,23 0,26 - - - - 

IN037 

Taxa de rss coletada 
em relação à 

quantidade total 
coletada 

% 0,05 0,06 - - - - 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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TABELA 42. INDICADOR SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E PODA REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 A 2017. 

n. 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 

município em 
2011 

Índice do 
município em 

2013 

Índice do 
município em 

2014 

Índice do 
município em 

2015 

Índice do 
município em 

2016 

Índice do 
município em 

2017 

IN041 
Taxa de terceirização dos 

varredores 
% - 0 0 - - - 

IN042 
Taxa de terceirização da 

extensão varrida 
% - - - - - - 

IN043 
Custo unitário médio do 

serviço de varrição 
R$/Km - - - - - - 

IN044 
Produtividade média dos 

varredores 
Km/empreg.dia - - - - - - 

IN045 
Taxa de varredores em 

relação à população urbana 
Empreg./1000hab. 0 0,19 0,30 0 0 0 

IN046 
Incidência do custo do serviço 
de varrição no custo total com 

manejo de rsu 
% 0 - - - 0 - 

IN047 
Incidência de varredores no 

total de empregados no 
manejo de rsu 

% 0 7,46 16,0 0 0 0 

IN048 
Extensão total anual varrida 

per capita 
Km/hab.ano - - - - - - 

IN051 
Taxa de capinadores em 

relação à população urbana 
Empreg./1000hab. 0 0,58 0,38 0 0,33 0 

IN052 
Incidência de capinadores no 
total empregados no manejo 

de rsu 
% 0 22,39 20,0 0 16,67 0 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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TABELA 43. INDICADORES SOBRE RESÍDUOS E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE AO PERÍODO DE 2012 
A 2017. 

n. 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 
município 
em 2011 

Índice do 
município 
em 2013 

Índice do 
município 
em 2014 

Índice do 
município 
em 2015 

Índice do 
município 
em 2016 

Índice do 
município 
em 2017 

IN026 

Taxa de resíduos sólidos da 
construção civil (rcc) coletada 
pela prefeitura em relação à 

quantidade total coletada 

% - - - - - - 

IN029 
Massa de rcc per capita em 
relação à população urbana 

Kg/hab.dia - - - - - - 

Fonte: SNIS, 2015-2019. 
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12.3. INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE DRENAGEM 

URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O programa de coleta de dados de Águas Pluviais é novo, tendo sido 

lançado em 18 de outubro de 2016 a primeira Coleta de Dados de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas, referente ao ano 2015, no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

Após, aconteceu a segunda coleta de dados, onde os indicadores foram 

divulgados pelo SNIS no ano de 2019, com alguns dados atualizados no ano 

de 2018, porém, 2017 é o ano de referência.  

Portanto, até o momento, ocorreram duas coletas de dados de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, onde o município de 

Pomerode enviara informações à plataforma do sistema apenas no segundo 

ano de coleta, conforme apresentado nas tabelas a seguir. 

TABELA 44. INDICADORES SOBRE DADOS GERAIS REFERENTE AO 
ANO DE 2017. 

Nº do 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 
município  

IN042 Área Urbanizada % 35,63 

IN043 
Densidade Demográfica na Área 

Urbana 
Hab/ha 4 

IN044 
Densidade de Domicílios na Área 

Urbana 
Domicílios/ha 2 

Fonte: SNIS, 2017-2019. 

TABELA 45. INDICADORES SOBRE DADOS FINANCEIROS REFERENTE 
AO ANO DE 2017. 

Nº do 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 
município  

IN001 

Participação do Pessoal Próprio Sobre o 
Total de Pessoal Alocado nos Serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 

% 66,7 

IN005 
Taxa Média Praticada para os Serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 
R$/unidade.ano - 

IN048 
Despesa per capita com serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

R$/hab.ano 7,00 

IN049 
Investimento per capita em drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
R$/hab.ano 7,00 

Fonte: SNIS, 2017-2019. 
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TABELA 46. INDICADORES SOBRE DADOS DE INFRAESTRUTURA 
REFERENTE AO ANO DE 2017. 

Nº do 
indicador 

Indicadores Unidade 
Índice do 
município  

IN020 
Taxa de Cobertura de Pavimentação e 
Meio-Fio na Área Urbana do Município 

% 100,0 

IN021 
Taxa de cobertura de vias públicas com 
redes ou canais pluviais subterrâneos na 

área urbana 
% 58,3 

IN026 
Parcela de Cursos d’Água Naturais 
Perenes com Canalização Aberta 

% 1,3 

IN051 
Densidade de captações de águas pluviais 

na área urbana 
Unidades/km² 104 

Fonte: SNIS, 2017-2019. 

TABELA 47. INDICADORES SOBRE DADOS DE GESTÃO DE RISCOS 
REFERENTE AO ANO DE 2015. 

Nº do indicador Indicadores Unidade 
Índice do 
município  

IN040 
Parcela de Domicílios em 

Situação de Risco de Inundação 
% 0,9 

IN041 
Parcela da População 
Impactada por Eventos 

Hidrológicos 
% 0,0 

IN046 Índice de Óbitos 
Óbitos/100 mil 

habitantes 
0 

IN047 
Habitantes Realocados em 

Decorrência de Eventos 
Hidrológicos 

Pessoas/100 mil 
habitantes 

- 

Fonte: SNIS, 2017-2019. 
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13. PROGNÓSTICO, OBJETIVOS, METAS IMEDIATAS, DE 

CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO PARA A 

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

Na elaboração do prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo 

prazo para a universalização dos serviços de saneamento utilizou-se de 

análises e seleção das alternativas de intervir, de modo a visar melhorias nas 

condições em que vivem as populações urbanas e rurais no que diz respeito à 

sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir a ocorrência de doenças 

relacionadas com o mal estado do meio ambiente, assim como, as condições 

de organização institucional nos casos em que houver necessidade. 

Estas alternativas tiveram como base as deficiências identificadas na 

fase de diagnóstico e as carências detectadas durante o horizonte do plano 

referente aos serviços públicos de Saneamento Básico, que seguem uma 

sequência lógica, sendo possível de serem acompanhadas sistematicamente 

pela equipe técnica municipal na execução de ações descritas e, baseando-se 

principalmente na estrutura organizacional do SAMAE – atual prestador do 

serviço – e da Prefeitura Municipal no quesito dos serviços de saneamento 

básico. 

13.1. PROJEÇÃO POPULACIONAL 

Considerando que o PMSB possui um horizonte de 20 (vinte) anos para 

resíduos sólidos e drenagem urbana e 35 (trinta e cinco) para abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, tem-se a necessidade de uma avaliação 

sobre crescimento populacional para o referido horizonte do projeto. O dado 

utilizado para tais estudos teve como base fontes de dados oficiais de 

informações, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A partir dos levantamentos censitários, percebe-se que a população 

urbana do Município de Pomerode vem crescendo, conforme apresentado na 

tabela 48. 
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TABELA 48. POPULAÇÃO URBANA E RURAL 
           Ano 

População 
1980 1991 1996 2000 2007 2010 

Urbana 8.922 13.747 15.961 18.713 21.956 23.823 

Rural 5.455 5.024 5.228 3.414 3.248 3.936 

População 
Rural (%) 

37,94 26,76 24,67 15,43 12,89 14,18% 

Total 14.377 18.771 21.189 22.127 25.204 27.759 

Fonte: IBGE, 2019. 

O IBGE ainda não divulgou um novo censo demográfico após o ano de 

2010, somente atualizou a projeção populacional para os municípios para o 

ano de 2019. Portanto, esta projeção serviu de base de dados para a 

estimativa populacional realizada no PMSB. 

A projeção populacional para o horizonte de 35 anos foi calculada pelos 

métodos:  

 Projeção aritmética;  

 Projeção Geométrica; 

 Taxa decrescente de crescimento ou proporcional; e  

 Crescimento Logístico.  

O gráfico 31 abaixo demonstra o resultado das projeções efetuadas.   
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GRÁFICO 31. PROJEÇÃO POPULACIONAL PARA 35 ANOS 

 

Como pode-se observar no gráfico 31, a população urbana de saturação 

calculada foi de 46.287 habitantes, tendo por base o planejamento físico-

territorial urbano, as densidades de saturação (hab./ha) previstas para cada 

setor urbano, segundo seu zoneamento, e as áreas (ha) de cada setor, com 

base na Lei Complementar Nº 162/2008 e sua as alterações até 2018. 

Na Tabela 49 apresenta-se em números, a estimativa da população 

urbana e rural durante o período dos próximos 35 anos, assim como a projeção 

de ampliação dos domicílios durante este período. A tabela ainda apresenta a 

evolução da taxa de ocupação por domicílio, tanto na zona urbana quanto rural. 
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TABELA 49. PROJEÇÃO POPULACIONAL PARA 35 ANOS 

Ano 

População 

Total 

% 

Cresc. 
Pop urbana Pop Rural 

Hab. % % hab. Domicílios Hab./dom % hab. Domicilio hab./dom 

2019 33.296 1,66% 85,97% 28.625 7.839 3,65 14,03% 4.671 1.168 4,00 

2020 33.762 1,61% 86,12% 29.077 8.075 3,60 13,88% 4.685 1.173 3,99 

2025 36.091 1,41% 86,89% 31.359 9.255 3,39 13,11% 4.732 1.203 3,93 

2030 38.501 1,23% 87,65% 33.747 10.435 3,23 12,35% 4.754 1.233 3,86 

2035 40.752 1,09% 88,42% 36.031 11.615 3,10 11,58% 4.721 1.263 3,74 

2040 42.856 0,96% 89,18% 38.219 12.795 2,99 10,82% 4.637 1.293 3,59 

2045 44.828 0,87% 89,94% 40.320 13.975 2,89 10,06% 4.508 1.323 3,41 

2050 46.688 0,79% 90,71% 42.350 15.155 2,79 9,29% 4.338 1.353 3,21 

2054 48.108 0,73% 91,47% 44.006 16.352 2,69 8,53% 4.102 1.369 3,00 

 

13.2. PROJEÇÕES DAS DEMANDAS ESTIMADAS PARA OS SETORES 

As demandas estimadas apresentadas a seguir são baseadas no 

atendimento de toda a população do município, sendo ela na área urbana e 

rural. 

13.2.1. Abastecimento de Água 

Para elaboração deste item, este estudo baseou-se em dados gerais 

observados na etapa de diagnóstico, conforme apresentado no quadro resumo 

de dados de abastecimento de água (Quadro 9)  
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QUADRO 9. QUADRO RESUMO DOS DADOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA USADOS PARA A PROJEÇÃO DE DEMANDAS DO SETOR 

Produção atual (vazão média 1º sem. 2019) 90 L/s 

Índice de atendimento do sistema público da área urbana 100,0% 

Índice de atendimento do sistema público da área rural  
0% 

Índice global de perdas totais (1º sem. 2019) 
42% 

Número total atual de economias ativas (1º sem. 2019) 
9681 

Número total atual de ligações ativas (1º sem. 2019) 9317 

Número total atual de ligações ativas com hidrômetro (1º 
sem. 2019) 

8842 

Extensão total de rede (metros) 
. 

Volume de reservação existente (m³) 1575 

Índice atual de Hidrometração 100% 

Coeficiente do dia de maior consumo - k1 1,2 

Coeficiente da hora de maior consumo - k2 1,5 

Coeficiente per capita (média de consumo 1º sem. 2019)  130 

Ligação/economia 0,962400578 

Rede/economia 26,20989567 (m/econ.) 

Rede/ligação  27,23387356 (m/lig) 

Rede/habitante  8,864209607 (m/hab) 

Taxa de ocupação  
2,956822642 
(hab/econ) 

Idade máxima de hidrômetro 5 anos 

Necessidade de substituição de rede (abaixo do diâmetro 
mínimo previsto em norma) 

47.413 (m) 

Idade máxima de cavaletes 10 anos 

 

Com base nos dados resumidos do quadro 9, foi possível prever a 

necessidade de ampliação do atendimento, prevendo a universalização dos 

serviços de abastecimento de água, conforme apontado no tabela 50.  
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TABELA 50. PROJEÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM VISTAS A MANTER A 

UNIVERSALIZAÇÃO 

ANO 
POPULAÇÃO URBANA EM 

31 DE DEZEMBRO 

ATENDIMENTO DE 

ÁGUA 

2019 28.775 100% 

2020 29.280 100% 

2021 29.781 100% 

2022 30.278 100% 

2023 30.770 100% 

2024 31.260 100% 

2025 31.743 100% 

2026 32.223 100% 

2027 32.699 100% 

2028 33.170 100% 

2029 33.635 100% 

2054 44.006 100% 

 

Como é possível observar, a universalização no setor de abastecimento 

de água já foi alcançada, sendo necessário apenas atendimento a demanda de 

crescimento populacional, e melhorias na infraestrutura e na operação para 

redução de perdas, visando a otimização do uso da água para abastecimento 

público.  

Para atendimento da nova demanda de água – que será acrescida 

somente do crescimento populacional - realizou-se a projeção de ampliação de 

vazão, com base na produção gerada pelas ETAs do Município de Pomerode, 

conforme observado no Grafico 32.  
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GRÁFICO 32. PROJEÇÃO DA DEMANDA DE ÁGUA PARA OS 35 ANOS 

 

  

A evolução do consumo de água apresentado no gráfico 32 foi calculado 

com base nas fórmulas dispostas em TSUTYIA (2005):  

𝑄 = 𝑘1. 𝑘2.
𝑃. 𝑞

86.400
 

Em que:  

Q = vazão anual média em L/s (dia e hora de maior consumo)  

P = população da área abastecida; 

K1= coef. do dia de maior consumo 

K2 = coef. da hora de maior consumo 

q= consumo médio diário per capita em L.hab/dia 

𝑄 = 𝑘1.
𝑃. 𝑞

86.400
 

Em que: 

Q = vazão do dia de maior consumo em L/s 

P = população da área abastecida; 

K1= coef. do dia de maior consumo 

q= consumo médio diário per capita em L.hab/dia 
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É possível observar que a evolução do consumo do dia de maior 

consumo de água no ano de 2054 superará os 150 l/s. O histórico da evolução 

dos usos da água está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico 

e ao processo de urbanização do país. No caso de Pomerode, o crescimento 

populacional se concentra na zona urbana e o índice de desenvolvimento 

econômico do município já é considerado médio, atualmente, porém a 

tendência natural é o aumento deste índice.   

Para atender a demanda de consumo, ainda deve-se considerar as 

perdas do sistema, portanto deve-se acrescer este item a vazão a ser 

produzida.  Atualmente, a média do consumo medido é de 15,5 m³/mês, em 

cada ligação. 

Para atender a demanda futura, faz-se necessário ampliar a vazão de 

produção e de captação de modo a atender a hora máxima de maior consumo, 

representado no gráfico 32.  

A seguir estão descritas as vazões futuras a serem captadas e 

produzidas pelos Sistemas de abastecimento de água de Pomerode.  

 Vazões de água: 

 ETA 1: Vazão produção 46 L/s (2019) => 101l/s (2054)  

• Ribeirão Clara – 11 L/s (2054); 

• Ribeirão Salto – 95 L/s (2054). 

 ETA 2: Vazão produção 55 L/s (2019) => 75 L/s (2054) 

• Rio Testo – 75 L/s  

 ETA 3: Vazão produção 0,67 L/s (2019) sem capacidade de 

ampliação da captação.  

 TOTAL CAPTAÇÃO no ano de 2054 = 181,67 L/s 

Conforme já citado, com o aumento da demanda de consumo, ações 

importantes como melhorias no sistema de abastecimento de água a ponto de 

se reduzir perdas são extremamente importantes.  

Desta forma, para se chegar a um número ideal de perdas e não afetar 

negativamente a disponibilidade hídrica para a população e desonerar o 

prestador com relação à necessidade de execução de obras físicas de 

melhorias para aumento da captação e produção de água, faz-se necessária à 
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redução de perdas totais para 15% no horizonte de 35 anos, conforme ilustrado 

no tabela 51.   

TABELA 51. PROJEÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PERDAS NO HORIZONTE DE 
PLANEJAMENTO DE 35 ANOS 

ANO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2029 2039 2054 

PERDA TOTAL 42,0% 39,0% 34,0% 29,0% 24,0% 20,0% 18,0% 15,0% 15,0% 

PERDA 

COMERCIAL 21,0% 20,3% 15,2% 10,1% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

PERDA FÍSICA 21,0% 18,7% 18,8% 18,9% 18,9% 15,0% 13,0% 10,0% 10,0% 

Para atingir a redução de perdas necessária ao pleno atendimento a 

demanda municipal de abastecimento de água, se faz necessária à 

substituição dos hidrômetros e cavaletes, conforme apresentado no quadro 10.  

QUADRO 10. INDICE DE SUBSTITUIÇÃO DOS HIDROMETROS E 
CAVALETES NO PERIODO DE PROJETO 

Ano 

% de 
Substituição de 

Cavaletes - 
Custeio 

% de 
Substituição de 
Hidrômetros - 

Custeio 

Ano 

% de 

Substituição de 

Cavaletes - 

Custeio 

% de 

Substituição de 

Hidrômetros - 

Custeio 

2020 23,52% 23,52% 2038 7,65% 22,63% 

2021 23,52% 23,52% 2039 7,66% 13,73% 

2022 23,52% 23,52% 2040 7,68% 20,65% 

2023 23,52% 23,52% 2041 7,70% 22,38% 

2024 0,00% 11,34% 2042 7,55% 22,32% 

2025 0,00% 20,88% 2043 7,56% 22,45% 

2026 0,00% 23,15% 2044 7,57% 14,31% 

2027 0,00% 23,14% 2045 7,58% 20,62% 

2028 0,00% 23,16% 2046 7,59% 22,16% 

2029 6,02% 12,25% 2047 7,64% 22,15% 

2030 6,04% 20,79% 2048 7,65% 22,27% 

2031 6,06% 22,85% 2049 7,66% 14,84% 

2032 6,08% 22,84% 2050 7,66% 20,57% 

2033 8,03% 22,88% 2051 7,68% 22,01% 

2034 8,06% 13,02% 2052 7,69% 21,96% 

2035 8,09% 20,74% 2053 7,70% 22,12% 

2036 8,11% 22,59% 2054 7,70% 15,30% 

2037 8,13% 22,57%    
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Não somente será necessário reduzir as perdas, como também, ampliar 

a equipe técnica atuante no município para suprir as demandas operacionais e 

de manutenção conforme apontado na tabela 52.  

TABELA 52. PROJEÇÃO DA NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DA EQUIPE 
DA PRESTADORA 

ANO 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2054 

Nº DE FUNC. DA 
MANUTENÇÃO A+E 

13 14 21 24 26 27 28 29 

Nº DE FUNC. DA 
OPERAÇÃO A+E 

10 10 9 16 16 16 16 16 

Nº DE FUNC. DO 
PLANEJAMENTO 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Nº DE FUNC. DO 
COMERCIAL 

5 8 8 8 9 9 10 10 

Nº DE FUNC. DA 
ADMINISTRAÇÃO 

6 7 10 11 11 11 11 14 

Nº DE FUNC CARGOS 
TÁTICO COMISSÃO 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Nº DE FUNC CARGOS 
EXECUTIVO COMISSÃO 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Nº TOTAL DE 
FUNCIONÁRIOS 

39 44 53 64 67 68 70 74 

 No âmbito da reservação, o município já dispõe de um déficit atual de 

1.425, m³.  A reservação necessária para atender a demanda mínima 

necessária se dá pelo cálculo: 

𝑉 =
𝑃. 𝑞. 𝑘1

3
 

Onde: 

V= Volume mínimo de reservação (m³) 

P = população da área abastecida; 

K1= coef. do dia de maior consumo 

q= consumo médio diário per capita em L.hab/dia 

Além da zona urbana, o município deve prever melhorias e atendimentos 

à zona rural do município. O sistema público não será ampliado para a área 

rural do município, porém, é necessário que a Vigilância Sanitária (VISA) do 

município atenda com informações e distribuição de produtos para desinfecção 

da água disponibilizados gratuitamente pelo Ministério da Saúde às famílias 

rurais.  
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TABELA 53. ESTIMATIVA DE NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DA VISA NA 
ÁREA RURAL. 

 

 

Conforme apresentado na tabela 53, a partir de 2035, prevê-se a 

universalização de desinfecção da água consumida na zona rural.  

Para que o sistema de abastecimento público de água funcione de forma 

adequada, serão necessárias as seguintes ações e obras emergenciais: 

• Melhoria da captação da ETA 1 no Ribeirão Salto para o volume 

outorgado de 95 L/s; 

• Troca da adutora de água bruta do Ribeirão Salto até a ETA 1; 

• Melhoria da captação no Ribeirão Clara, adequando-se à vazão 

máxima outorgável (11 L/s);  

• Troca da adutora de água bruta do Ribeirão Clara até a ETA 1; 

Ano 

Pop Rural 
%  

Atendimento VISA 

Hab. Domicilio Hab./dom 
% 

Domicílios 

2019 4.671 1.168 4,00 50 

2020 4.685 1.173 3,99 50 

2025 4.732 1.203 3,93 50 

2030 4.754 1.233 3,86 50 

2035 4.721 1.263 3,74 50 

2040 4.637 1.293 3,59 100 

2045 4.508 1.323 3,41 100 

2050 4.338 1.353 3,21 100 

2054 4.102 1.369 3,00 100 
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• Ampliação da capacidade de tratamento da ETA 1 de 35 L/s para 95 

L/s; 

• Implantação de reservatório pulmão na ETA 1, com volume de 500 

m³; 

• Desassoreamento da captação da ETA 2, no rio Testo; 

• Proteção da captação da ETA 2, no rio Testo, com a implantação de 

áreas reflorestadas nas margens a montante, de acordo com a 

legislação vigente; 

• Implantação de reservatório pulmão na ETA 2, com volume de 1.000 

m³; 

• Ampliação da capacidade de reservação do sistema de distribuição 

para 3.000 m³, considerando que atualmente o volume de reservação 

é de 1.575 m³, o déficit atual é de 1.425, m³; 

• Substituição de 47.413 m de redes de distribuição, sendo 18.762,34 

m no SAA 1, 26.525,47 m no SAA 2 e 2.126 m no SAA 3; 

• Setorização das redes de abastecimento e Implantação dos DMC - 

Distritos de Medição e Controle; 

• Troca e adequação dos boosters com baixo rendimento energético; 

• Instalação de capacitores nos Quadros de Força de todas as 

unidades para a diminuição da energia reativa; 

• Reforma de Quadros de Força das bombas e Booster; 

• Implantação de Central de Controle Operacional com a automação 

dos sistemas de comando e controle das válvulas e dos 

equipamentos das unidades de produção, reservação e distribuição 

de água; 

• Distribuição de hipoclorito de sódio nas residências rurais do 

município.  

13.2.2. Esgotamento Sanitário 

Conforme mencionado no item 0, a maioria da população do município 

de Pomerode conta, atualmente, com a utilização do sistema individual de 

tratamento de esgotamento sanitário composto por fossa e filtro nas 
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residências. Para esse caso, ainda é obrigação do proprietário realizar a 

correta implantação, manutenção preventiva e corretiva no sistema.  

De maneira geral, os domicílios têm necessidade de regularizar os 

sistemas individuais que se encontram inadequados. Assim, sugere-se que 

seja seguido as especificações técnicas da Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP) para fornecimento e instalação de Unidade 

Sanitária Individual (USI), conforme disposto no Anexo XI deste plano. 

 Para estas áreas que não serão atendidas pelo sistema coletivo de 

coleta e tratamento de esgoto, ou seja, a zona rural, sugere-se a proposição de 

um modelo de gestão do sistema local de tratamento de esgoto, apresentado  

por Ferrarri et al. (2019), iniciando-se com a: i) elaboração do diagnóstico 

situacional dos sistemas locais de tratamento de esgoto; ii) padronização e 

regulamentação dos sistemas locais de acordo com a NBR 7.229 (ABNT, 

1993), e NBR 13.969 (ABNT, 1997); iii) Cadastramento das residências a fim 

de propiciar o monitoramento sistemático dos sistemas; iv) Efetivação das 

limpezas sistemática por meio de caminhões “limpa fossa”; v) Constituição de 

uma estrutura administrativa e operacional para a realização da fiscalização e 

limpeza dos sistemas locais e vi) Realização do gerenciamento e disposição 

final do efluente proveniente das limpezas dos sistemas locais.  

Para a zona urbana, a tabela 54 apresenta a projeção de atendimento 

ao longo do período de planejamento almejando-se a universalização dos 

serviços de esgotamento sanitário.  
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TABELA 54. EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO E TRATAMENTO COM 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM POMERODE. 

ANO 

POPULAÇÃO 

URBANA EM 31 

DE DEZEMBRO 

ATENDIMENTO 

DE ESGOTO 

TRATAMENTO 

DE ESGOTO 

2019 28.775 1% 100% 

2020 29.280 16% 100% 

2021 29.781 27% 100% 

2022 30.278 38% 100% 

2023 30.770 42% 100% 

2024 31.260 53% 100% 

2025 31.743 64% 100% 

2026 32.223 73% 100% 

2027 32.699 82% 100% 

2028 33.170 91% 100% 

2029 33.635 100% 100% 

2054 44.006 100% 100% 

 

Pomerode conta com o sistema de coleta e tratamento dos efluentes 

domésticos, o qual atende, hoje, aproximadamente 1% da população. Prevê-se 

a universalização dos serviços de esgotamento sanitário para a área urbana 

em até 10 anos, sendo este realizado no ano de 2030.  

A ETE existente no SES de Pomerode, previa a implantação de um 

futuro tratamento secundário, composto por 01 floculador e 01 decantador e o 

sistema de desaguamento de lodo, composto por um tanque de adensamento 

de lodo e uma centrifuga. Estas melhorias ainda não foram executadas pela 

prestadora. Apesar disso, a ETE de Pomerode atende a todos os parâmetros 

exigidos na legislação vigente (Resolução Nº 430, de 13 de maio de 2011 do 

CONAMA e a Lei Estadual N° 14.675/2009). Porém, deve-se observar que até 

agosto de 2019, a ETE operava com no máximo 0,548 L/s ou 1,53 % da vazão 

de projeto (35,8 L/s). Desta feita, o tempo de detenção hidráulica do efluente no 

reator UASB, passa de 4,8 horas para 300 horas, propiciando maior 

degradação da matéria orgânica e a deposição dos sedimentos.  

Tais resultados somente foram possíveis devido à baixíssima vazão 

afluente ao sistema de tratamento de esgoto, caso a vazão aumente, será 
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necessário a instalação do tratamento secundário, conforme previsto no PMSB 

2015, para que a ETE mantenha as condições operacionais em conformidade 

com a legislação vigente. 

A eficiência da ETE operante pode ser prejudicada caso a vazão 

aumente, portanto será necessária a instalação do tratamento secundário, 

conforme previsto no projeto apresentando no PMSB 2015, para que a ETE 

mantenha as condições operacionais em conformidade com a legislação 

vigente. 

Sendo assim, utilizando-se como base a metodologia de projeção 

realizada na primeira versão da revisão do PMSB de Pomerode do ano de 

2015, as demandas para esgotamento sanitário a serem coletados e tratados 

para o período de planejamento compreendido entre 2020 e 2054, foram 

obtidas através dos parâmetros de consumo de água e do projeto de 

esgotamento sanitário já existente, conforme descrito a seguir:  

 População: 9.000 habitantes (EXISTENTE); 

 Vazão média: 36,11 l/s(EXISTENTE); 

 Total de extensão da rede: 11.103 m(EXISTENTE); 

 Elevatórias: 03(EXISTENTE); 

 Concentração DBO: 288,5 mg/l; 

 Concentração DQO: 575 mg/l. 

A partir destes dados e considerando o consumo de água e o 

crescimento populacional, foi possível estimar as vazões de esgotamento 

sanitário futuras para atendimento a totalidade de população urbana para os 

próximos 35 anos. São necessários também, com vistas a evitar custos com 

instalação de estações elevatórias de esgoto, implantar mais uma ETE que 

atenderá a região sul, conforme disposto no projeto básico de esgotamento 

sanitário disposto no anexo deste plano.  

 VAZÕES DE ESGOTO: 

 ETE Norte – Qmed = 36,11 L/s 

          Qmax = 54,17 L/s 

         Qmim = 18,06 L/s 

 ETE SUL -  Qmed = 100 L/s 
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   Qmax = 150 L/s 

   Qmim = 50 L/s 

 TOTAL TRATAMENTO:  

   Qmed = 136,11 L/s 

   Qmax = 204 L/s 

   Qmim = 68,06 L/s 

Tabela 55. VAZÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS ANOS 2020 
ATÉ 2054 

 

Com base na vazão e na instalação de uma nova ETE para o município 

e para que o sistema público de esgotamento sanitário existente funcione de 

forma adequada, será necessária a realização das seguintes ações e obras 

emergenciais (Universalização): 

 Implantação de 218.637,50m de rede coletora de esgoto Ø 150 mm 

(6") e Ø 200 mm (8”) - PVC/PEAD esgoto, com reposição do 

pavimento da rua; 

 Execução 11.074 ramais prediais esgoto Ø 100 mm (4"), com 

recomposição do pavimento da rua e passeio; 

 Revisão das estações elevatórias de esgoto existentes EEE - 1, EEE - 

2 e EEE; 
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 Ampliação ETE Norte (existente) com a instalação de 2 reatores 

SBBR com vazão de 18 L/s, composto por 2 tanques de aeração e 2 

decantadores; 1 tanque de contato para desinfecção; 1 casa de 

cloração; 1 casa de sopradores; 1 tanque de adensamento de lodo; 1 

sistema de desidratação de lodo com duas centrífugas; e 1 sistema de 

controle de odores; 

 Execução do Interceptor de esgoto interligando a ETE NORTE a 

ETTE SUL com extensão de 11.850 m, com diâmetro de Ø 400 mm 

(16") e Ø 500 mm (20"); 

 Implantação da ETE SUL com capacidade de tratamento para 100L/s, 

composta por: 

o 1 casa da Administração;  

o 1 elevatória de esgoto bruto para 100 L/s;  

o 1 grade mecanizada; 

o 1 caixa de areia;  

o 4 reatores UASB com vazão de 25 L/s cada;  

o 4 Reatores SBBR com vazão de 25 L/s cada, composto por 4 

tanques de aeração e 4 decantador;   

o 1 tanque de contato para desinfecção;  

o 1 elevatória de esgoto tratado;  

o 1 casa de cloração; 

o 1 casa de sopradores; 

o 1 tanque de adensamento de lodo; 

o 1 sistema de desidratação de lodo com duas centrífugas;  

o 1 elevatória de lodo adensado;  

o 1 elevatória de água de reuso;  

o 1 reservatório de água de Reuso e água potável com capacidade 

de armazenamento de 300 m³; 

o 1 sistema de controle de odores. 
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13.2.3. Resíduos Sólidos 

De acordo com informações apresentadas no diagnóstico deste 

documento, no município de Pomerode é gerado, em média, cerca de 412,16 

toneladas de resíduos por mês, o que equivale em média a uma geração per 

capita de 0,43 Kg/ hab.dia, considerando-se que o serviço é prestado à toda a 

população da área urbana e rural. Desta forma, é possível criar a projeção de 

geração de resíduos para um horizonte de 20 anos ou mais. 

A tabela 56 abaixo apresenta as projeções de geração de RSU no 

município de Pomerode para o período compreendido entre 2020 e 2040. As 

produções de resíduos foram obtidas pelas seguintes equações: 

 Produção Diária de Resíduos (Pd): Pd = (P.q)/1000 (ton/dia); 

 Produção Mensal de Resíduos (Pm): Pm = Pd.30 (ton/mês); 

 Produção Anual de Resíduos (Pa): Pa = Pm.12 (ton/ano). 

Onde:  

 P = população prevista para cada ano (total); 

 q = 0,43 Kg/hab.dia.  

Conforme já exposto no diagnóstico deste plano referente ao setor de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, o município de Pomerode 

conta com os serviços de coleta seletiva e convencional já implantados em 

todo território municipal, portanto, a universalização já foi alcançada. 

Para realizar tal projeção, considerou-se que do total de resíduos 

gerados anualmente, 35% seriam resíduos recicláveis, 45% seriam resíduos 

orgânicos e 20% seriam rejeitos, conforme a composição gravimétrica 

apresentada no PGIRS- CIMVI. 

O volume anual médio coletado pela população de Pomerode é de 

aproximadamente 5.350ton/ano. O volume de resíduos aproveitado é de 

aproximadamente 2.620 ton/ano.   
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TABELA 56. PROJEÇÃO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE POMERODE. 

Período 
do 

Plano 
Ano 

Índice de atendimento 
População 

atendida (hab.) 
TOTAL 

Geração de resíduos (ton.) 

População 
urbana 

População 
rural 

Urbana Rural Diária Mensal Anual 

0 2020 100,00% 100,00% 28.625 4.671 33296 14,32 429,52 5154,21 

1 2021 100,00% 100,00% 29.077 4.685 33762 14,52 435,53 5226,35 

2 2022 100,00% 100,00% 29.519 4.696 34215 14,71 441,37 5296,47 

3 2023 100,00% 100,00% 29.952 4.703 34655 14,90 447,05 5364,57 

4 2024 100,00% 100,00% 30.374 4.708 35082 15,09 452,56 5430,69 

5 2025 100,00% 100,00% 30.869 4.721 35590 15,30 459,11 5509,30 

6 2026 100,00% 100,00% 31.359 4.732 36091 15,52 465,58 5586,91 

7 2027 100,00% 100,00% 31.844 4.742 36586 15,73 471,96 5663,52 

8 2028 100,00% 100,00% 32.326 4.748 37074 15,94 478,26 5739,12 

9 2029 100,00% 100,00% 32.804 4.753 37557 16,15 484,48 5813,79 

10 2030 100,00% 100,00% 33.278 4.754 38032 16,35 490,61 5887,38 

11 2031 100,00% 100,00% 33.747 4.754 38501 16,56 496,66 5959,97 

12 2032 100,00% 100,00% 34.212 4.752 38964 16,75 502,63 6031,58 

13 2033 100,00% 100,00% 34.673 4.747 39420 16,95 508,52 6102,21 

14 2034 100,00% 100,00% 35.130 4.740 39870 17,14 514,33 6171,95 

15 2035 100,00% 100,00% 35.583 4.731 40314 17,34 520,06 6240,66 

16 2036 100,00% 100,00% 36.031 4.721 40752 17,52 525,70 6308,44 

17 2037 100,00% 100,00% 36.476 4.708 41184 17,71 531,28 6375,30 

18 2038 100,00% 100,00% 36.917 4.693 41610 17,89 536,77 6441,27 

19 2039 100,00% 100,00% 37.355 4.676 42031 18,07 542,20 6506,44 

20 2040 100,00% 100,00% 37.789 4.657 42446 18,25 547,56 6570,67 
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TABELA 57. PROJEÇÃO DA COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO DE POMERODE. 

Período 
do 

Plano 
Ano 

Produção 
anual (t) 

Eficiência 
da coleta 

Composição dos resíduos 

Total valorizado 
(t) 

Resíduos 
a 

depositar 
em 

aterro 

Recicláveis 
(35%) 

Orgânicos 
(45%) 

Rejeitos 
(20%) 

0 2019 5154,21 50% 902 1160 515 2062 3093 

1 2020 5226,35 50% 915 1176 523 2091 3136 

2 2021 5296,47 50% 927 1192 530 2119 3178 

3 2022 5364,57 50% 939 1207 536 2146 3219 

4 2023 5430,69 50% 950 1222 543 2172 3258 

5 2024 5509,30 50% 964 1240 551 2204 3306 

6 2025 5586,91 50% 978 1257 559 2235 3352 

7 2026 5663,52 50% 991 1274 566 2265 3398 

8 2027 5739,12 50% 1004 1291 574 2296 3443 

9 2028 5813,79 50% 1017 1308 581 2326 3488 

10 2029 5887,38 50% 1030 1325 589 2355 3532 

11 2030 5959,97 75% 1564 2011 894 3576 2384 

12 2031 6031,58 75% 1583 2036 905 3619 2413 

13 2032 6102,21 75% 1602 2059 915 3661 2441 

14 2033 6171,95 75% 1620 2083 926 3703 2469 

15 2034 6240,66 75% 1638 2106 936 3744 2496 

16 2035 6308,44 75% 1656 2129 946 3785 2523 

17 2036 6375,30 100% 2231 2869 1275 5100 1275 

18 2037 6441,27 100% 2254 2899 1288 5153 1288 

19 2038 6506,44 100% 2277 2928 1301 5205 1301 

20 2039 6570,67 100% 2300 2957 1314 5257 1314 

21 2040 6634,07 100% 2322 2985 1327 5307 1327 
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É importante salientar que para esta projeção foi considerado que todos 

os resíduos recicláveis e orgânicos seriam passíveis de valoração econômica. 

Hoje o município consta com toda infraestrutura de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final de resíduos do consórcio, não sendo necessária 

nenhuma obra emergencial para efetivação dos serviços.  

13.2.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Os diagnósticos dos serviços de drenagem urbana caracterizam um 

trabalho bastante complexo nos municípios, devido a fragilidade das 

informações, a falta de controle de ações, e por constituir, na maioria das 

vezes, um setor vinculado ao setor de obras.  

 O Município de Pomerode apresenta esta situação de gerenciamento 

destes serviços, e infelizmente, dispõe de poucas informações acerca dos seus 

serviços de drenagem urbana. Não há cadastro confiável com o número de 

vias pavimentadas, tampouco de condições do sistema de drenagem atual. 

Desta forma, as ações são voltadas para suprir inicialmente tais necessidades, 

para então, formar um banco de dados do município para poder definir um 

ponto estratégico de ampliação e melhoria deste setor.  

 A seguir são apresentados dados repassados pela municipalidade ao 

SNIS, tendo o ano de 2017 como referência: 

 Extensão total de vias públicas urbanas no município: 600 Km; 

 Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio (ou 

semelhante): 600 Km; 

 Extensão total de redes ou canais de águas pluviais subterrâneos 

implantados nas vias públicas urbanas: 350 Km; 

 Despesa total do município em relação ao setor de serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: R$ 194.177,79. 

Um valor bastante variável na estimativa de redes de drenagem é a 

variação intensa dos custos dos produtos de mercado e a variação de custos 

de acordo com o dimensionamento do projeto.  

 Sobre demais demandas identificadas no diagnóstico e no prognóstico, 

destacam-se: 
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 Recuperação da rede de drenagem; 

 Implantação de rede drenagem nas vias urbanas. 

13.3. METAS PARA O MUNICÍPIO DE POMERODE 

Neste tópico serão apresentadas as metas propostas a partir do 

prognóstico no âmbito da prestação dos serviços relativos ao setor de 

abastecimento água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, onde 

contará com as programações das ações imediatas e das ações do plano (a 

curto, médio e longo prazo), sendo detalhados os aspectos técnicos, 

normativos e gerenciais comuns para os quatro setores do saneamento, 

respeitando os prazos determinados para sua execução, na qual seguirão para 

o setor de drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos os seguintes prazos 

de execução:  

 Imediatas ou emergenciais – até 03 anos (2020 – 2023); 

 Curto prazo – entre 04 a 09 anos (2024 – 2029); 

 Médio prazo – entre 10 a 15 anos (2030 – 2035); 

 Longo prazo – entre 16 a 20 anos (2036 – 2040). 

 Para o planejamento de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, o planejamento foi diferenciado – horizonte de 35 anos – 

considerando que todas as ações previstas são emergenciais e devem ter 

inicio imediatamente após a aprovação deste plano.  

Os quadros a seguir apresentam as proposições, etapas e custos 

relativos à sua implantação e foram formulados de forma objetiva e clara, 

permitindo que qualquer pessoa consiga interpretá-lo e compreendê-lo. Esta 

metodologia de apresentação das metas já é utilizada em outras localidades e 

vem adquirindo popularidade devido a sua facilidade de interpretação.   

É possível observar que em alguns casos as metas são repetidas de um 

prazo de execução ao outro. Isso significa que estas metas são de manutenção 

do sistema e não devem ser interrompidas entre o fim de um mandato e início 

de nova gestão no município, ou seja, devem ser ações de cunho 

governamental e não de gestão atuante. 
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13.3.1. Metas específicas para o setor de Abastecimento de Água 

As metas descritas nos quadros seguintes são necessárias para 

estabelecer um conjunto de ações para um horizonte de planejamento de 35 

anos, no sentido de permitir a efetiva gestão quantitativa e qualitativa dos 

sistemas de abastecimento de água do município, os quais encaixam-se:  

 Orientar os planos de ações para expansão e modernização do SAA 

em função do estabelecimento de prioridades de atendimento; 

 Orientar projetos e ações de identificação, proteção e controle dos 

atuais e futuros mananciais, tanto superficiais, quanto subterrâneos, 

no sentido de evitar sua contaminação, realizar o efetivo controle da 

qualidade da água fornecida à população, no sentido de garantir os 

padrões de potabilidade, reduzindo os riscos de incidência de 

doenças; 

 Orientar a realização do efetivo controle de perdas hídricas no SAA, 

ampliando as possibilidades de atendimento às demandas futuras 

com o sistema atualmente instalado, reduzindo a necessidade de 

compensação tarifária de tais perdas e; 

 Incentivar a mudança de comportamento da população como um 

todo, no sentido de promover o uso racional da água, evitando 

desperdícios e ampliando as possibilidades de atendimento no 

cenário de oferta hídrica para o município. 

A fim de cumprir o estabelecido na versão original do PMSB do 

município de Pomerode, apresenta-se a seguir o acompanhamento, por parte 

do SAMAE, das metas definidas para o setor de Abastecimento de Água. 
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TABELA 58. ACOMPANHAMENTO DAS METAS ANTERIORMENTE DEFINIDAS PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

1. PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

AÇÕES REALIZAÇÕES STATUS 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR REAL 

1. Investimento em substituição 

de componentes das Estações 

de Tratamento de Água 

ETA I : 01 Bomba dosadora de PAC (R$ 1.984,00) Executado 

R$ 84.516,00 R$ 1.366.458,10 

ETA I : 01 Bomba dosadora de flúor (R$ 428,38) Executado 

ETA I / ETA III: 03 Macromedidores de vazão (R$ 34.900,00) Executado 

ETA I : 01 Inversor de frequência bomba da captação + 02 supressores de pico (R$ 17.110,80) Executado 

ETA I : Troca de lonas do decantador / Alteração do sistema de distribuição de água floculada 

(R$82.687,00) 
Executado 

ETA I : Instalação de medidor de nível no reservatório da ETA I (R$ 2.700,00) Executado 

ETA II : Componentes contemplados no Projeto FUNASA: aquisição de conjuntos motobombas e 

tubulações, medidores de vazão eletromagnéticos, monitor de coagulante, bombas dosadoras, 

gerador, paineis elétricos, monitor de pH, cloro, flúor, turbidez, entre outros (R$1.079.853,71) 

Em andamento 

ETA II : Reforma do filtro 4, com a retirada do fundo californiano, instalação do fundo do filtro com 

bloco tipo “leopold”, substituição dos materiais filtrantes, instalação do sistema de ar comprimido 

para limpeza dos filtros (R$ 112.000,00) 

Executado 

ETA III : 01 bomba VAMBRO vbu 45, 16 ESTÁGIOS 14 CV (R$ 7.925,00) Executado 

ETA III : Substituição da tubulação interna do poço 95 metros 2" galvanizado (R$5.146,21) Executado 

ETA III : Adequação do painel elétrico da ETA III e instalação do inversor de frequência (PAINEL 

R$8.900 + CFW 011 380 R$5.880,00 + PROTETORES DE SURTO R$ 6.943,00) 
Executado 
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2. Investimento em melhorias no 

tratamento das ETA's de Pomerode: 

implantação de tanque de contato e 

sistema de tratamento de lodo na 

ETA I e instalação de floco-

decantadores e sistema de 

tratamento de lodo na ETA II 

ETA I : Implantação de filtros rápidos e tanque de contato (Foi cadastrada uma proposta no valor 

de R$ 1.300.00,00 para concorrer à captação de recursos em referência ao Chamamento Público 

nº 01/2017, realizado pelo Ministério da Integração Nacional) 

Aguardando 

recursos 

R$ 1.408.592,00 

 

R$ 2.430.270,37 

 

ETA I : Implantação de sistema de tratamento de lodo Não executado 

ETA II : Instalação de floco-decantadores e sistema de tratamento de lodo na ETA II (Projeto 

FUNASA): Base de concreto para flocodecantador (R$145.950,53); fornecimento e montagem de 

flocodecantador (R$1.299.481,67); tanque para coleta de lodo (R$9.817,53); construção de tanque 

para lavagem dos filtros (R$ 177.835,72); sistema de desaguamento de lodo (R$349.586,94) 

Em andamento 

ETA II : Implantação de dois novos filtros - em construção (R$ 447.597,98) Em andamento 

3. Investimentos em melhorias nas 

estações de recalque existentes 

Ampliação da adutora de água bruta da ETA I (em fase de projeto) Em andamento 

R$ 685.943,00 R$ 11.945,00 
Adequação da adutora de água tratada da ETA I p/ bairro de Testo Central (em fase de projeto) Em andamento 

Rede de captação do Ribeirão Claras: substituição de 70 metros de tubulação de ferro para 

tubulação de PVC (R$ 11.945,00) 
Executado 

4. Investimentos em melhorias nas 

estações de recalque existentes 

Estação de recalque de água tratada: foi realizada adequação e modernização de 07 (sete) booster 

(sistema de bombeamento) (R$ 40.200,00) 
Executado 

R$ 602.850,00 R$ 65.930,00 

Adequação da casa de bombas da captação da ETA I (PAINEL R$9.950,00 + CFW 011 380 

R$7.880,00 + PROTETORES DE SURTO R$7.900,00) 
Executado 

5. Investimentos em melhorias nos 

reservatórios existentes 

Melhorias reservatório ETA I: foi realizado o reboco e pintura da área externa do reservatório e foi 

instalado o tubo de ventilação. 
Executado 

R$ 110.431,00 R$ 20.850,00 
Melhorias reservatório ETA II: foi realizada a limpeza do local, lavagem e pintura do reservatório, 

instalação de cerca de isolamento, placa de identificação no portão e pintura de identificação da 

Autarquia. 

Executado 

6. Investimento em substituição da 

adutora de água bruta da ETA II: DN 

250 mm - 64 m 

 

Substituição da adutora de água bruta da ETA II (Projeto FUNASA) (Englobado em Conexões e 

tubulações diversas: R$193.244,27) 

Executado 

 

R$ 42.618,00 

 

R$ 193.244,27 

 

7. Investimento em ampliação e Rua Alberto Spredemann: 600 metros de rede de 60 mm e de 600 metros de rede de 110 mm, Executado R$ 2.554.453,00 R$ 232.078,00 
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reforço na adução de água tratada: 

DN 100 mm L = 1300 m em 2015; DN 

100 mm L = 3700 m +  DN 100 mm L 

= 2410 m + DN 100 mm L = 1000 m + 

DN 100 mm L = 1340 m + DN 150 mm 

L = 2650 m em 2016; DN 75 mm L = 

2600 m + DN 75 mm L = 2000 m + DN 

100 mm L = 85 m + DN 100mm L = 

3430 m em 2017 

 

localizadas nos passeios (calçadas). (R$ 50.000,00)    

Rua Waldo Struck: 1200 metros de rede (600 metros em cada calçada) de 60 mm. (R$ 15.000,00) 
Executado 

 

Rua Vitória: 1000 metros de rede de 150 mm, localizada no passeio (calçada), do lado esquerdo 

(R$ 128.045,00) 

Executado 

 

Trecho Rua Vitória até Rua Rega III: 300 metros de rede de 75 mm, localizada no lado direito. (R$ 

14.300,00) 
Executado 

Rua Ricardo Krueger: 600 metros de rede de 60 mm, localizadas nos passeios (calçadas) (R$ 

11.650,00) 
Executado 

Substituição e ampliação da rede da na Rua Norberto Raduenz: 600 metros de rede de 60 mm (R$ 

13.083,80) 
Executado 

8. Investimento em ampliação no 

recalque de água tratada 

 

Implantação de sistemas de bombeamento (booster) nas seguintes ruas: Rua Emília Behling, Rua 

Jorge Zeplin, Rua Alfredo Harmel (R$ 29.500,00) 

Executado 

 
R$ 183.750,00 

 

R$ 68.500,00 

 
Implantação de sistemas de bombeamento (booster) nas seguintes ruas: Rua Erigert Jandre, Rua 

Ribeirão Souto e Rua Carlos Butzke (≈ R$ 39.000,00) 

Executado 

 

9. Ampliação na capacidade de 

reservação de água tratada em mais 

de 1000 m³ para o Setor 1 em 2015 

Foi cadastrada uma proposta para concorrer à captação de recursos no valor de R$ 1.300.00,00 

em referência ao Chamamento Público nº 01/2017, realizado pelo Ministério da Integração 

Nacional, na qual está inclusa a construção de um reservatório de 500 m³ para o setor abastecido 

pela ETA I e a instalação de 03 filtros descendentes em aço carbono com limpeza automatizada. 

Aguardando 

recursos 

 

R$ 356.230,00 

 
 

10. Incremento na rede de 

distribuição de água (1.115m) 

 

Rua Carlos Butzke: extensão de 1300 metros de rede de 60 mm, localizado no lado esquerdo da 

rua (R$88.800,00) 
Executado 

R$ 227.795,00 

 

R$ 117.544,00 

 

Rua Ernesto Volkmann: extensão de 150 metros de rede de 60 mm (R$ 880,00) Executado 

Rua Hermann Hornburg: extensão de 200 metros de rede de 60 mm (R$ 1.003,00) Executado 

Travessa Vale do Selke: extensão de 350 metros de rede de 110 mm (R$ 14.141,00) Executado 

Rua Jerusalém: extensão de 500 metros de rede de 60 mm (R$ 4.750,00) Executado 
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Rua Wilhelm Zilz: extensão de 400 metros de rede de 60 mm (R$ 6.270,00) Executado 

Rua Arno Wollick: extensão de 180 metros de rede de 32 mm (R$ 1.700,00) Executado 

11. Investimento em ligações com 

hidrômetro para atendimento do 

crescimento vegetativo (513 novos 

hidrômetros) 

2015: 155 ligações de água com hidrômetros 
Executado 

 

R$ 87.938,00 

 

R$ 129.647,28 

 
2016: 173 ligações de água com hidrômetros 

Executado 

 

2017: 188 ligações de água com hidrômetros 
Executado 

 

12. Investimento em ligações com 

hidrômetro para ampliação do índice 

de hidrometação (328 novos 

hidrômetros) 

Todas as ligações possuem hidrômetro. O valor indicado de ligações sem hidrômetro é erro de 

cadastro, ocasionado quando houve a troca de sistema. 

Executado 

 

R$ 56.225,00 

 
 

13. Investimento em substituição do 

parque de hidrômetros (substituir 

7656 hidrômetros) 

 

2015: foram substituídos 465 hidrômetros 
Executado 

 

R$ 787.431,00 

 

R$ 125.616,80 

 

2016: foram substituídos 635 hidrômetros 
Executado 

 

2017: foram substituídos 456 hidrômetros 
Executado 

 

Aquisição de 50 medidores Vazão Ultrassônicos p/ grandes consumidores (R$ 34.640,00) 
Executado 

 

14. Investimento em substituição de 

componentes de recalque 

 

Conforme descrito no item 4, foi realizada a adequação e modernização de 07 (sete) booster 

(sistema de bombeamento), o que incluiu a automatização do sistema, troca de painéis elétricos e 

caixa de proteção do equipamento, além de definição de um padrão de caixa, conjunto moto-

bomba e painel elétrico. 

Executado 

 

R$ 241.400,00 

 

Valor já 

considerado no 

item 4 

 

15. Investimento em regularização 

do atendimento na área rural 

(atendimento de 18 famílias) 

Extensão 1300 metros de rede na Rua Carlos Butzke, a fim de atender com regularidade os 

moradores da rua e eliminar o fornecimento via caminhão pipa 

 

Executado 

 

R$ 20.945,00 

 

R$ 88.801,32 
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16. Substituição de ramais precários 

(51 ramais) 

 

O PMSB não especifica quais são os 51 ramais precários. Contudo, desde 2015, o SAMAE possui 

um padrão de ligação e as novas ligações são feitas de acordo com este padrão. Deslocamentos 

de cavalete e mudanças de ligação estão sendo realizados nas ligações anteriores ao padrão 

adotado a fim de adequá-los. 

Executado 

 

R$ 8.738,00 

 

R$ 45.782,42 

 

2015: 146 deslocamentos de cavalete e 12 mudanças de ligação realizadas 
Executado 

 

2016: 136 deslocamentos de cavalete e 18 mudanças de ligação realizadas 
Executado 

 

2017: 125 deslocamentos de cavalete e 07 mudanças de ligação realizadas 
Executado 

 

17. Substituição de rede precária 

(384 m) 

O PMSB não especifica qual a rede precária de 384 m. Mas investimentos em redes estão sendo 

realizados, conforme descrito nos itens 7 e 10. 

Em andamento 

 

R$ 78.393,00 

 

Valor já 

considerado nos 

itens 7 e 10 

 

18. Implantação de programa de 

manutenção periódica 

 

A consolidação do programa de manutenção está em andamento, mas as ações de manutenção 

preventiva e corretiva nos equipamentos são realizadas periodicamente e conforme a necessidade. 

O serviço de manutenção é realizado por empresa terceirizada conforme licitação anual. 

Em andamento 

 

R$ 100.000,00 

 

R$ 110.182,00 

 

19. Elaboração de cadastro 

georeferenciado do SAA 

 

Foi realizado o cadastro do Sistema de Abastecimento de Água no AutoCad, realizado pela equipe 

de Engenharia do SAMAE. O SAMAE contratou em outubro de 2017 o software de gestão 

comercial e operacional de saneamento Sansys. Ele possui o módulo de Sistema de Informações 

Geográficas (GIS), que tem como principal objetivo desenvolver um sistema de informações 

geográficas (SIG/GIS) para a gestão do sistema de abastecimento de água e sistema de 

esgotamento sanitário e ser executado totalmente na web, possibilitando o gerenciamento de 

bases de dados para captura, armazenamento, recuperação, análise e visualização de dados 

espaciais, permitindo integrar as atividades de gestão de redes, instalações e manutenção ao 

cadastro comercial. 

Executado 

 

R$ 500.000,00 

 

R$ 20.000,00 

 

20. Implantação de um banco de 

dados com informações sobre 

reclamações e solicitações de 

serviços 

 

O SAMAE contratou em outubro de 2017 o software de gestão comercial e operacional de 

saneamento Sansys. Uma solução moderna para controlar com agilidade e qualidade suas 

atividades operacionais e gerenciais e implantar processos e ferramentas que possibilitem extrair, 

concentrar, organizar e apresentar informações de todas as áreas da Autarquia, em tempo real, 

garantindo o total gerenciamento da informação. 

Executado 

 

R$ 100.000,00 

 

R$ 51.500,00 
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O SANSYS possui 14 módulos totalmente integrados: medição, administração, cadastro comercial, 

atendimento, faturamento, arrecadação, cobrança, contabilidade, operacional, cadastro técnico, 

gerencial, laboratório e auto atendimento, possibilitando uma adequada estruturação e organização 

das informações. 

21. Investimento na adequação 

documental das licenças ambientais 

necessárias e outorgas de uso da 

água 

Licença ambiental da ETA I foi concedida no dia 06/07/2016 - LAO nº 4856/2016 (R$ 2.962,06) 
Executado 

 

R$ 150.000,00 

 

R$ 9.130,37 

 

Licença ambiental da ETA II foi concedida no dia 17/10/2013 - LAO nº 9272/2013 (R$ 2.514,12). 

Foi feita a solicitação de renovação no dia 12/06/2017 - FCEI nº 456761 - Processo FATMA nº 

SAN/12835/CVI (R$ 1.741,38) 

Executado 

 

Autorização Ambiental da ETA III foi concedida no dia 25/08/2017 - AUA n° 6755/2017 (R$ 64,81) Executado 

Outorgas para captação de água do Ribeirão do Salto e do Rio do Testo concedidas conforme 

Portaria nº 79 de 17/06/2014 da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (SDS) (R$ 1.848,00) 

Executado 
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2. PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA 

AÇÕES REALIZAÇÕES STATUS 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR REAL 

1.Implementação e estruturação de 

programa de controle de perdas 

 

Está em andamento o Programa de Controle e Redução de Perdas do Sistema de 

Abastecimento de Água (SAA) da ETA III. Ele está sendo um programa piloto a ser replicado no 

SAA da ETA 1 e do SAA da ETA 2. Já foi realizado o diagnóstico do sistema, pesquisa de campo, 

renovação do parque de hidrômetros (R$ 8.785,60) e controle ativo de vazamentos.  

Está em andamento o dimensionamento de Válvulas de Redutoras de Pressão (VRPs). Foi 

adquirido um medidor de vazão portátil para monitoramento e auxílio na identificação de 

vazamentos (R$ 27.760,00).  

Além do mais, o Samae Pomerode está participando, juntamente com outros 13 municípios 

da região, do Projeto de Eficiência Energética em Sistemas de Abastecimento de Água – 

ProEESA. O ProEESA é um projeto de cooperação entre os governos alemão e brasileiro, 

que tem como objetivo melhorar as condições do quadro da eficiência energética no 

abastecimento de água no Brasil. 

Nesse contexto, o Ministério das Cidades e o Ministério Alemão de Desenvolvimento Econômico e 

Cooperação (BMZ), por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 

apoiam a criação de redes de aprendizagem de modo que os prestadores de serviço de 

saneamento consolidem os seus processos organizacionais no sentido de uma redução acelerada 

de perdas de água e energia. O programa será realizado em três etapas, ao longo de um ano, e 

terá como produto o Plano de Redução de Perdas de Água e Energia. 

Em andamento 

 

R$ 300.000,00  

 

R$ 36.545,60  

 

2. Investimento em automação e 

telemetria no SAA 

 

Na ETA 2, foram realizados investimentos em automação da ETA, contemplados no Projeto 

FUNASA.  

Foram instalados os seguintes equipamentos: bombas centrífugas, bombas dosadoras, medidores 

de vazão eletromagnéticos para entrada e saída da ETA, gerador, painéis elétricos, monitor de 

coagulante, equipamentos para monitoramento e controle da qualidade da água tratada de cloro, 

flúor, ph e turbidez, entre outros (R$1.079.853,71). Para a ETA 1 e ETA 3, foram adquiridos 

medidores de vazão eletromagnético (R$ 34.900,00). 

Na ETA 1, foi adquirido ainda uma bomba dosadora nova para automatizar a dosagem de 

coagulante (R$ 1.984,00). Em relação à telemetria, já se tem instalado sensor de nível no 

reservatório de água tratada da ETA 2 para monitoramento à distância e foi instalado em 2017 o 

sensor de nível no reservatório da ETA 1 (R$ 2.700,00). 

Em andamento 

 

R$ 370.000,00  

 

Valores já 

apresentados no 

item 1 do 

Programa 1  

 

3. Setorização do SAA 

 
A setorização do Sistema de Abastecimento de Água de toda a cidade está em fase de projeto. Em andamento R$ 200.000,00   
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4. Substituição de hidrômetros para 

renovação do parque de 

hidrômetros (substituir 7656 

hidrômetros) 

2015: foram substituídos 465 hidrômetros; 

2016: foram substituídos 635 hidrômetros;  

2017 (até setembro): foram substituídos 440 hidrômetros.  

Aquisição de 50 medidores Vazão Ultrassônicos p/ grandes consumidores (R$ 34.640,00) 

Em andamento R$ 787.431,00  

Valor já 

apresentado no 

item 13 do 

Programa 1  

5. Elaboração de campanhas 

periódicas e atividades com a 

participação da comunidade 

relativas ao uso racional da água 

No ano de 2015 e parte de 2016, foi realizado o Projeto GOTA: Grupo Operacional de 

Transformação Ambiental. Ele teve como objetivo principal a formação de multiplicadores 

sobre as áreas do saneamento básico, de forma a introduzir ações sustentáveis no cotidiano 

da comunidade. O projeto contemplou cerca de 130 capacitações, elaboração de cartilhas, jogos 

educativos, biblioteca sustentável, realização de concurso para definição de frase e desenhos 

sobre o projeto, gincana com os alunos capacitados, confecção de maquetes de Estações de 

Tratamento, entre outras atividades. Participaram do projeto um total de 10 escolas, sendo 08 

municipais e 02 particulares; 12 professores; 63 agentes de saúde e 04 empresas. No ano de 2016 

e 2017, as palestras e visitas às Estações de Tratamento de Água e Usina de Triagem tem sido 

realizadas pela equipe de Engenharia do Samae. Outras campanhas foram desenvolvidas, como: 

captação de água de chuva, recuperação da mata ciliar, Bota Fora Sustentável, além de ações nas 

mídias impressas e faladas. A campanha sobre aproveitamento de água de chuva teve como título 

“Sua consciência faz nossa bandeira”. A ideia foi estimular a construção de cisternas de água de 

chuva para usos não potáveis nas residências da cidade. Cerca de 9 mil cartilhas sobre captação 

de água de chuva foram distribuídas junto com a conta mensal de água pelos leituristas. A cartilha 

encontra-se também no site do Samae. Como medida compensatória pelo Uso de APP devido à 

ampliação da ETA II, o SAMAE está recuperando uma área degradada, com plantio de espécies 

nativas às margens do Rio do Testo para recuperação da mata ciliar. Para o plantio das mudas 

foram realizadas ações com foco em educação ambiental envolvendo alunos e comunidade local, 

de forma a apresentar a importância da mata ciliar e a sua preservação. Além do mais foram 

distribuídos folders explicativos sobre o tema para conscientização da população local. O Samae 

Pomerode em parceria com a Prefeitura Municipal iniciou, em 2014, o projeto Bota Fora 

Sustentável, o qual tem como objetivo estimular a doação e o reaproveitamento de móveis e 

eletrodomésticos, além de promover a correta destinação final destes materiais. Foram realizadas 

campanhas educativas em caráter não-formal por meio de jornal impresso, folders e programas de 

rádio para difusão de informações sobre os diferentes tipos de resíduos sólidos, sua segregação e 

descarte final adequado. 

Executado 

 

R$ 90.000,00  

 

R$ 213.900,00  
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3. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA 

AÇÕES REALIZAÇÕES STATUS 
VALOR 

ESTIMADO 
VALOR REAL 

1. Monitoramento permanente da 
qualidade da água bruta e da água 
tratada fornecida à população de 

Pomerode 

 

O monitoramento da qualidade da água é realizado pela Autarquia de acordo com o Plano de 
Amostragem de Controle da Qualidade da Água. Ele segue as exigências da Portaria 2.914, de 12 
de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, Resolução CONAMA n° 357/2005 e Resolução 
CONAMA n° 396/2008. O Plano de Amostragem contém as seguintes atividades: 

• Definição do número e frequência de amostras; 

• Definição dos pontos de coleta de amostras; 

• Definição dos parâmetros a serem analisados; 

• Programação da coleta e a implantação do plano de amostragem; 

• Método de amostragem laboratorial. 

De forma resumida, as análises realizadas nos próprios laboratórios das ETAs, tanto na saída do 
tratamento quanto no sistema de distribuição, são: cor aparente, turbidez, pH, cloro residual livre, 
fluoretos, coliformes totais e termotolerantes e bactérias heterotróficas.  

Há, ainda, as outras análises que são realizadas por laboratório terceirizado conforme 
licitação anual. São elas: inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos 
secundários da desinfecção, radioatividade, cianobactérias, Escherichia coli, cisto de 
Cryptosporidium spp e Giárdia spp. Os parâmetros Escherichia coli (quantitativo) e 
Cianobactérias (quantitativo e qualitativo) são analisados nos mananciais de captação e, Cistos de 
Cryptosporidium e Giárdia, analisados quando necessário de acordo com a Portaria 2.914, de 12 
de dezembro de 2011. Além do mais, são realizadas análises em amostras de água proveniente 
dos mananciais superficiais e subterrâneo a fim de atender à Resolução CONAMA 357/05 e à 
Resolução CONAMA 396/08. Valores gastos com análises terceirizadas: 2015 - R$ 60.980,00; 
2016 - R$ 24.000,00; 2017 (até setembro) - R$ 19.000,00 

Executado 

 

R$ 80.000,00  

 

R$ 103.980,00  
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Com base no diagnóstico do sistema de abastecimento de água em item 

anterior da revisão deste plano, além do acompanhamento das metas previstas 

na revisão realizada em 2015, ainda são necessárias ações emergenciais 

conforme listado no item prognóstico deste plano, listadas a seguir: 

 Melhoria da captação da ETA 1 no Ribeirão Salto para o volume 

outorgado de 95 L/s; 

 Troca da adutora de água bruta do Ribeirão Salto até a ETA 1; 

 Melhoria da captação no Ribeirão Clara, adequando-se à vazão 

máxima outorgável (11 L/s);  

 Troca da adutora de água bruta do Ribeirão Clara até a ETA 1; 

 Ampliação da capacidade de tratamento da ETA 1 de 35 L/s para 95 

L/s; 

 Implantação de reservatório pulmão na ETA 1, com volume de 500 

m³; 

 Desassoreamento da captação da ETA 2, no rio Testo; 

 Proteção da captação da ETA 2, no rio Testo, com a implantação de 

áreas reflorestadas nas margens a montante, de acordo com a 

legislação vigente; 

 Implantação de reservatório pulmão na ETA 2, com volume de 1.000 

m³; 

 Ampliação da capacidade de reservação do sistema de distribuição 

para 3.000 m³, considerando que atualmente o volume de reservação 

é de 1.575 m³, o déficit atual é de 1.425, m³; 

 Substituição de 47.413 m de redes de distribuição, sendo 18.762,34 

m no SAA 1, 26.525,47 m no SAA 2 e 2.126 m no SAA 3; 

 Setorização das redes de abastecimento e Implantação dos DMC - 

Distritos de Medição e Controle; 

 Troca e adequação dos boosters com baixo rendimento energético; 

 Instalação de capacitores nos Quadros de Força de todas as 

unidades para a diminuição da energia reativa; 

 Reforma de Quadros de Força das bombas e Booster; 

 Implantação de Central de Controle Operacional com a automação 

dos sistemas de comando e controle das válvulas e dos 
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equipamentos das unidades de produção, reservação e distribuição 

de água; 

 Distribuição de hipoclorito de sódio nas residências rurais do 

município.  

Para melhor compreensão é necessário dispor um conceito sobre 

investimento e custeio: As despesas de custeio são os gastos necessários à 

percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados 

diretamente com a natureza da atividade exercida. Por outro lado, investimento 

é a aplicação de recursos financeiros que visem ao desenvolvimento da 

atividade para a expansão da produção e melhoria da produtividade. 

As metas organizadas nesta versão revisada estão dividas em:  

 Planejamento e Gestão: referem-se a ações não estruturantes 

voltadas para a melhoria do sistema operacional do SAA, não 

configuram novos investimentos mas demandam de valor financeiro 

para serem executadas;  

 Aspectos ambientais: refere-se a ações de melhorias das condições 

ambientais do SAA e envolvem programas a ações de educação 

ambiental e preservação da mata ciliar. Nem sempre decorrem de 

valor financeiro agregado à sua execução;  

 Estruturantes e não estruturantes: referem-se a investimentos 

necessários à ampliação e melhorias no setor de abastecimento de 

água.  

Todas as metas e ações estão dispostas nos quadros a seguir.  

Para o acompanhamento da aplicação das metas, serão avaliados os 

indicadores econômico-financeiros do SNIS, através das seguintes instruções 

normativas: 

 IN002 – Índice de produtividade;                                          

 IN005 – Tarifa média da água;                                             

 IN008 – Despesa média anual por empregado;                   

 IN012 – Indicador de desempenho financeiro; 

 IN019 – Índice de produtividade;                                          

 IN026 – Despesa de exploração por m³ faturado; 

 IN101 – Índice de suficiência de caixa; 
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 IQA – Índice de qualidade de água; 

 IET – Índice de estado trófico; 

 IB – Índice de balneabilidade. 
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QUADRO 11. META 01 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 01 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Atualização do parque de hidrômetros  

Fundamento 

Hidrômetro é um equipamento destinado a indicar e totalizar continuamente o volume de água que o atravessa. Ao realizar investimentos em ligações com 
hidrômetros apropriados para cada solicitante resultará, automaticamente, na percepção de pequenos vazamentos e perdas de água para o usuário, 
evitando maiores desperdícios de água, que é um recurso hídrico essencial. 

Ações 

1. Substituição de todo o parque de hidrômetros de modo a manter a idade média dos hidrômetros em 5 anos.  

Custo das ações  

R$ 10.960.726,85 

Valor acumulado pelo período de 35 anos.  

Ator responsável  

Prestador dos serviços   

Fonte de Recursos 

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   
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QUADRO 12. META 02 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 02 – EMERGENCIAL 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Substituição dos cavaletes do SAA  

Fundamento 

Cavalete é um dispositivo que liga a tubulação da rede de distribuição de água às unidades consumidoras de água e possibilita a instalação do 
hidrômetro.  

Ações 

1. Substituição dos cavaletes de modo a manter a idade média de 10 anos.   

Custo das ações  

R$ 8.476.330,49 
Valor acumulado pelo período de 35 anos.  

Ator responsável  

Prestador dos serviços  

Fonte de Recursos 

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   
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QUADRO 13. META 03 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 03 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Planejamento e gestão  

Meta 

Instituição de taxa de serviço para loteamentos para subsídio à adequação de redes de distribuição  

Fundamento 

Com o intuito de arrecadar um capital por meio da cobrança de uma taxa, esta meta foi elencada para que o SAMAE possa efetuar estudos afim de instituir 
esta taxa, onde os valores arrecadados poderão ser investidos na adequação de redes de distribuição de novos loteamentos do município, garantindo o 
adequado abastecimento de água da população. Dessa forma, uma adequação da legislação vigente torna-se necessária para acelerar a execução desta 
meta. 

Ações 

1. Adequação da legislação referente à regularização de loteamentos no município.  

Custo das ações (preço estimado) 

Meta de caráter gerencial, não gera custos. 

Ator responsável  

Prestador dos serviços  
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QUADRO 14. META 04 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 04 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Reforma tarifária cobrada pelos serviços de Abastecimento de Água  

Fundamento 

A economia sofre alterações a todo o momento, por isso, a fim de acompanha-la, sobretudo de cobrir índices inflacionários de determinado período, se faz 
necessária uma reforma tarifária para a cobrança pelos serviços de Abastecimento de Água. 

Ações 

1. Avaliar a tarifa atual e propor novo valor para a cobrança em todo o município pelos serviços de abastecimento de água.  
(Sugestão: Considerar o valor do custo do hidrômetro na tarifa paga pelo munícipe, diluindo o valor em determinados períodos).  

Custo das ações (preço estimado) 

- 

Fonte de recursos 

SAMAE. 

Ator responsável  

SAMAE. 
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QUADRO 15. META 05 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 05 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Projeto de recadastramento das economias de água e esgoto do Município  

Fundamento 

O cadastro georreferenciado das economias de água e esgoto conta com o levantamento de características como a localização e quantidade, além de ser 
possível visualizar as condições de instalação de cada economia. Estas informações servem para auxiliar a atuação do SAMAE na manutenção e operação 
da rede de abastecimento de água e rede de coleta de esgotamento sanitário. 

Ações 

1. Realizar um mapeamento atualizado de todas as economias no município de Pomerode, com auxílio de vistorias in loco e programas de 
georreferenciamento. 

Custo das ações (preço estimado) 

R$ 189.669,20 

Fonte de recursos 

Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)  

Ator responsável  

Prestador dos serviços 
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QUADRO 16. META 06 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 06 – EMERGENCIAL 

Área de atuação 

Estruturantes e não estruturantes  

Meta 

Setorizar o Sistema de abastecimento de água de acordo com os seguintes setores: Setor A ETA 2; Setor B ETA 2; Setor A ETA 1; Setor B ETA 1 

Fundamento 

Uma gestão ativa para controle de perdas de água só é possível utilizando a setorização, em que o sistema como um todo é dividido em diversos 
subsistemas em que as perdas de água podem ser calculadas individualmente. 

Na setorização esses subsistemas são denominados de distritos de medição e controle (DMC), devem ser hidraulicamente isolados de modo que seja 
possível calcular o volume de água não faturado dentro do DMC. Utilizar a setorização permite aos operadores de rede gerenciar o sistema de forma mais 
eficaz em termos de controle de pressão, qualidade da água e quantificar a água não faturada.  

Ações 

1. Setor A ETA 2 – execução 2020 - 2021 
2. Setor B ETA 2 – execução 2022 - 2023 
3. Setor A ETA 1 – execução 2023 - 2024 
4. Setor B ETA 1 – execução 2024 – 2025  

Custo das ações (preço estimado) 

Setor A ETA 2 – R$ 650.000,00 
Setor B ETA 2 – R$ 650.000,00 
Setor A ETA 1 – R$ 650.000,00 
Setor B ETA 1 – R$ 650.000,00 

Ator responsável 

Prestador dos serviços  

Fonte dos recursos  

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   



263 

 

QUADRO 17. META 07 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 07 – EMERGENCIAL 

Área de atuação 

Estruturantes e não estruturantes 

Meta 

Ampliar o sistema de reservação do SAA   

Fundamento 

Atualmente o sistema conta com um déficit elevado na reservação de água de 1425m³. ao longo da evolução do consumo e aumento da demanda, será 
necessário ampliar em pelo menos ampliar em mais 3.000m³, porém, a reservação de água não tem como função somente reservar agua para atender as 
demandas de consumo. Ele possui funções de regularizar vazões, pressões atender demandas de incêndios e de emergências.  

Ações 

1. Reservatório pulmão da ETA II – execução 1000m³ - 2020 - 2021 
2. Reservatório  1 -ETA II  - 1.000 m³ - execução  2021 – 2022  
3. Reservatório 2 ETA II – 1.000m³ - execução 2022 – 2023  
4. Reservatório 2 ETA I – 500m³ - execução 2023 – 2024  
5. Reservatório 3 ETA I – 500 m³ execução 2024 - 2025 
6. Reservatório 4 ETA I – 500 m³ execução 2025 - 2026 
7. Reservatório 5 ETA II – 1.000m³ execução 2039 - 2040 

Custo das ações (preço estimado) 

8. Reservatório pulmão da ETA II – R$ 1.000.000,00 
9. Reservatório  1 -ETA II  - 1.000 m³ - R$ 1.000.000,00 
10. Reservatório 2 ETA II – 1.000m³ - R$ 1.000.000,00  
11. Reservatório 2 ETA I – 500m³ - R$ 500.000,00  
12. Reservatório 3 ETA I – 500 m³ - R$ 500.000,00 
13. Reservatório 4 ETA I – 500 m³- R$ 500.000,00 
14. Reservatório 5 ETA II – 1.000m³ R$ 1.000.000,00 

Ator responsável 

Prestador dos serviços  

Fonte de recursos  

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   
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QUADRO 18. META 08 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 08 – EMERGENCIAL 

Área de atuação 

Estruturantes e não estruturantes 

Meta 

Implantação e melhorias das adutoras de água tratada  

Fundamento 

Para consolidar as setorizações, as ampliações de reservação e melhoria nas pressões da rede, serão necessárias obras de melhorias e 
instalações de adutoras de água tratada do sistema produtor ao sistema de reservação, conforme descrito nas ações.  

Ações 

1. Adutora 1 ETA II para R1 existente, DeFoFo, Ǿ 250 mm L 2.083m – execução em 2021 -2022 
2. Adutora 2 ETA II para R1, DeFoFo, Ǿ 250 mm L 2.710,45m – execução em 2022 -2023 
3. Adutora 3 ETA I para R2, DeFoFo, Ǿ 200 mm L 2.858m – execução em 2023 -2024 
4. Adutora 4 ETA I para R3, DeFoFo, Ǿ 200 mm L 3.070m – execução em 2024 -2025 
5. Adutora 5 ETA I para R4, DeFoFo, Ǿ 200 mm L 1965m – execução em 2025 -2026 
6. Adutora 6 ETA II para R5, DeFoFo, Ǿ 250 mm L 846,7m – execução em 2039 -2040 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Adutora 1 ETA II para Reservatório existente – R$ 802.769,39 
2. Adutora 2 ETA II para R1, DeFoFo, Ǿ 250 mm – R$ 1.044.232,03 
3. Adutora 3 ETA I para R2, DeFoFo, Ǿ 200 mm – R$ 856.316,82 
4. Adutora 4 ETA I para R3, DeFoFo, Ǿ 200 mm – R$ 919.836,47 
5. Adutora 5 ETA I para R4, DeFoFo, Ǿ 200 mm - R$ 588.755,27  
6. Adutora 6 ETA II para R5, DeFoFo, Ǿ 250 mm – R$ 326.200,91 

Ator responsável 

Prestador dos serviços 

Fonte de recursos  

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   
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QUADRO 19. META 09 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 09 – EMERGENCIAL 

Área de atuação 

Estruturantes e não estruturantes 

Meta 

Melhorias e ampliações das captações de água do município 

Fundamento 

No horizonte de 35 anos o município terá que ampliar a sua captação para atingir o volume de 181L/s, portanto, será necessário ao longo do horizonte de 
planejamento efetuar melhorias das aduções de água bruta. Captação do Ribeirão Clara 11L/s, Ribeirão Salto 95L/S, Ribeirão Testo 75L/s.  

Ações 

1. Melhoria da captação da ETA 1 de 35 L/s para 95L/s (Ribeirão Salto) Execução 2022 - 2023 

Custo das ações (preço estimado) 

Melhoria da captação da ETA 1 de 35 L/s para 95L/s – R$ 925.000,00 

Ator responsável 

Prestador dos serviços 

Fonte de recursos  

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   
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QUADRO 20. META 10 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 10 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturantes e não estruturantes 

Meta 

Ampliação da capacidade de tratamento da ETA I de 35 L/s para 95L/s 

Fundamento 

Para atender a demanda de captação ampliada, atender a reservação ampliada de modo a cumprir o planejamento estratégico de melhoria no sistema de 
abastecimento de água a ETA I precisará passar por melhoria para ampliar a sua capacidade de tratamento de água.   

Ações 

1. Ampliação e reforma da ETA 1 de 35 L/s para 95L/s (Ribeirão Salto) Execução 2022 - 2023 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Ampliação e reforma da ETA 1 de 35 L/s para 95L/s – R$ 1.745.000,00 

Ator responsável 

Prestador dos serviços 

Fonte de recursos 

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   
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QUADRO 21. META 11 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 11 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturantes e não estruturantes  

Meta 

Adequação/substituição de redes de distribuição e ligações prediais 

Fundamento 

Com o passar dos anos, ocorre a depreciação da rede do sistema de distribuição de água, facilitando a ocorrência de vazamento nas tubulações e outros 
problemas. Além disso, foi identificada na etapa do diagnóstico a existência de redes abaixo do diâmetro nominal recomendado por norma técnica. É 
necessária a substituição dessas redes imediatamente, e, onde estão instaladas, a revisão das ligações.  

Ações 

1. Substituição de 47.413,45 m de rede – Execução em 2020-2021  
2. Substituição das ligações presentes nos 47.413,45 m de rede abaixo do diâmetro nominal – execução em 2020-2021 

Custo das ações (preço estimado) 

1.  Substituição de 47.413,45 m de rede – R$15.509.340,00 
2. Substituição das ligações – R$ 6.499.607,01 

Fonte de recursos 

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   

Ator responsável  

Prestador dos serviços  
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QUADRO 22. META 12 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 12 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturantes e não estruturantes  

Meta 

Ampliação de rede de abastecimento público  

Fundamento 

De modo a realizar as interligações necessárias dos setores de abastecimento, de modo a atender a ampliação do numero de edificações e ruas, é 
necessário realizar a ampliação de 627m de rede de abastecimento de água atendendo as recomendações contidas em norma técnica.  

Ações 

1. Ampliação da rede de abastecimento de água – execução 2020 - 2026 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Ampliação da rede de abastecimento de água – R$ 219.989,25 

Fonte de recursos 

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   

Ator responsável  

Prestador dos serviços  
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QUADRO 23. META 13 – EMERGENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 13 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturantes e Não Estruturantes  

Meta 

Elaboração de projetos   

Fundamento 

 Para execução de todas as ações previstas para o sistema de abastecimento de água serão necessários projetos que contemplem todas as ações 
referentes ao sistema de abastecimento de água  

Ações 

 
1. Projetos a serem desenvolvidos de acordo com as ações a serem efetuadas no sistema 

 

Custo das ações (preço estimado) 

Considerando que o valor aproximado de um projeto é em torno de 5% do valor total da obra, ao somar todas as obras que necessitarão de projeto, tem-se 
o valor de R$ 612.324,44 para atender as demandas de projeto do SAA de Pomerode.  

Fonte de recursos 

Próprio oriundo da Cobrança pelos serviços ou externa (financiamento, fundos, etc.)   

Ator responsável  

Prestadora dos serviços  
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QUADRO 24. META 14 – CONTÍNUA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 14 - CONTÍNUA 

Área de atuação 

Estruturantes e Não Estruturantes  

Meta 

Operacionalização do Programa de Controle e Redução de Perdas  

Fundamento 

Através da realização do diagnóstico sobre o abastecimento de água, verificou-se que o município sofre com as perdas de água frequentes nos SAA’s, que 
podem estar associadas à problemas na rede de distribuição, tubulações, equipamentos, extravases nos reservatórios, desperdícios nas operações e 
manutenção da estação, elevatórias, adutoras e nas redes de distribuição, causando desequilíbrio entre a captação e o consumo final. 

As ações de controle de perdas e uso racional da água terão como propósito privilegiar, principalmente, os ganhos resultantes para a coletividade, sendo 
elas para as atuais e futuras gerações, decorrentes da conservação do recurso hídrico, pois, essas perdas no sistema impactam diretamente a 
disponibilidade hídrica da região e o custo de operação e produção de água.  

Ações 

1. Aquisição do software de modelagem hidráulica; 
2. Modelagem hidráulica do SAA; 
3. Aquisição e instalação dos macromedidores; 
4. Sistema de automação e telemetria; 
5. Aquisição equipamentos de perdas de água; 
6. Aquisição de VRP’s; 
7. Aquisição de hidrômetros; 
8. Instalação de hidrômetros; 
9. Aquisição de veículo; 
10. Trabalho Social. 

Custo das ações (preço estimado) 

 Ação 1: R$ 147.773,91; 

 Ação 2: R$ 75.500,00  

 Ação 3: R$ 306.041,16; 

 Ação 4: R$ 1.144.521,97; 

 Ação 5: R$ 430.445,00; 

 Ação 6: R$ 36.978,00; 

 Ação 7: R$ 641.718,00;  

 Ação 8: R$ 250.020,00; 
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 Ação 9: R$ 59.990,00; 

 Ação 10: R$ 528.450,00. 
 
Custo total da meta: R$ 3.621.438,04. 
Observação: Valores não corrigidos pela inflação. 

Fonte de recursos 

Próprios  

Ator responsável  

Prestadora dos serviços  
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QUADRO 25. META 15 – CONTÍNUA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 15 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Aspectos Ambientais 

Meta 

Proteção e recuperação de nascentes dos rios do Município, bem como proteção de áreas de preservação permanente  

Fundamento 

Esta meta tem impacto direto no meio ambiente e, consequentemente, na qualidade de vida da população de Pomerode. Para que haja melhoria na 
qualidade de vida é necessária a participação dos munícipes, da municipalidade e da autarquia municipal, pois, estes devem compreender a importância de 
suas ações para proteção e recuperação das nascente, especialmente aquelas destinadas ao consumo humano, tendo em vista a possibilidade de casos 
onde os munícipes não efetuam a destinação correta do resíduo sólido e/ou esgotamento sanitário e acabam afetando os mananciais de maneira negativa, 
consecutivamente afetando a qualidade de água, fauna e flora locais.   

Ações 

1. Recomposição de mata ciliar dos mananciais (incluindo os mananciais potenciais identificados na fase de diagnóstico);  
2. Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da comunidade relativas à proteção e ao controle dos mananciais.  

Custo das ações (preço estimado) 

 Ação 1: Valor que será utilizado do FUNDO DO MEIO AMBIENTE de acordo com disponibilidade; 

 Ação 2: R$ 35.000,00 

Fonte de recursos 

Próprios  

Ator responsável  

Prestador dos serviços  
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QUADRO 26. META 16 – CONTÍNUA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 

META 16 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Aspectos Ambientais 

Meta 

Incentivar projetos de captação de água da chuva  

Fundamento 

A partir de projetos para captação e aproveitamento da água pluvial, a população será informada das vantagens de se utilizar sistemas como cisternas, por 
exemplo, que permitem a captação da água pluvial para reuso, onde a água pode ser diretamente distribuída para o uso na descarga do banheiro e em usos 
mais simples como a rega do jardim e na lavagem de pisos e veículos. Realizando campanhas de incentivo e adoção de captação de água da chuva, poderá 
ser mostrado para a população que, a partir disto, diminui-se a carga de água que é destinada a rede drenagem e diminui, ainda, o consumo de água 
potável para fins considerados não nobres, promovendo a consciência ambiental da população. 

Ações 

1. Realizar campanhas de incentivo a adoção dessa atividade.  

Custo das ações (preço estimado) 

R$ 35.000,00 

Fonte de recursos 

Próprios  

Ator responsável  

Prestador dos serviços  
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Os investimentos necessários a atender as demandas previstas de água 

nos 35 anos de horizonte de projeto são R$ 15.308.110,89, de acordo com a 

tabela 59, que apresenta um resumo do Plano de Obras.   

TABELA 59. PLANO DE OBRAS (RESUMO) 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

INÍCIO DA 
OBRA 

INÍCIO DA 
OPERAÇÃO 

0 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

1 
Reservatório 

Pulmão da ETA 
II - 1.000 m³ 

1 GB 
R$ 

1.000.000,0
0 

R$ 
1.000.000,0

0 
2020 2021 

2 
Setorização 

SETOR A - ETA 
II 

1 GB 
R$ 

650.000,00 
R$ 

650.000,00 
2020 2021 

3 

Adutora 1 ETA II 
- R1 Existente, 
DeFoFo, Ø 250 
mm, L: 2.083,70 

m 

2.084 m R$ 385,26 
R$ 

802.769,39 
2021 2022 

4 
Reservatório  1 -
ETA II  - 1.000 

m³ 
1 GB 

R$ 
1.000.000,0

0 

R$ 
1.000.000,0

0 
2021 2022 

5 

Adutora 2 ETA II 
- R1, DeFoFo, Ø 

250 mm, L= 
2.710,45 m 

2.710 m R$ 385,26 
R$ 

1.044.232,0
3 

2022 2023 

6 
Reservatório  2 -

ETA II - 1.000 
m³ 

1 GB 
R$ 

1.000.000,0
0 

R$ 
1.000.000,0

0 
2022 2023 

7 
Setorização 

SETOR B - ETA 
II 

1 GB 
R$ 

650.000,00 
R$ 

650.000,00 
2022 2023 

8 

Ampliação e 
Reforma da ETA 

I de 35 para 
95L/s 

1 GB 
R$ 

1.745.000,0
0 

R$ 
1.745.000,0

0 
2022 2023 

9 

Melhoria da 
captação da 
ETA I de 35 
para 95 L/s 

1 GB 
R$ 

925.000,00 
R$ 

925.000,00 
2022 2023 

10 
Reservatório  2 -
ETA I - 500 m³ 

1 GB 
R$ 

500.000,00 
R$ 

500.000,00 
2023 2024 

11 

Adutora 3 ETA I 
- R2 , DeFoFo, 
Ø 200 mm, L= 

2.858 m 

2.858 m R$ 299,62 
R$ 

856.316,82 
2023 2024 

12 
Setorização 

SETOR A - ETA 
I 

1 GB 
R$ 

650.000,00 
R$ 

650.000,00 
2023 2024 

13 
Reservatório  3 -
ETA I - 500 m³ 

1 GB 
R$ 

500.000,00 
R$ 

500.000,00 
2024 2025 

14 

Adutora 4 ETA I 
- R3 , DeFoFo, 
Ø 200 mm, L= 

3.070 m 

3.070 m R$ 299,62 
R$ 

919.836,47 
2024 2025 

15 
Setorização 

SETOR B - ETA 
I 

1 GB 
R$ 

650.000,00 
R$ 

650.000,00 
2024 2025 

16 
Reservatório  4 -
ETA I - 500 m³ 

1 GB 
R$ 

500.000,00 
R$ 

500.000,00 
2025 2026 

17 

Adutora 5 ETA I 
- R4 , DeFoFo, 
Ø 200 mm, L= 

1.965 m 

1.965 m R$ 299,62 
R$ 

588.755,27 
2025 2026 
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18 
Reservatório  5 -

ETA II - 1.000 
m³ 

1 GB 
R$ 

1.000.000,0
0 

R$ 
1.000.000,0

0 
2039 2040 

19 

Adutora 6 ETA II 
- R5 , DeFoFo, 
Ø 250 mm, L= 

846,7 m 

846,7 m R$ 385,26 
R$ 

326.200,91 
2039 2040 

TOTAL R$ 15.308.110,89 

 

Porém, pra implementação destas obras dispostas no quadro resumo, 

serão necessárias ações como a contratação de projetos para as obras 

necessárias, renovação de ligações, renovação de redes existentes com custos 

associados, todos descritos na tabela 60  

TABELA 60. INVESTIMENTOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS 

Investimentos totais Valor 

Plano de Obras R$ 15.308.110,89 

Projetos R$ 612.324,44 

Rede de água ampliação R$ 219.989,25 

Renovação de ligações R$ 6.499.607,01 

Renovação de redes R$ 5.509.340,00 

Investimento total R$ 38.149.371,59 

 

A Tabela 61 apresenta ainda, o custeio relativo à substituição dos 

hidrômetros e cavaletes de modo a manter a idade média de 5 e 10 anos 

destes dispositivos, respectivamente:  

TABELA 61.CUSTEIOS RELATIVOS À SUBSTITUIÇÃO DOS 
HIDRÔMETROS E CAVALETES 

Custeio em água Valor  

Substituição de hidrômetros  R$10.960.726,85 

Substituição de cavaletes R$ 8.476.330,49 

Total R$ 19.437.057,34 

Como é possível observar na tabela resumo mostrada a seguir, para o 

período de 20 anos, o setor de abastecimento de água resultou num total de 

investimento de no mínimo R$ 38.149.371,59. Neste valor está incluso custos 

como a ampliação da reservação do sistema, substituição da rede e renovação 

do parque de hidrômetros. Além disso, os custos da operação e manutenção 
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inclusos, além das metas de planejamento e gestão resultarão na quantia de 

R$ 14.649.152,72. Neste valor estão inclusos ampliação do quadro de 

funcionários, aquisição de softwares, equipamentos, tudo o que for necessário 

para operar o sistema de abastecimento de água nos 35 anos de 

planejamento.  

Os recursos podem ser próprios da prestadora ou pleiteados em 

programas de repasse para o setor oriundos de verbas estaduais ou federais 

ou internacionais ou ainda iniciativa privada. 
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13.3.2. Metas específicas para o setor de Esgotamento Sanitário 

 As metas relacionadas ao esgotamento sanitário são descritas e 

fundamentadas nos quadros abaixo, junto com um conjunto de ações para um 

horizonte de planejamento, no sentido de promover uma eficiente implantação 

do serviço de coleta e tratamento de esgoto, bem como proporcionar sua 

expansão adequada de modo a prestar atendimento eficiente a toda população 

do município de Pomerode, tendo como resultado a diminuição dos custos 

ambientais e a promoção de condições mais favoráveis para a qualidade de 

vida da cidade. 

Com base no diagnóstico do esgotamento sanitário do município, em 

item anterior da revisão deste plano, as metas propostas foram estudadas a fim 

de minimizar o lançamento de esgoto nos solos ou em nascentes, rios, lagos e 

outros corpos d’água que representam hoje uma das principais causas da 

poluição hídrica no Brasil e no mundo, constituindo-se em fontes de 

degradação do meio ambiente e de proliferação de doenças. Logo, é 

necessário que haja um maior atendimento nos índices de cobertura em 

esgotamento sanitário no município de Pomerode, considerando os aspectos 

ambientais, econômicos e sociais, assim como, monitoramento das casas 

localizadas onde não possui rede pública de coleta e tratamento de 

esgotamento sanitário para que estes utilizem sistemas individuais e de 

maneira correta. 

Para o acompanhamento da aplicação das metas, serão avaliados os 

indicadores econômico-financeiros do SNIS, através das seguintes instruções 

normativas: 

 IN002 – Índice de produtividade; 

 IN006 – Tarifa média de esgoto; 

 IN008 – Despesa média anual por empregado; 

 IN019 – Índice de produtividade; 

 IN012 – Indicador de desempenho financeiro; 

 IN026 – Despesa de exploração por m³ faturado; 

 IN101 – Índice de suficiência de caixa; 
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 IQA – Índice de Qualidade de Água (Adotado também no setor de 

abastecimento de água); 

 IET – Índice de Estado Trófico (Adotado também no setor de 

abastecimento de água); 

 IB – Índice de Balneabilidade (Adotado também no setor de 

abastecimento de água); 

 Número de fossas + filtro anaeróbio instalados no município/ ano 

número de sistemas analisados/ano. 

Conforme já citado, para que o sistema público de esgotamento sanitário 

existente funcione de forma adequada, será necessária a realização das 

seguintes ações e obras emergenciais (Universalização): 

 Implantação de 218.637,50m de rede coletora de esgoto Ø 150 mm 

(6") e Ø 200 mm (8”) - PVC/PEAD esgoto, com reposição do 

pavimento da rua; 

 Execução 11.074 ramais prediais esgoto Ø 100 mm (4"), com 

recomposição do pavimento da rua e passeio; 

 Revisão das estações elevatórias de esgoto existentes EEE - 1, EEE - 

2 e EEE; 

 Ampliação ETE Norte (existente) com a instalação de 2 reatores 

SBBR com vazão de 18 L/s, composto por: 

o  2 tanques de aeração; 

o 2 decantadores;  

o 1 tanque de contato para desinfecção;  

o 1 casa de cloração;  

o 1 casa de sopradores;  

o 1 tanque de adensamento de lodo;  

o 1 sistema de desidratação de lodo com duas centrífugas;  

o 1 sistema de controle de odores. 

 Execução do Interceptor de esgoto interligando a ETE NORTE a ETE 

SUL com extensão de 11.850 m, com diâmetro de Ø 400 mm (16") e 

Ø 500 mm (20"); 

 Implantação da ETE SUL com capacidade de tratamento para 100L/s, 

composta por:  
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o 1 casa da Administração;  

o 1 elevatória de esgoto bruto para 100 L/s;  

o 1 grade mecanizada,  

o 1 caixa de areia,  

o 4 reatores UASB com vazão de 25 L/s cada;  

o 4 Reatores SBBR com vazão de 25 L/s cada, composto por 4 

tanques de aeração e 4 decantador;   

o 1 tanque de contato para desinfecção,  

o 1 elevatória de esgoto tratado;  

o 1 casa de cloração;  

o 1 casa de sopradore;  

o 1 tanque de adensamento de lodo; 

o 1 sistema de desidratação de lodo com duas centrífuga;  

o 1 elevatória de lodo adensado; 

o 1 elevatória de água de reuso;  

o 1 reservatório de água de Reuso e água potável com capacidade 

de armazenamento de 300 m³;  

o 1 sistema de controle de odores. 
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QUADRO 27. META 01 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 01 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Execução de 218.637,50 m de rede de esgotamento sanitário  

Fundamento 

Esta meta objetiva executar a rede de esgotamento sanitário correspondente a 218.637,50m de rede coletora de esgoto Ø 150 mm (6") e Ø 200 mm (8”) - 
PVC/PEAD esgoto, com reposição do pavimento da rua, de modo a atender a universalização do sistema de esgotamento sanitário do município.  

Ações 

1. Executar 218.637,50m de rede de esgoto – execução 2020 - 2023 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Executar 218.637,50m de rede de esgoto – R$ 35.380.497,00 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 28. META 02 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 02 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Execução de 11. 074 ramais prediais de esgoto  

Fundamento 

Esta meta objetiva executar 11.074 ramais prediais esgoto Ø 100 mm (4"), com recomposição do pavimento da rua e passeio de modo a atender todos os 
domicílios situados em zona urbana no município de Pomerode, de acordo com a abrangência da rede.  

Ações 

1. Executar 11.074 ramais prediais esgoto  – execução 2020 - 2023 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Executar 11.074 ramais prediais esgoto  – RR$ 16.243.121,72 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 29. META 03 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 03 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Revisão EEE I, II e III existente   

Fundamento 

As estações elevatórias existentes precisam ser revistas, umas vez que somente uma atua regularmente no SES.  

Ações 

1. Revisão das E.E.E do SES de Pomerode – execução 2020 – 2021  

Custo das ações (preço estimado) 

1. Revisão das E.E.E do SES de Pomerode – R$ 150.000,00 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 30. META 04 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 04 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Implantação da EEE IV a EEE XLIV   

Fundamento 

As estações elevatórias estão previstas para atender as vazões de esgoto previstas neste projeto. Serão no total 44 estações elevatórias, sendo 3 já 
executadas e revisadas no primeiro ano de planejamento.   

Ações 

1. Implantação de 40 E.E.E no SES de Pomerode – execução 2021 – 2029  

Custo das ações (preço estimado) 

1. Implantação de 40 E.E.E no SES de Pomerode – R$ 9.000.000,00 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 31. META 05 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 05 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Ampliação do 1º e 2º módulo  SBBR ETE norte 18L/s cada  

Fundamento 

Necessária ampliação da capacidade de tratamento da ETE existente.    

Ações 

1. Ampliação da capacidade de tratamento da ETE norte (existente) 1º módulo – execução 2021 – 2022  
2. Ampliação da capacidade de tratamento da ETE norte (existente) 2º módulo – execução 2022 – 2023 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Ampliação 2º modulo – R$ 878.340,00 
2. Ampliação 2º modulo - R$ 878.340,00 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 32. META 06 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 06 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Implantação de um interceptor ETE Norte (existente) ETE Sul ( a instalar)  

Fundamento 

Interligação dos dois sistemas será primordial para abranger toda a cidade, tornando os sistemas auxiliares. Em caso de possíveis problemas operacionais 
de um sistema, o outro pode suprir a demanda de tratamento.  Para interligar os dois sistemas será necessário executar um interceptor de 11.850 m.  

Ações 

1. Implantação de interceptor ETE Norte ETE Sul – execução 2022 – 2024 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Implantação de interceptor 11.850 m -  R$ 3.346.718,70 
 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 33. META 07 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 07 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Implantação de  Elevatória e linha de recalque ETE NORTE ETE SUL 

Fundamento 

Na interligação dos dois sistemas, por não haver declives durante o trajeto será necessário executar uma E.E.E e uma linha de recalque entre a ETE norte e 
a ETE sul.  

Ações 

1. Implantação EEE e linha de recalque  ETE Norte ETE Sul – execução 2023 – 2024 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Implantação EEE e linha de recalque  -  R$ 532.409,95 
 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 34. META 08 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 08 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Estruturante e não estruturante  

Meta 

Construção do 1º, 2º, 3º e 4º módulo da ETE SUL  

Fundamento 

A ETE sul será composta por um sistema UASB seguida de um Sistema SBBR com capacidade de tratar 100L/s ao final dos 35 anos, porém será 
implantada em módulos de capacidade de 25 l/s a serem instalados de forma sequencial, assim que um é finalizado, inicia-se a execução do próximo.   

Ações 

1. Construção do 1º módulo da ETE SUL 25L/s – execução 2022 - 2024 
2. Construção do 2º módulo da ETE SUL 25L/s – execução 2024 - 2026 
3. Construção do 3º módulo da ETE SUL 25L/s – execução 2026 - 2028 
4. Construção do 4º módulo da ETE SUL 25L/s – execução 2041 - 2043 

Custo das ações (preço estimado) 

1. Construção do 1º módulo -  R$ 5.708.683,69 
2. Construção do 2º módulo -  R$ 5.708.683,69 
3. Construção do 3º módulo -  R$ 5.708.683,69 
4. Construção do 4º módulo -  R$ 5.708.683,69 
 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 35. META 09 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 09 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Operação e Manutenção 

Meta 

Renovação das ligações e redes existentes  

Fundamento 

Esta meta objetiva ao prestador dos serviços atender inicialmente a população estimada em projeto com sistema de esgotamento sanitário existente , de 
modo que as condições de operabilidade da estação de tratamento de esgotos atenda as demandas do número mínimo de ligações previstas. 

Ações 

1. Renovar as ligações existentes (69 ligações)  e realizar as 116 ligações novas - execução 2020 - 2021 
2. Renovação dos 11 km de rede existente – execução 2020 – 2021  

Custo das ações (preço estimado) 

 Ação 1: R$ 37.757,76 

 Ação 2: R$ 390.258,00 
 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.  
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QUADRO 36. META 10 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 10 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Operação e Manutenção 

Meta 

Elaboração dos projetos de esgotamento sanitário 

Fundamento 

Para atender as obras e ações necessárias para o atendimento da população com esgotamento sanitário coletivo, deverão ser elaborados os projetos, 
previstos nesta meta.  

Ações 

1.  Projetos a serem desenvolvidos de acordo com as ações a serem efetuadas no sistema 

Custo das ações (preço estimado) 

1.  Considerando que o valor mínimo a ser destinado para o projeto corresponde a 5% do valor da obra, o valor destinado a projetos deve ser de no mínimo 
R$ 2.914.098,98 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.)  
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QUADRO 37. META 11 – EMERGENCIAL – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 11 – EMERGENCIAL  

Área de atuação 

Aspectos ambientais  

Meta 

Licenciamento ambiental, aquisição de terrenos para a execução do SES   

Fundamento 

Esta meta refere-se ao atendimento as legislações ambientais para cumprimento das metas estruturais do setor.  

Ações 

1. Licenciamento ambiental  dos componentes do sistema – Ampliação de ETE Norte , construção ETE sul, interceptor, rede coletora – Execução 2020 
– 2029  

2. Aquisição de terreno para implantação da ETE sul  -  execução 2020 – 2021  

Custo das ações (preço estimado) 

1. Licenciamento ambiental  dos componentes do sistema - R$ 504.000,00 
2. 2. Aquisição de terreno – R$ 500.000,00 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 38. META 01 – CONTÍNUA – ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 

META 01 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Estruturantes e Não Estruturantes 

Meta 

Sistematização da limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto da zona rural  

Fundamento 

Sistemas com fossa e filtro, com regularidade de um ano de limpeza, demonstraram uma eficiência de 54% na remoção de Matéria Orgânica (Legislação 
indica 60% de remoção). Com sistemas individuais de tratamento de esgotamento sanitário, têm-se uma diminuição na quantidade de carga poluidora 
lançada nos corpos hídricos, desta maneira, diminui-se os gastos com o tratamento desta água, além de preservar o ambiente. 

Ações 

1. Prestar de forma direta ou terceirizada a limpeza dos sistemas individuais de tratamento de esgoto – fossas e filtros.  
2. A Prefeitura Municipal deverá determinar um Plano de Ação, com vistas orientar os munícipes durante a realização da limpeza dos sistemas individuais; 

para a determinação da organização do itinerário de limpeza dos sistemas, com base na definição de áreas setorizadas e; para evidenciar quais 
períodos cada área terá para que sejam limpas as fossas; 

3. Definir quais os mecanismos de avaliação serão utilizados para a verificação da limpeza dos sistemas por parte dos munícipes; 
4. Definir quais as penalidades que serão aplicadas para os munícipes que não realizaram a limpeza dos sistemas individuais; 
5. Destinar como responsáveis pela organização desta proposição o corpo técnico do SAMAE; 
6. Realizar a manutenção e atualização do banco de dados contendo a relação de domicílios que realizaram a limpeza dos sistemas; 
7. Informar periodicamente ao munícipe qual a regularidade de limpeza dos sistemas individuais que ele deverá seguir. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 



292 

 

Na tabela 62 esta demonstrado o resumo de todos os custos envolvidos 

para o setor, os sistemas individuais de esgotamento sanitário do município de 

Pomerode não necessitam de investimentos, quando considerado 

monitoramento, fiscalização e cadastramento dos sistemas individuais.  

TABELA 62. CUSTOS DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Investimento em esgoto Valor 

Plano de Obras R$ 37.620.543,42 

Projetos R$ 2.914.098,98 

Ligações R$ 16.243.121,72 

Rede de esgoto R$ 35.380.497,00 

Renovação de ligações R$ 37.757,76 

Renovação de redes R$ 390.258,00 

Outros – Terreno e licenças ambientais R$ 1.004.000,00 

Investimento total R$ 93.590.276,88 

Ao longo do horizonte de planejamento, foi estipulado o valor total de R$ 

93.590.276,88. Os custos de operação estão inclusos no setor de água 

correspondente a R$ 14.649.152,72.  
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13.3.3. Metas específicas para o setor de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos  

As metas descritas nos quadros a seguir são necessárias para 

estabelecer programas para o setor de resíduos sólidos, a fim de promover 

uma gestão ambientalmente e socialmente responsável, levando em 

consideração a redução da geração de resíduos sólidos urbanos, o seu manejo 

e a redução de seu encaminhamento ao aterro sanitário por meio de: 

 Implantação de campanhas permanentes de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem 

dos resíduos sólidos urbanos; 

 Incentivo à segregação dos resíduos secos na fonte; 

 Incentivo à reinserção de resíduos reutilizáveis. 

Com base no diagnóstico do setor de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, em item anterior da revisão deste plano, as metas propostas 

foram estudadas com a finalidade de maximizar o atendimento às demandas 

atuais e futuras da população.  

Para o eixo temático de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

deve-se considerar que o município de Pomerode faz parte do Consórcio 

Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – CIMVI. O consórcio, no ano de 2015, 

elaborou o Plano Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – PIGRS, que 

conta com Programas, Projetos e Ações para os municípios consorciados.  

Serão consideradas neste item as propostas elencadas durante 

participação e controle social, assim como as que foram determinadas pelo 

Consórcio. 

Para o acompanhamento da aplicação das metas, serão avaliados os 

seguintes indicadores econômico-financeiros do SNIS: 

 Indicadores econômico-financeiros: 

o  IN 003 - Incidência das despesas com o manejo de RSU nas 

despesas correntes da prefeitura;  

o  IN 005 - Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de  

RSU; 

o IN 006 - Despesa per capita com manejo de RSU em relação à 

população urbana; 
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o IN 023 - Custo unitário médio do serviço de coleta (resíduo 

doméstico + público). 

 Indicadores Ambientais:  

o IN 022 - Massa resíduo domiciliar coletada per capita em relação à 

população atendida com serviço de coleta; 

o IN 031 - Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto 

matéria orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total coletada. 
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QUADRO 39. META 01 – CONTÍNUA – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 01 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Aspectos Ambientais 

Meta 

Programa de Educação Ambiental e Sanitária  

Fundamento 

Todo trabalho, investimento e ampliação efetuados pela municipalidade tem o objetivo de fornecer uma melhor qualidade de vida aos munícipes e, para que 
isso aconteça, é necessário que estes também façam a sua parte. Uma maneira de conscientização da população em relação ao saneamento básico é por 
meio de campanhas de educação ambiental e sanitária, que auxiliam o munícipe a compreender a importância de suas ações e aumentam as chances de 
eficiência das metas aqui propostas para o setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Ações 

1. Criação de um corpo técnico que seja capaz de elaborar e dar andamento a Campanha (Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Cidade de 
Pomerode – CONCIDADE);  

2. Elaboração de uma campanha que aborde temáticas sobre segregação, disposição final adequada dos resíduos e rejeitos, adesão das composteiras e 
confecção das mesmas, oficinas de cozinha sustentável, etc. (Ex: PARQUE GIRASSOL CIMVI); 

3. Incentivo a utilização das sacolas plásticas com cores para segregar o resíduo úmido do seco. (Ex: PARQUE GIRASSOL CIMVI); 
4. Incentivo à população para a importância dos serviços de limpeza urbana e como podem contribuir para tal. (Ex: PARQUE GIRASSOL CIMVI); 
5. Elaboração de material gráfico para flyers e folders. (Ex: PARQUE GIRASSOL CIMVI); 
6. Elaboração de material digital para divulgação e incentivo para maior adesão da Campanha. (Ex: PARQUE GIRASSOL CIMVI); 
7. Elaboração de jingles;  
8. Elaboração de material para divulgar os dias da coleta de cada tipo de resíduo;  
9. Elaboração de legislação para regulamentar os serviços dos coletores de materiais recicláveis no município; 
10. Incentivo e divulgação para práticas como os BUEIROS INTELIGENTES. 

Custo das ações (preço estimado) 

 Ações 1, 9 e 10: Ações de caráter gerencial, não gera custos; 

 Ações 2 a 8: Custo operacional do CIMVI. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 40. META 02 – CONTÍNUA – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 02 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Estruturantes e Não Estruturantes 

Meta 

Manutenção da Universalização dos Serviços de Resíduos Sólidos de Pomerode  

Fundamento 

Para o bom funcionamento dos serviços relacionados ao setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos é necessário realizar a manutenção dos 
equipamentos utilizados, visto que os mesmos sofrem depreciação ao longo dos anos, além de garantir a atualização do corpo técnico e da metodologia 
utilizada para proceder os serviços e gerenciamento do referido setor. 

Ações 

1. Revitalização e manutenção dos equipamentos utilizados; 
2. Capacitação do corpo técnico responsável. 

Custo das ações (preço estimado) 

 Ação 1: R$ 100.000,00 ao longo dos 20 anos.  

 Ação 2: Utilização dos cursos e capacitações oferecidos pelo CIMVI. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 41. META 01 – IMEDIATA – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 01 – IMEDIATA (ATÉ 03 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Implementação do Sistema de Informação sobre Resíduos Sólidos de Pomerode  

Fundamento 

Considerando o crescimento da população e consequente aumento da geração de resíduos sólidos, além de se ter cidadãos cada dia mais conscientes de 
seus direitos de viverem melhor em ambientes saudáveis, torna-se a cada dia mais importante e necessário prestar informações à sociedade sobre assuntos 
relacionados aos serviços do setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Ações 

1. Revitalização do site que o SAMAE de Pomerode já possui, contendo informações, como:  

 Os dias da coleta dos rejeitos e resíduos;  

 Dias que o caminhão passa nas ruas;  

 Manual sobre compostagem;  

 Informativos sobre os resíduos sólidos;  

 Valores cobrados na taxa e como se elabora esse valor;  

 Campanhas de Educação Ambiental e Sanitária.  

Custo das ações (preço estimado) 

R$ 45.000,00. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 42. META 02 – IMEDIATA – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 02 – IMEDIATA (ATÉ 03 ANOS) 

Área de atuação 

Estruturantes e Não Estruturantes 

Meta 

Manutenção da Universalização dos Serviços de Resíduos Sólidos de Pomerode  

Fundamento 

Para o bom funcionamento dos serviços relacionados ao setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos é necessário realizar a manutenção dos 
equipamentos utilizados, visto que os mesmos sofrem depreciação ao longo dos anos, além de garantir a atualização do corpo técnico e da metodologia 
utilizada para proceder os serviços e gerenciamento do referido setor. 

Ações 

1. Estudo de metodologia para avaliar a possibilidade de extinguir o uso das sacolas plásticas dentro dos comércios. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 



299 

 

QUADRO 43. META 02 – IMEDIATA A CURTO PRAZO – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 01 – IMEDIATA (ATÉ 03 ANOS) A CURTO PRAZO (DE 4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Implementação de ECOPONTOS  

Fundamento 

Os ecopontos são locais que tem por objetivo receber materiais recicláveis e outros resíduos sólidos como eletrodomésticos, móveis, óleo de cozinha para 
descarte, que serão recolhidos e se dará uma utilização sustentável para esses materiais. 

Ações 

1. Implementação dos ECOPONTOS em locais estratégicos no município; 
2. Administração dos ECOPONTOS e garantia da disposição final correta dos resíduos; 
3. Identificação e divulgação dos ECOPONTOS; 
4. Realização de parcerias com instituições que façam sabão e outros produtos com os óleos recolhidos e posteriormente, retornar esse material à 

comunidade. 

Custo das ações (preço estimado) 

 Ação 1: R$ 65.964,23; 

 Ação 2: R$ 33.532,80/ano; 

 Ações 3 e 4: Ações de caráter gerencial, não geraria custos ao SAMAE. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 44. META 01 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 01 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: IMEDIATO (ATÉ 3 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e operação 

Meta 

Aumento da abrangência geográfica da coleta convencional 

Fundamento 

O inciso X constante no Artigo 7º da Lei nº 12.305 – Política Nacional de Resíduos Sólidos objetiva a universalização da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Desta forma, se faz necessário o aumento da abrangência geográfica da coleta convencional de forma a 
atender a totalidade da população do município. 

Ações 

1. Otimizar os roteiros de coleta convencional. 

Custo da ação (preço estimado) 

Esta ação é de caráter gerencial, sendo necessário realizar estudos pela equipe própria do SAMAE para otimização dos roteiros de coleta convencional, 
visando, inclusive, os menores custos possíveis quanto ao consumo de combustível e a depreciação do veículo utilizado. Portanto, não há custos 
envolvidos.  

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 45. META 02 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 02 DO CIMVI - PRAZO SUGERIDO: IMEDIATO (ATÉ 3 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e operação 

Meta 

Aumento da abrangência geográfica da coleta seletiva 

Fundamento 

O inciso X constante no Artigo 7º da Lei nº 12.305 – Política Nacional de Resíduos Sólidos objetiva a universalização da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Desta forma, se faz necessário o aumento da abrangência geográfica da coleta seletiva de forma a atender 
a maior parte da população do município. 

Ações 

1. Otimizar os roteiros de coleta seletiva de forma a atender 100% das áreas urbana e rural do município. 

Custo das ações (preço estimado) 

Ação de caráter gerencial, não há custos envolvidos. É necessário realizar estudos pela equipe própria do SAMAE para otimização dos roteiros da coleta 
seletiva, visando, inclusive, os menores custos possíveis quanto ao consumo de combustível e a depreciação do veículo utilizado. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 46. META 03 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 03 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: IMEDIATO (ATÉ 3 ANOS) 

Área de atuação 

Estruturantes e Não Estruturantes 

Meta 

Redução dos resíduos úmidos e recicláveis dispostos em aterro sanitário com base na caracterização de 2013 de acordo com Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos (PNRS) 

Fundamento 

A destinação de resíduos em aterro sanitário acarreta em um alto custo econômico para o município, conforme já exposto no diagnóstico do setor de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos deste plano. Resíduos recicláveis tem valor econômico e energético agregados quando utilizados e 
destinados da maneira correta. Por este motivo, se faz necessária a redução deste tipo de resíduo em aterro sanitário, bem como a utilização destes 
resíduos de forma que possam ter um aproveitamento racional. Além deste fator, a redução de resíduos sólidos no aterro sanitário colabora com o aumento 
da vida útil destes locais. 

Ações 

1. Implantar no município campanha permanente de educação ambiental para o correto manejo e segregação na fonte dos resíduos sólidos domiciliares; 
2. Implantar campanha de informação da coleta seletiva; 
3. Implantar campanha de informação sobre a realização da compostagem. 

Custo das ações (preço estimado) 

 Ação 1: Custo operacional do CIMVI; 

 Ações 2 e 3: Para informação/divulgação da coleta seletiva poderá ser utilizado rádios locais, site da Prefeitura Municipal e do SAMAE, Redes Sociais, 
etc., o que não demandaria custos adicionais. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 47. META 04 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 04 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CONTÍNUO 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Utilização de Unidade de Triagem por todos os municípios 

Fundamento 

As Unidades de Triagem influenciam na viabilidade técnica do processo de tratamento dos resíduos sólidos, de forma que a realização da segregação dos 
resíduos conforme suas características físico-químicas gere um valor econômico agregado a esses resíduos. Atualmente há uma Unidade de Triagem de 
resíduos do CIMVI no próprio município de Pomerode, que já recebe os resíduos oriundos da coleta seletiva do município. A sua utilização apresenta 
vantagens como: a arrecadação de verba oriunda da comercialização de resíduos sólidos passíveis de reciclagem; garantia de maior tempo de vida útil ao 
aterro sanitário do Município de Timbó, devido a diminuição da disposição de resíduos; economia nos custos de transporte e destinação de resíduos sólidos 
urbanos ao aterro sanitário. 

Ações 

1. Destinar os resíduos oriundos da coleta seletiva para a Unidade de Triagem de resíduos do Município. 

Custo das ações (preço estimado) 

Ação de caráter gerencial, não gera custos adicionais ao SAMAE. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 48. META 05 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 05 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CURTO PRAZO (4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e operação 

Meta 

Estabelecimento dos acordos setoriais para a logística reversa para os resíduos como pilhas, baterias, óleos, lâmpadas, pneus e eletroeletrônicos 

Fundamento 

Em conformidade com a Lei nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, é necessário o estabelecimento de acordos setoriais, entre a 
Administração Pública e os setores responsáveis pelo ciclo de vida de seus produtos, para a logística reversa de resíduos sólidos domiciliares especiais. 
Estes acordos buscam a eficiência do gerenciamento desses resíduos e a fiscalização para o encaminhamento destes para tratamento e disposição final 
adequada. É importante salientar a importância do cumprimento desta meta para garantir maior tempo de vida útil ao aterro sanitário do Município de Timbó, 
visto que a Legislação Estadual nº 11.347/00 que “Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de resíduos sólidos  potencialmente perigosos que 
menciona, e adota outras providências” considera as pilhas, baterias e lâmpadas como resíduos potencialmente perigosos à saúde e ao meio ambiente. 
Além disto, é necessário o atendimento a Legislação Estadual nº 12.375/02 que “Dispõe sobre a coleta, o recolhimento e o destino final de pneus 
descartáveis e adota outras providências”. 

Ações 

1. Acompanhar os acordos setoriais, regulações e termos de compromisso em âmbito nacional, estadual ou local;  
2. Promover e avaliar institucionalmente os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de resíduos na estruturação e implementação do 

sistema de logística reversa no município, em concordância com os acordos setoriais;  
3. Estruturar e implementar o sistema de logística reversa nos municípios; 
4. Implantar Estações de Entrega de Resíduos em locais estratégicos nos municípios;  
5. Buscar parcerias com os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para implementar e estruturar a logística reversa dos resíduos não 

regularizados;  
6. Cobrar o efetivo funcionamento do sistema de logística reversa por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes;  
7. Incentivar, por meio de redução fiscal, a cadeia produtiva ou de retorno de produtos que já tenham logística reversa efetivada;  
8. Realizar programa de capacitação continuada de funcionários da rede municipal que trabalham em locais que geram resíduos cuja logística reversa é 

obrigatória.  

Custo das ações (preço estimado) 

 As ações 1, 2, 3, 5, 6 e 7 são de caráter gerencial, não havendo custos para realiza-las; 

 Ação 4: Custos englobados na meta 01 de Imediato a Curto Prazo, específica para o setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
“Implementação de ECOPONTOS”; 
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 Ação 8: Utilização dos cursos e capacitações oferecidos pelo CIMVI. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 49. META 06 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 06 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CURTO PRAZO (4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e operação 

Meta 

Fiscalização para evitar a ocorrência de áreas de disposição irregular (bota foras) e eliminação dessas áreas, quando houver. 

Fundamento 

De acordo com Artigo 4º, parágrafo primeiro, da Resolução CONAMA nº 307/02, os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em áreas de 
"bota fora”. Isto porque, ainda de acordo com a referida Resolução, “a disposição de resíduos da construção c ivil em locais inadequados contribui para a 
degradação da qualidade ambiental”, sendo este o principal motivo para a eliminação de áreas de “bota fora” no Município. Além deste fator, a citada 
Resolução estabelece, ainda, em seu Artigo 6º, inciso IV,  a “proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas”, o que colabora 
para a necessidade de eliminação dessas áreas que não possuem qualquer tipo de licenciamento ambiental pelos órgãos competentes, além de não existir 
qualquer estudo de viabilidade para o uso destes locais como destinação de resíduos de construção civil, o que pode acarretar em altos custos para adoção 
de ações corretivas futuras nessas áreas. 

Ações 

1. Realização do cadastro das empresas de coleta e transporte e das empresas geradoras de resíduos de construção civil na região. 

Custo das ações (preço estimado) 

Meta de caráter gerencial, não há custos envolvidos. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 50. META 07 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 07 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CURTO (4 A 9 ANOS) A LONGO PRAZO (16 A 20 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e operação 

Meta 

Destinação de Resíduos de Construção Civil (RCC) para aterros Classe A – licenciados com reservação de materiais para uso futuro 
 

Fundamento 

Em atendimento ao inciso I do Art. 10 da Resolução número 307/02 do CONAMA, os RCC deverão ser destinados em aterros Classe A, ou seja, aterros que 
são projetados de forma a receber apenas resíduos inertes de forma que todo o material ali disposto seja utilizado futuramente. 

Ações 

1. Implantar Estações de Recebimento de Resíduos em locais estratégicos no município para recebimento de pequenos volumes de resíduos; 
2. Realização do cadastro das empresas de coleta e transporte e das empresas geradoras de resíduos de construção civil na região. 

Custo da ação (preço estimado) 

No ano de 2017 o CIMVI realizou e publicou o edital referente a Licitação nº 16/2017 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE 
ENGENHARIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM CAMINHÃO EQUIPADO COM SISTEMA 
ROLL ON ROLL OFF E FORNECIMENTO DE CAÇAMBA, onde eram estabelecidos os seguintes custos: 

 Custo de locação mensal para uma caçamba de Sistema Roll On Roll Off como ponto de entrega voluntária de pequenos volumes de resíduos – 
R$1.150,00 → R$ 13.800,00/ano. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 51. META 08 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 08 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CURTO PRAZO (4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e operação 

Meta 

Implantação de área de transbordo e triagem para RCC 

Fundamento 

O correto gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é de responsabilidade do gerador, devendo estes buscarem pela correta destinação dos resíduos. 
No entanto, devem existir estruturas para o recebimento desses materiais com potencial para reaproveitamento, como as Áreas de Transbordo e Triagem 
(ATT) (PIGRS, 2015). Dessa forma, ainda que não seja de responsabilidade do poder público implantar este tipo de estrutura, essa meta se faz necessária a 
partir do momento que a municipalidade possa atuar como agente facilitador, e assim, evitar problemáticas como a disposição de resíduos da construção 
civil em locais inadequados. A implantação de uma ATT para RCC pode contribuir para proporcionar incentivos fiscais, além de evitar o desperdício de 
materiais nobres, que podem ser reaproveitados ou agregado valor econômico aos mesmos. 

Ações 

1. Realizar a recuperação dos resíduos volumosos e dos resíduos com potencial de reciclagem que tenham sido entregues pela população nas estações 
de recebimento de resíduos ou pontos de entrega voluntária central;  

2. Firmar contratos, parcerias e propor incentivos fiscais para empresas com interesse em processamento e reciclagem de resíduos Classe A da 
construção civil e que são licenciadas.  

Custo das ações (preço estimado) 

Possíveis custos para implementação desta meta estão englobados na meta 7 do CIMVI “Destinação de Resíduos de Construção Civi l (RCC) para aterros 
Classe A - licenciados com reservação de materiais para uso futuro”. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 52. META 09 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 09 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CURTO (4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e operação 

Meta 

Implantação e fortalecimento de redes de comercialização de materiais recicláveis 

Fundamento 

A reciclagem de resíduos sólidos é um dos objetivos da Lei Federal nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os resíduos sólidos oriundos da 
coleta seletiva são passíveis de reutilização e reciclagem, podendo se agregar valor econômico e social aos mesmos. Dessa forma, redes de 
comercialização de materiais recicláveis podem contribuir com a geração de empregos, diretos ou indiretos, da população local além de proporcionar a 
consequente diminuição da disposição de resíduos no aterro sanitário do Município de Timbó, prolongando sua vida útil. 

Ações 

1. Elaborar estudo de viabilidade econômica financeira para a criação de um polo de reciclagem para o Consórcio;  
2. Criar um polo de reciclagem em conformidade com o estudo de viabilidade;  
3. Fazer acompanhamento das empresas que fazem a compra dos materiais recicláveis na região para processamento, de modo a realizar a 

comercialização para a empresa que apresentar melhor custo-benefício;  
4. Incentivar a instalação de novos negócios e apoiar os já existentes na região, tais como: empresas privadas e indústrias voltadas à reciclagem, 

beneficiamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos e cooperativas. 

Custo das ações (preço estimado) 

Meta de caráter gerencial, não há custos envolvidos. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 53. META 10 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 10 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CURTO PRAZO (4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Gerenciar corretamente os resíduos sólidos dos serviços de saúde conforme normas técnicas e legislação específicas (Resolução CONAMA 358/2005 e 
ANVISA 222/2018) 

Fundamento 

No ano de 2018 a ANVISA publicou uma nova Resolução que substitui a de número 306/04, a Resolução número 222/18. Esta regulamenta os requisitos de 
Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde e o seu Art. 5 apresenta que todo serviço gerador deve dispor de um Plano de 
Gerenciamento de RSS (PGRSS). É importante salientar que, além do fato da elaboração do PGRSS estar prevista em legislação, a elaboração e 
cumprimento do mesmo é a maneira mais adequada para se gerenciar corretamente esses resíduos. 

Ações 

1. Estimular a Segregação dos Resíduos de Serviços de Saúde na fonte geradora; 
2. Capacitação dos funcionários dos estabelecimentos públicos de saúde geradores de RSS; 
3. Fiscalizar a elaboração e implantação do PGRSS nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde dos municípios. 

Custo das ações (preço estimado) 

 As ações de número 1 e 3 são de caráter gerencial, portanto, não há custos para sua realização. 

 Para realização da ação 2 há duas opções: 
o Opção 1: Sem custos, pois o município poderá firmar parceria com órgãos ou instituições governamentais como o Sistema Universidade Aberta do 

SUS (UNA-SUS), por exemplo, visto que esta instituição oferece capacitação através de cursos gratuitos à distância. 
o Opção 2: contratação de empresa privada para realização de oficinas e palestras onde, de acordo com pesquisas realizadas em editais ocorridos em 

municípios do Estado de Santa Catarina, obteve-se o valor médio de R$ 2.450,00/mês para efetivação de serviços voltados a capacitação de 
profissionais não apenas da área de saneamento básico, mas também de demais profissionais como professores, por exemplo.  
Considerando duas capacitações ano ano, tem-se a seguinte metodologia de cálculo: R$ 2.450,00 x 2 meses = R$ 4.900,00 ao ano. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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QUADRO 54. META 05 DO CIMVI – LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

META 11 DO CIMVI – PRAZO SUGERIDO: CURTO PRAZO (4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Gerenciar corretamente os resíduos sólidos industriais, agrossilvopastoris e de mineração conforme normas técnicas 

Fundamento 

A geração de resíduos sólidos industriais, agrossilvopastoris e de mineração são fontes de degradação do meio ambiente. Por este motivo é necessário o 
gerenciamento adequado, de forma a considerar a redução da geração desses resíduos, o correto tratamento e disposição final, a partir da elaboração de 
um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos voltado para a tipologia de resíduos em questão. 

Ações 

1. Dispor de equipe técnica para realizar acompanhamento e fiscalização quanto a existência e cumprimento dos planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos. 

Custo das ações (preço estimado) 

Meta de caráter gerencial, sendo assim, não há custos. 

Ator responsável  

Prestador do serviço  

Fonte do recurso  

Recurso próprio ou oriundo de fontes externas (financiamentos, programas, fundos, etc.) 
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Como é possível observar na tabela resumo mostrada a seguir, para o 

período de 20 anos, o setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

resultou num total de investimento de pelo menos R$ 876.230,83. Este valor 

inclui metas estabelecidas pelo CIMVI. É importante destacar o fato de que 

foram utilizados como base de cálculo valores anteriormente orçados pelo 

consórcio.  

O valor operacional dos resíduos sólidos será na quantia de R$ 

77.612.081,00 ao longo dos 20 anos. 
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TABELA 63. RESUMO DOS CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DAS METAS ESPECÍFICAS PARA O SETOR DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

Período Ano 
Metas 

Contínuas 
Metas Imediatas 

Metas de Curto 
Prazo 

Metas de Médio 
Prazo 

Metas de Longo 
Prazo 

Total no Ano 

0 2020 R$ -    R$ 51.379,22  R$ -    R$ -    R$ -    R$ 51.379,22  

1 2021  R$ -    R$ 53.305,94   R$ -     R$ -    R$ -    R$ 53.305,94  

2 2022 R$ -    R$ 55.304,92  R$ -    R$ -    R$ -    R$ 55.304,92  

3 2023 R$ -    R$ 57.378,85  R$ -    R$ -    R$ -    R$ 57.378,85  

4 2024 R$ -    R$ -    R$ 65.195,74  R$ -    R$ -    R$ 65.195,74  

5 2025 R$ -    R$ -    R$ 67.640,58  R$ -    R$ -    R$ 67.640,58  

6 2026 R$ -    R$ -    R$ 70.177,10  R$ -    R$ -    R$ 70.177,10  

7 2027 R$ -    R$ -    R$ 72.808,74  R$ -    R$ -    R$ 72.808,74  

8 2028 R$ -    R$ -    R$ 75.539,07  R$ -    R$ -     R$ 75.539,07  

9 2029 R$ -    R$ -    R$ 78.371,79  R$ -    R$ -    R$ 78.371,79  

10 2030 R$ -    R$ -    R$ -    R$ 17.211,06  R$ -    R$ 17.211,06  

11 2031 R$ -    R$ -    R$ -    R$ 17.856,48  R$ -    R$ 17.856,48  

12 2032 R$ -    R$ -    R$ -    R$ 18.526,10  R$ -    R$ 18.526,10  

13 2033 R$ -    R$ -    R$ -    R$ 19.220,83  R$ -    R$ 19.220,83  

14 2034 R$ -    R$ -    R$ -    R$ 19.941,61  R$ -    R$ 19.941,61  

15 2035 R$ -    R$ -    R$ -    R$ 20.689,42  R$ -    R$ 20.689,42  

16 2036 R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ 21.465,27  R$ 21.465,27  

17 2037 R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ 22.270,22  R$ 22.270,22  

18 2038 R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ 23.105,35  R$ 23.105,35  

19 2039 R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ 23.971,80  R$ 23.971,80  

20 2040 R$ -    R$ -    R$ -    R$ -    R$ 24.870,74  R$ 24.870,74  

Fonte: Elaborado por H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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13.3.4. Metas específicas para o setor de Drenagem Urbana e Manejo de 
Águas Pluviais 

A Lei nº 11.445/07 reconhece que o conjunto de serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

é um dos setores que constitui o saneamento básico.  

O setor de Drenagem é o que possui maior dificuldade para proceder 

metas ou proposições tendo em vista que o município, assim como muitos 

outros municípios, dispõe de informações dispersas sobre operação, 

gerenciamento e manutenção do setor.  

Assim, o objetivo das metas para o setor de drenagem urbana e manejo 

de águas pluviais é de promover, em consonância com as políticas de 

desenvolvimento urbano do município, a gestão sustentável da drenagem 

urbana de Pomerode, com ações de diversas naturezas dirigidas à 

preservação ambiental e ao controle e a minimização dos impactos causados 

pelas águas pluviais no município. 

Objetiva-se, também, a redução a exposição da população e das 

propriedades ao risco de inundações, como também, assegurar ações que 

protejam a qualidade ambiental e o bem-estar social no município, afim de 

executar a manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem, ampliar 

o sistema de microdrenagem atendendo parte da demanda de urbanização, 

desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos 

d’água e realização de campanhas educacionais junto à população. 

Com base no diagnóstico do setor de drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais, em item anterior da revisão deste plano, as metas propostas 

foram estudadas com a finalidade de visar o reaproveitamento de águas 

pluviais, levando em consideração a sustentabilidade, promovendo a infiltração 

nos próprios lotes e diminuindo a velocidade de escoamento, o que afetará 

também na diminuição dos riscos de inundação associados às chuvas de 

grande intensidade. 

Para o acompanhamento da aplicação das metas, serão avaliados os 

seguintes indicadores econômico-financeiros do SNIS: 



315 

 

 IN001 - Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal 

Alocado nos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas; 

 IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas; 

 IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área 

Urbana do Município; 

 IN021 - Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais 

pluviais subterrâneos na área urbana; 

 IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação; 

 IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos; 

 IN046 - Índice de Óbitos; 

 IN047 - Habitantes Realocados em Decorrência de Eventos 

Hidrológicos; 

 IN048 - Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas. 
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QUADRO 55. META 01 – CONTÍNUA – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 01 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Gerenciamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

O município de Pomerode não dispõe de um setor centralizado de informações dos serviços relacionados a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 
sendo este setor vinculado ao setor de Obras da Prefeitura, que efetua apenas algumas atividades operacionais. Além disto, não há um cadastro de 
informações que possibilitam um gerenciamento efetivo do setor. Desta forma, são necessárias ações que visem melhorar o gerenciamento dos serviços, de 
forma a torna-los mais eficientes, otimizando o funcionamento do setor através da centralização de informações e garantindo a sustentabilidade econômica 
do município. 

Ações 

1. Melhoramento do gerenciamento do setor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas (Destinar um responsável para gerenciar especificamente 
este setor; integração dos setores responsáveis pelo sistema de infraestrutura urbana); 

2. Informatização do cadastro da rede drenagem pluvial. 

Custo das ações (preço estimado) 

 Ação 1: R$ 33.532,80/ano; 

 Ação 2: Ação de caráter gerencial, não geraria custos ao SAMAE. 

Fonte de recursos 

Prefeitura de Pomerode. 

Ator responsável  

SAMAE; empresa contratada; Prefeitura de Pomerode. 
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QUADRO 56. META 02 – CONTÍNUA – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 02 – CONTÍNUA 

Área de atuação 

Manutenção e Operação 

Meta 

Adequação e Ampliação da Infraestrutura do Setor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

À medida que a ocupação urbana cresce, os processos de infiltração e retenção na bacia diminuem devido ao fato de acontecer uma modificação no padrão 
de escoamento superficial das águas pluviais, que aumenta na mesma proporção que o aumento das áreas naturais impermeabilizadas. Este cenário 
contribui para eventos de enchentes e alagamentos no município e até mesmo em localidades a jusante, pondo em risco a segurança e a saúde da 
população. A partir disto, com a adoção de medidas de controle diminui-se a carga de água que é destinada a rede de drenagem, colaborando com a 
qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente. 

Ações 

1. Desobstrução de dispositivos hidráulicos e recuperação física de dispositivos existentes; 
2. Adequação ou melhoramento de dispositivos existentes; 
3. Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas não pavimentadas e nas novas vias urbanas; 
4. Controle de processos erosivos (ex: legislação, vistorias, fiscalização de serviços de terraplanagem, etc.). 

Custo das ações (preço estimado) 

 Ações 1 e 2: R$ 156.249,71/ano; 

 Ação 3: R$ 449.287,46/ano  

 Ação 4: Não geraria custos ao SAMAE. 
 
Custo total/ano da meta: R$ 605.537,17. 
Observação: Valores não corrigidos pela inflação. 

Fonte de recursos 

SAMAE e Prefeitura de Pomerode. 

Ator responsável  

SAMAE. 
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QUADRO 57. META 01 – IMEDIATA – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 01 – IMEDIATA (ATÉ 03 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Gerenciamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

O município de Pomerode não dispõe de um setor centralizado de informações dos serviços relacionados a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 
sendo este setor vinculado ao setor de Obras da Prefeitura, que efetua apenas algumas atividades operacionais. Além disto, não há um cadastro de 
informações que possibilitam um gerenciamento efetivo do setor. Desta forma, são necessárias ações que visem melhorar o gerenciamento dos serviços, de 
forma a torna-los mais eficientes, otimizando o funcionamento do setor através da centralização de informações e garantindo a sustentabilidade econômica 
do município. 

Ações 

1. Elaboração de um cronograma de manutenção e limpeza periódica do sistema de drenagem de águas pluviais; 
2. Elaboração de metodologia pela cobrança referente aos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Custo das ações (preço estimado) 

Meta de caráter gerencial, não gera custos ao SAMAE. 

Ator responsável  

SAMAE e Prefeitura de Pomerode. 
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QUADRO 58. META 02 – IMEDIATA – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 02 – IMEDIATA (ATÉ 03 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e Operação 

Meta 

Adequação e Ampliação da Infraestrutura do Setor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

À medida que a ocupação urbana cresce, os processos de infiltração e retenção na bacia diminuem devido ao fato de acontecer uma modificação no padrão 
de escoamento superficial das águas pluviais, que aumenta na mesma proporção que o aumento das áreas naturais impermeabilizadas. Este cenário 
contribui para eventos de enchentes e alagamentos no município e até mesmo em localidades a jusante, pondo em risco a segurança e a saúde da 
população. A partir disto, com a adoção de medidas de controle diminui-se a carga de água que é destinada a rede de drenagem, colaborando com a 
qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente. 

Ações 

1. Implantar lixeiras na área rural e área urbana, e próximo aos pontos de ônibus do município. 

Custo das ações (preço estimado) 

 Área urbana: R$ 1.500,00/unidade, aquisição mínima de 10 lixeiras, portanto → R$ 15.000,00; 

 Área rural: R$ 2.000,00/unidade, serão adquiridas 5 lixeiras, portanto → R$ 10.000,00. 
 
Custo total da meta: R$ 25.000,00. 

Fonte de recursos 

SAMAE e Prefeitura de Pomerode. 

Ator responsável  

SAMAE. 
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QUADRO 59. META 01 – CURTO PRAZO – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 01 – CURTO PRAZO (DE 4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Gerenciamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

O município de Pomerode não dispõe de um setor centralizado de informações dos serviços relacionados a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 
sendo este setor vinculado ao setor de Obras da Prefeitura, que efetua apenas algumas atividades operacionais. Além disto, não há um cadastro de 
informações que possibilitam um gerenciamento efetivo do setor. Desta forma, são necessárias ações que visem melhorar o gerenciamento dos serviços, de 
forma a torna-los mais eficientes, otimizando o funcionamento do setor através da centralização de informações e garantindo a sustentabilidade econômica 
do município. 

Ações 

1. Padronização dos sistemas de micro drenagem (ex: bocas-de-lobo). 

Custo das ações (preço estimado) 

Não gera custos ao SAMAE. 

Ator responsável  

SAMAE; empresa contratada; Prefeitura de Pomerode. 
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QUADRO 60. META 02 – CURTO PRAZO – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 02 – CURTO PRAZO (DE 4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Manutenção e Operação 

Meta 

Adequação e Ampliação da Infraestrutura do Setor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

À medida que a ocupação urbana cresce, os processos de infiltração e retenção na bacia diminuem devido ao fato de acontecer uma modificação no padrão 
de escoamento superficial das águas pluviais, que aumenta na mesma proporção que o aumento das áreas naturais impermeabilizadas. Este cenário 
contribui para eventos de enchentes e alagamentos no município e até mesmo em localidades a jusante, pondo em risco a segurança e a saúde da 
população. A partir disto, com a adoção de medidas de controle diminui-se a carga de água que é destinada a rede de drenagem, colaborando com a 
qualidade de vida da população e a preservação do meio ambiente. 

Ações 

1. Criação de Plano de Trabalho para adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de águas pluviais com respectiva fiscalização 
(exceto para os locais que tiverem adotado fossa+filtro). 

Custo das ações (preço estimado) 

Meta de caráter gerencial, não gera custos. 

Ator responsável  

SAMAE. 
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QUADRO 61. META 01 – IMEDIATO A CURTO PRAZO – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 01 – IMEDIATO (ATÉ 3 ANOS) A CURTO PRAZO (DE 4 A 9 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Gerenciamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

O município de Pomerode não dispõe de um setor centralizado de informações dos serviços relacionados a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 
sendo este setor vinculado ao setor de Obras da Prefeitura, que efetua apenas algumas atividades operacionais. Além disto, não há um cadastro de 
informações que possibilitam um gerenciamento efetivo do setor. Desta forma, são necessárias ações que visem melhorar o gerenciamento dos serviços, de 
forma a torna-los mais eficientes, otimizando o funcionamento do setor através da centralização de informações e garantindo a sustentabilidade econômica 
do município. 

Ações 

1. Criação de legislação para atuar em conjunto com o plano de mobilidade urbana, para aprovação de projetos. 

Custo das ações (preço estimado) 

Não gera custos ao SAMAE. 

Ator responsável  

SAMAE; empresa contratada; Prefeitura de Pomerode. 
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QUADRO 62. META 01 – IMEDIATO A MÉDIO PRAZO – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 01 – CURTO (DE 4 A 9 ANOS) A MÉDIO PRAZO (DE 10 A 15 ANOS) 

Área de atuação 

Planejamento e Gestão 

Meta 

Gerenciamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

O município de Pomerode não dispõe de um setor centralizado de informações dos serviços relacionados a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 
sendo este setor vinculado ao setor de Obras da Prefeitura, que efetua apenas algumas atividades operacionais. Além disto, não há um cadastro de 
informações que possibilitam um gerenciamento efetivo do setor. Desta forma, são necessárias ações que visem melhorar o gerenciamento dos serviços, de 
forma a torna-los mais eficientes, otimizando o funcionamento do setor através da centralização de informações e garantindo a sustentabilidade econômica 
do município. 

Ações 

1. Mapeamento do sistema de drenagem pluvial (Elaborar cadastro da micro e macro drenagem da área urbana municipal). 

Custo das ações (preço estimado) 

R$ 5.616,72/ período, portanto, considerando-se os dois períodos propostos → R$ 11.233,44. 

Fonte de recursos 

SAMAE; Prefeitura de Pomerode. 

Ator responsável  

SAMAE; empresa contratada; Prefeitura de Pomerode. 
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QUADRO 63. META 01 – IMEDIATO A LONGO PRAZO – DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

META 01 – CURTO (DE 4 A 9 ANOS) A LONGO PRAZO (DE 16 A 20 ANOS) 

Área de atuação 

Aspectos Ambientais 

Meta 

Gerenciamento dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Fundamento 

O município de Pomerode não dispõe de um setor centralizado de informações dos serviços relacionados a Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, 
sendo este setor vinculado ao setor de Obras da Prefeitura, que efetua apenas algumas atividades operacionais. Além disto, não há um cadastro de 
informações que possibilitam um gerenciamento efetivo do setor. Desta forma, são necessárias ações que visem melhorar o gerenciamento dos serviços, de 
forma a torna-los mais eficientes, otimizando o funcionamento do setor através da centralização de informações e garantindo a sustentabilidade econômica 
do município. 

Ações 

1. Campanhas de educação pública e ambiental, com foco nos programas relativos ao descarte de lixo inadequado no sistema de drenagem, além dos 
problemas relacionados com as ligações clandestinas na rede de drenagem. 

Custo das ações (preço estimado) 

R$ 1.000,00/ano. 

Fonte de recursos 

SAMAE; Prefeitura de Pomerode. 

Ator responsável  

SAMAE. 
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Como é possível observar na tabela resumo mostrada a seguir, para o 

período de 20 anos o setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

resultou num total de investimento estimado de R$ 19.942.118,22. Isso inclui 

custos relacionados a manutenção do sistema e aquisição de equipamentos, 

como lixeiras. Assim, deve-se manter o cenário atual onde são utilizados 

recursos pleiteados em programas de repasse para o setor oriundos de verbas 

estaduais ou federais. 

Para correção dos valores ao longo dos anos, foi utilizado o percentual 

de 3,75% referente a inflação final acumulada no ano de 2018. 
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Tabela 64. Resumo dos custos para realização das metas específicas para o setor de drenagem urbana e manejo de águas 
pluviais. 

Período Ano Metas Contínuas 

 

 

Metas  

Imediatas 

 

 

Metas de  

Curto Prazo 

Metas de Médio 
Prazo 

Metas de Longo 
Prazo 

Total no Ano 

          

0  2020 R$ 639.069,97   R$ 6.250,00   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 645.319,97  

1  2021 R$ 663.035,09   R$ 6.484,38    R$ -      R$ -     R$ -     R$ 669.519,47  

2  2022 R$ 687.898,91   R$ 6.727,54   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 694.626,45  

3  2023 R$ 713.695,12   R$ 6.979,82   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 720.674,94  

4  2024 R$ 740.458,69   R$ -     R$ 1.936,12   R$ -     R$ -     R$ 742.394,81  

5  2025 R$ 768.225,89   R$ -     R$ 2.008,72   R$ -     R$ -     R$ 770.234,61  

6  2026 R$ 797.034,36   R$ -     R$ 2.084,05   R$ -     R$ -     R$ 799.118,41  

7  2027 R$ 826.923,15   R$ -     R$ 2.162,20   R$ -     R$ -     R$ 829.085,35  

8  2028 R$ 857.932,76   R$ -     R$ 2.243,29   R$ -     R$ -     R$ 860.176,05  

9  2029 R$ 890.105,24   R$ -     R$ 2.327,41   R$ -     R$ -     R$ 892.432,65  

10  2030 R$ 923.484,19   R$ -     R$ -     R$ 2.414,69   R$ -     R$ 925.898,88  

11  2031 R$ 958.114,85   R$ -     R$ -     R$ 2.505,24   R$ -     R$ 960.620,08  

12  2032 R$ 994.044,15   R$ -     R$ -     R$ 2.599,18   R$ -     R$ 996.643,34  

13  2033 R$ 1.031.320,81   R$ -     R$ -     R$ 2.696,65   R$ -     R$ 1.034.017,46  

14  2034 R$ 1.069.995,34   R$ -     R$ -     R$ 2.797,78   R$ -     R$ 1.072.793,12  

15  2035 R$ 1.110.120,16   R$ -     R$ -     R$ 2.902,70   R$ -     R$ 1.113.022,86  

16  2036 R$ 1.151.749,67   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 1.555,45   R$ 1.153.305,12  

17  2037 R$ 1.194.940,28   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 1.613,78   R$ 1.196.554,07  

18  2038 R$ 1.239.750,54   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 1.674,30   R$ 1.241.424,84  

19  2039 R$ 1.286.241,19   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 1.737,09   R$ 1.287.978,28  

20  2040 R$ 1.334.475,23   R$ -     R$ -     R$ -     R$ 1.802,23   R$ 1.336.277,46  

Fonte: Elaborado por H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 



327 

 

14. PROGRAMAS PARA OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

Este item apresenta a proposição de alguns programas para 

consolidação das metas do município de Pomerode.  

14.1. JUSTIFICATIVAS 

Quando retrata a questão dos serviços relacionados ao setor do 

saneamento básico no município de Pomerode, devem adicionar no potencial 

do PMSB a proposição de ações concretas no sentido de maximizar o 

atendimento as demandas atuais e futuras, bem como continuar o 

planejamento, investimentos, operação e manutenção destes serviços. 

É de extrema importância as apresentações sistemáticas das ações à 

sociedade, dentro de um cronograma físico de metas para os horizontes das 

ações imediatas, de curto, médio e longo prazo, uma vez que o PMSB tem a 

função não apenas de instrumentalizar a Prefeitura Municipal de Pomerode 

com uma ferramenta de planejamento e fiscalização das ações, mas também 

de permitir que a população exerça seu efetivo papel de controle social. 

14.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Os programas propostos para o setor de Abastecimento de Água são: 

 Programa de ampliação, manutenção e modernização do sistema de 

abastecimento de água: Este programa ter por objetivo elaborar 

estudos e projetos nos quais possibilitem a ampliação da capacidade 

de tratamento de água assim como o de realizar melhorias contínuas 

na rede de distribuição de água de acordo com a demanda de 

projeção populacional e também melhorias em toda a estrutura da 

Estação de Tratamento da Água. A implementação de um Cadastro 

de Georreferenciamento se constitui como uma ação que permite 

conduzir a melhor eficiência no sistema. Por fim, prevê ainda soluções 

que possam se estender a área rural do município de modo a buscar 

soluções para adequação do tratamento de água nessa localidade; 
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 Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais 

Superficiais e Subterrâneos: Este programa ter por objetivo identificar, 

proteger e controlar os mananciais, inclusive os que abastecem os 

sistemas de água de Pomerode, com a preservação dos mananciais 

existentes, quanto aos despejos irregulares de efluentes de diversas 

origens, como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos; 

 Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de 

Potabilidade da Água: O programa tem por objetivo realizar o controle 

qualitativo da água fornecida à população do Município Pomerode, 

por intermédio do SAMAE, que realiza o monitoramento bacteriológico 

e físico-químico da água bruta, bem como da água tratada que é 

disponibilizada para consumo, assim como a Vigilância Sanitária 

Municipal acompanhar as fontes alternativas de abastecimento de 

água, principalmente aquelas destinadas a área rural do município 

afim de realizar o monitoramento bacteriológico e físico-químico da 

água bruta e a entrega de hipoclorito de sódio para que os munícipes 

possam suceder a desinfecção da água; 

 Programa de Consumo Sustentável da Água: O programa tem por 

objetivo conscientizar a população ao uso moderado e consciente da 

água, bem tão precioso, ensinando quais a formas de evitar o 

desperdício. O programa pode fazer uso de cartilhas informativas para 

realizar as atividades de prevenção no município. 

14.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 Os programas propostos para o setor de esgotamento sanitário são: 

 Programa de Implantação, Operação, Manutenção e Ampliação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário: O objetivo deste programa é 

realizar a implantação, reformar, ampliar e modernizar o SES, visando 

o atendimento permanente às demandas de serviço para a área 

urbana, considerando implantações de sistemas relativos aos 

equipamentos e respectivas manutenções;  
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 Projeto de realização de cadastro georreferenciado dos sistemas 

alternativos em funcionamento; Projeto de implantação de tratamento 

de esgoto nas localidades rurais; 

 Programa de Limpeza, Operação, Manutenção e Cadastramento dos 

Serviços relativos aos sistemas individuais de esgotamento sanitário 

nas zonas não atendidas pelo sistema coletivo (rurais): O objetivo 

deste programa é realizar o cronograma de limpeza e cadastramento 

dos sistemas individuais de tratamento de esgoto de forma a 

regularizar os sistemas, garantindo o funcionamento do sistema, 

visando o atendimento permanente às demandas de serviço para as 

áreas não atendidas, além de visualização; 

 Programa de Monitoramento e Controle da Eficiência dos Sistemas 

Individuais de Tratamento de Efluentes: O objetivo deste Programa é 

possibilitar o monitoramento de esgoto bruto, tratado e do corpo 

receptor, estruturando o monitoramento do efluente de saída do 

tratamento/corpo receptor com a finalidade de atendimento a 

legislação do setor e controle social; 

 Programa de Conscientização com Relação à Implantação do 

Sistema Coletivo de Tratamento de Efluentes: Programa que busca 

conscientizar a população acerca de técnicas construtivas, dos 

transtornos causados pelas obras de implantação de redes coletoras, 

necessidade de adequação dos sistemas residenciais e cobrança de 

tarifas. 

14.4. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Os programas do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

urbanos são: 

 Programa de Ampliação, Operação e Manutenção do Sistema Público 

de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos: O 

programa tem por objetivo realizar ações que permitam dar 

continuidade dos serviços de coleta convencional e destinação final 

de resíduos, ampliando  os Serviços de Coleta e Transporte de 

Resíduos Domiciliares, prevendo ampliação conforme crescimento 
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populacional; adequação da informação do sistema de resíduos 

sólidos por intermédio de campanhas informativas relacionadas com o 

roteiro e horário da coleta; permitam implantar contentores 

normatizados; permitam elaborar o Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Programa de coleta seletiva e valorização: O objetivo deste programa 

é possibilitar a continuidade da coleta seletiva e valorização dos 

materiais; 

 Programa de Mobilização e Conscientização com Relação a 

Implantação de Coleta Seletiva: O objetivo deste Programa é instaurar 

campanhas informativas de orientação acerca do correto manejo dos 

resíduos sólidos domiciliares. 

14.5. DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os programas do setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

são: 

 Programa de Implantação, Recuperação e Manutenção das Redes de 

Macro e Micro drenagem: O intuito deste programa é promover ações 

que permitam a Implantação e Manutenção das redes de macro e 

micro drenagem e elaborar projeto de drenagem urbana para 

adequação das carências existentes na rede de drenagem e; realizar 

os cadastros georreferenciados do sistema de drenagem urbana 

existente; 

 Programa de Melhoria da Qualidade dos Recursos Hídricos: O 

objetivo é adequar as ligações indevidas na rede de drenagem, por 

meio de fiscalização e possibilitar a revitalização e monitoramento da 

qualidade da água dos recursos hídricos no entorno da área urbana; 

 Programa de apoio a prevenção e erradicação de riscos: O programa 

visa identificar, monitorar e melhorar os processos de erosão e 

assoreamento, por meio da elaboração de planos de identificação 

destes processos e também busca erradicar a ocupação em áreas de 

risco, através de projetos de identificação. 
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15. ATIVIDADES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS 

OBJETIVOS E AS METAS 

 A partir das projeções apresentadas no Item 0 (Prognóstico, objetivos, 

metas de curto, médio e longo prazo para a universalização dos serviços de 

saneamento) e para se considerar os elementos indicados no diagnóstico, 

foram estabelecidas “Atividades” para os serviços de saneamento, objetivando 

o atendimento das metas de universalização, manutenção e melhoria dos 

serviços de saneamento. 

Todas as atividades possuem uma sequência lógica e cronológica, 

discutidas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e da Cidade 

(CONCIDADE), pela Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento e em 

audiência pública, com a devida participação social. 

15.1. COMPATIBILIDADE COM OS RESPECTIVOS PLANOS PLURIANUAIS 
E COM OUTROS PLANOS GOVERNAMENTAIS CORRELATOS 

 O Plano Plurianual (PPA), estabelecido no artigo 165 da Constituição 

Federal e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, 

determina as medidas, gastos e objetivos a serem acompanhados pelo 

Governo Federal ao longo de um período de quatro anos. 

 O PPA, constituído no primeiro ano de uma gestão, é uma lei de 

iniciativa do Poder Executivo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da 

administração pública estadual para as despesas de capital e outras destas 

derivadas e para as relativas aos programas de duração continuada.  

 Com a finalidade de coordenar as ações governamentais, o PPA além 

de nortear as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos 

Anuais (LOAs), também deve orientar todos os planos setoriais instituídos 

durante o seu período de vigência. Assim sendo, o PPA organiza as ações do 

Estado para um período de quatro anos, determinando uma diretriz estratégica 

aos orçamentos anuais.  

 Este Plano (PPA) permite articular a instância executiva da 

administração pública, proporcionando a base para a construção das ações 

governamentais integradas, e também para a articulação dessas ações com as 

da iniciativa privada, do terceiro setor e das demais esferas de governo. Com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal


332 

 

este plano (PPA), o Governo se tornou obrigado a planejar todas as suas 

ações e também seu orçamento de modo a não descumprir as diretrizes nele 

contidas. Conforme a Constituição, sugere-se que a iniciativa privada 

desenvolva suas ações para as áreas abordadas pelo plano vigente. 

  No ano de 2017 ocorreu mudança da gestão municipal e foi o último 

ano do quadriênio do PPA do Município. Portanto, o novo PPA estabelecido 

através da Lei Municipal nº 2.948/2017 diz respeito ao período compreendido 

entre os anos de 2018 a 2021. Desta forma, o PMSB deverá compatibilizar-se 

com o Plano Plurianual do município, a fim de permitir o desenvolvimento das 

ações planejadas as quais devem ser viáveis dentro do quadro orçamentário 

do município. 

15.2. FONTES DE INVESTIMENTOS PARA O SETOR 

 A titularidade de gerenciamento dos serviços de saneamento básico, 

sempre gerou contestações entre os entes federados (MAY, 2009), uma vez 

que, a Constituição Federal de 1988 define, de forma não muito clara, que a 

titularidade pelos serviços de saneamento é responsabilidade dos Municípios 

(BRASIL, 1988). Um fator que autentica tal definição é a escolha da prestação 

do serviço, que sempre permaneceu sob critérios da gestão municipal, a 

exemplo do já mencionado caso das concessões dos serviços de saneamento 

básico para as CESB’s na década de 70 e seu término a partir do ano 2000 

(SILVA, 2015). 

 No Brasil, apesar do titular ser o município, a prestação municipal dos 

serviços de saneamento é baixa. De acordo com o IBGE (2008), em menos de 

35% dos municípios as prefeituras realizam o abastecimento de água de forma 

exclusiva. Já para esgotamento sanitário, a gestão do serviço por órgão 

municipal ocorre em menos de 20% dos municípios. Segundo divulgado por 

May (2009), mais de 80% da população é servida por empresas públicas 

estaduais, porém, as fontes de financiamento do setor são fortemente 

dependentes dos recursos federais. Ou seja, é um serviço cujo sua titularidade 

se situa na esfera municipal, é prestado em sua maioria pelo Estado e 

financiado com recursos federais. Essa composição, constituiu uma fonte de 

conflitos de competências e interesses (CUNTO; ARRUDA, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o
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 Em contrapartida, em função de existirem Municípios superavitários (que 

tem capacidade de pagar uma tarifa acima do custo) e os Municípios 

deficitários (que não são capazes de pagar uma tarifa que cubra seus custos), 

muitos municípios não seriam capazes de disponibilizar os serviços de 

saneamento básico com o mínimo de qualidade sem o fomento do Governo 

Federal (SILVA, 2015). 

 Conforme consta na pesquisa do SNIS (2014), as principais fontes de 

investimento disponíveis para o setor de saneamento básico no Brasil são: 

 Recursos onerosos, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS e Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, sob gestão do 

Governo Federal, e também derivados de empréstimos internacionais, 

adquiridos junto às agências multilaterais de crédito, como, por 

exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Banco 

Mundial – BIRD; 

 Recursos não onerosos, oriundos do Orçamento Geral da União – 

OGU, disponibilizados por meio da Lei Orçamentária Anual – LOA, e 

de orçamentos dos estados e municípios; 

 Recursos próprios dos prestadores de serviços, resultantes da 

cobrança pelos serviços prestados. 

 Até o ano de 2007, a principal fonte de recursos para os municípios 

investirem em saneamento básico era o FGTS. Somente para o Estado de 

Santa Catarina, tais recursos atingiram mais de R$117.000.000,00 para 

investimento em saneamento básico entre os anos de 2004 e 2007 (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL 2008 apud ABES, 2008). 

 Em janeiro de 2007 o Governo Federal lançou o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC, que tinha como objeto de investimento a 

melhoria em infraestrutura (logística, energia, social e urbana), tendo como 

fonte os recursos não onerosos da União. De 2007 a 2010 o PAC 

disponibilizou, investimentos totais de R$ 559,6 bilhões para todo o país 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2012). A segunda etapa do programa, foi 

lançada em março de 2010 e previu recursos da ordem de R$ 1,59 trilhão em 

uma série de segmentos, tais como transportes, energia, cultura, meio 

ambiente, saúde, área social divididas por área: Cidade Melhor, Comunidade 
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Cidadã, Minha Casa, Minha Vida, Água e Luz para todos (expansão do Luz 

para Todos), Transportes e Energia (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

2015).  

 Os investimentos realizados em 2016, de acordo com a fonte de 

investimento divulgado pelo SNIS (2018), por região geográfica no país estão 

dispostos na tabela 65. 

TABELA 65. INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2016, DE ACORDO COM 
AS INFORMAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTICIPANTES 
DO SNIS, SEGUNDO A REGIÃO GEOGRÁFICA E ORIGEM DO RECURSO. 

Região 

Recursos 

Próprios 

Recursos 

Onerosos 

Recursos 

Não onerosos 
Total 

(R$ mi) (R$ mi) (R$ mi) (R$ mi) (%) 

Norte 137,8 81,3 169,9 389 3,4 

Nordeste 835,9 245 759,4 1.840,2 16,2 

Sudeste 4088,9 2.047,4 212,1 6.348,3 56 

Sul 804,2 831,5 43,8 1.679,6 14,8 

Centro Oeste 439,9 491,8 138,6 1.070,3 9,4 

Brasil 
6.306,7 3.697 1.323,8 11.327,5 100,0 

55,70% 32,60% 11,70% 100,00% - 

Fonte: SNIS, 2018. 

Em média 45% dos recursos investidos nos serviços de saneamento 

básico são oriundos de recursos onerosos e não onerosos, demonstrando que 

os recursos próprios dos prestadores do serviço não são suficientes para suprir 

o déficit atual e promover a universalização de acesso aos serviços de 

saneamento básico no País. 

 O PAC2 foi a principal fonte de investimentos após 2010, e disponibilizou 

somente para o Estado de Santa Catarina, R$ 899,4 milhões entre os anos de 

2011 a 2013 para as áreas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

(SNIS, 2014). 

 São basicamente dois métodos para captação desses recursos:  

 Os municípios que possuem mais de 50.000 habitantes ou estão em 

zonas metropolitanas específicas, (Porto Alegre – RS, Curitiba – PR, 

São Paulo – SP, Campinas – SP, Baixada Santista – SP, Rio de 

Janeiro – RJ, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal – RIDE/DF, Salvador – BA, Belo Horizonte – MG, Fortaleza – 
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CE, Recife – PE e Belém – PA) submetem propostas de projetos 

diretamente ao Ministério das Cidades; 

 Os municípios com população menor que 50.000 habitantes, áreas 

rurais, comunidades isoladas, etc. são selecionados via editais da 

Fundação Nacional da Saúde – FUNASA – órgão executivo do 

Ministério da Saúde, responsável em promover a inclusão social por 

meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças 

(FUNASA, 2006); 

 A FUNASA foi instituída com base na Lei nº 8.029/1990 (BRASIL, 

1990), regulamentada pelo Decreto nº 7.335/2010 (BRASIL, 2010b), 

com sede e foro em Brasília (DF) e prazo de duração indeterminado. 

Tem como finalidade institucional a promoção e a proteção da saúde. 

Atua na área de Engenharia de Saúde Pública, na qual está 

implementando o programa Saneamento para Promoção da Saúde. 

Realiza ações para a prevenção de doenças, com construção e 

ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares; 

 Fazem parte das prioridades da FUNASA a promoção, o apoio técnico 

e financeiro ao controle de qualidade da água para consumo humano; 

o estímulo e financiamento de projetos de pesquisa em engenharia de 

saúde pública e saneamento; e o apoio técnico aos Estados e 

Municípios para a execução de projetos de saneamento, passando 

por estratégias de cooperação técnica. Além desta área, atua também 

em ações de saúde ambiental em consonância com a política do 

Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 

 Por meio do Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP, 

a FUNASA financia a implantação, ampliação e/ou melhorias em sistemas de 

abastecimento de água e sistemas de esgotamento sanitário em municípios de 

pequeno porte (SILVA, 2015). Para sistemas de abastecimento de água, 

podem ser financiadas a execução de serviços tais como captação de água 

bruta em mananciais superficiais, captação subterrânea, adutora, estação 

elevatória de água, estação de tratamento de água, reservatórios, rede de 

distribuição, ligações domiciliares etc. Para sistemas de esgotamento sanitário, 



336 

 

também são financiadas a execução de serviços tais como rede coletora de 

esgotos, interceptores, estação elevatória de esgoto, estação de tratamento de 

esgoto, emissários, ligações domiciliares, etc. Observando-se que é vedado o 

financiamento para municípios que estejam sob contrato de prestação de 

serviço com empresa privada indiferente da ação que se deseja realizar 

(FUNASA, 2006). 

 Os municípios passíveis de financiamento passam por critérios de 

priorização definidos pela FUNASA (2006): 

 Municípios que contam com projetos básicos de engenharia 

devidamente elaborados e com plena condição de viabilização da 

obra;  

 Municípios que contam com gestão estruturada em serviços públicos 

de saneamento básico com entidade ou órgão especializado 

(autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, consórcio 

público) e concessão regularizada, nos casos em que couber; 

 Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 1; 

 Empreendimentos que promovam a universalização dos serviços de 

abastecimento de água/ esgotamento sanitário; 

 Municípios com elevado risco de transmissão de doenças 

relacionadas à falta ou inadequação das condições de saneamento, 

em especial, esquistossomose, tracoma e dengue, conforme 

classificação do Ministério da Saúde; 

 Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH); 

 Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de 

abastecimento de água/ esgotamento sanitário; 

 Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), 

segundo dados do Ministério da Saúde; 

 Municípios inseridos nos Bolsões de Pobreza identificados pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/MDS; 

 Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado 

ou em elaboração, nos moldes da Lei Nº 11.445/2007; 
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 Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento-SNIS/2009. 

O fluxograma apresentado abaixo demonstra de forma mais simplificada, 

os municípios elegíveis para solicitação de recursos junto à FUNASA. 

FIGURA 50. FLUXOGRAMA DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA 
REPASSE DE RECURSOS PELA FUNASA AOS MUNICÍPIOS DO PAÍS. 

 

Fonte: Elaborado pela H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2017. 

Conforme as demandas do PAC, a FUNASA convoca periodicamente os 

municípios, publicando portarias específicas. Após a publicação da portaria que 
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institui o processo seletivo para obtenção de recursos, o município deve 

preencher um documento on-line, denominado carta-consulta, conforme 

disposto no fluxograma da figura 50. A FUNASA disponibiliza um manual para 

auxiliar o responsável por enviar a proposta, que deve preencher dados sobre 

o sistema de esgotamento sanitário/abastecimento de água atual e anexar a 

documentação exigida. É obrigatório que o município possua projeto de 

sistema coletivo de esgotamento sanitário/água devidamente elaborado, com 

plena condição de viabilização da obra para execução de obras na área 

(FUNASA, 2006). Os detalhes das etapas de preenchimento da carta-consulta 

e ações posteriores estão dispostos no Fluxograma daFIGURA 51 figura 51. 

FIGURA 51. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS. 

 

Fonte: Silva, 2015. 

Algumas observações importantes explicitadas em FUNASA (2011) e 

FUNASA (2013) devem ser abordadas a respeito das etapas do fluxograma 

figura 50: 

Inscrição da Carta-consulta pelo proponente no 
sistema da Funasa e encaminhamento da 
documentação para análise institucional

Encaminhamento pelo proponente da 
documentação complementar de análise 
institucional.

Pré-seleção das propostas enquadradas e com 
viabilidade institucional e divulgação da pré-
seleção.

Entrevista Técnica junto aos proponentes para 
averiguação preliminar da documentação técnica 
e dos projetos de engenharia.

Análise e Deliberação do Grupo Executivo do 
Programa de Aceleração do Crescimento-GEPAC

•Divulgação do Resultado do processo seletivo
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 No preenchimento da carta-consulta devem ser informados os dados 

referentes aos itens (em caráter eliminatório): 1) Entidade; 2) 

Dirigente; 3) Dados Atuais; 4) Informações do empreendimento; 5) 

Planilha Orçamentária; 6) Resumo de Plano de Aplicação;  

 No item Dados Atuais, são respondidas questões a respeito da 

situação do município em relação ao projeto, destacando questões 

como: Possui Projeto? Possui Licença ambiental? Qual tipo de 

prestação dos serviços (público ou privado por exemplo)? Possui 

Cobrança pelos serviços prestados? Possui Plano de Saneamento? 

Possui Plano Diretor? Na qual, em resposta negativa a qualquer um 

destes itens, a proposta é automaticamente desclassificada; 

 Devem ser anexados à carta-consulta, a Planta Situacional e 

Memorial descritivo/Resumo Executivo da Obra que relacionam-se 

diretamente com o projeto da obra, além de outros documentos 

relacionados a prestação dos serviços. Caso não consiga anexar a 

documentação, o proponente pode enviá-las via correios à 

Presidência da FUNASA em Brasília, até data estipulada no edital de 

seleção;  

 Enquadramento das propostas será feito pela FUNASA, verificando as 

modalidades previstas, os critérios de elegibilidade de prioridade 

contidas no edital de seleção apresentadas na figura 50; 

 As propostas hierarquizadas serão submetidas à avaliação do Grupo 

Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento - GEPAC e 

pré-selecionadas em função da demanda apresentada e da 

disponibilidade de recursos disponibilizados nas Leis Orçamentárias 

Anuais. 

Em relação à entrevista técnica, os proponentes que tiverem propostas 

pré-selecionadas serão convocados a apresentar os respectivos projetos 

técnicos de engenharia para averiguação, em caráter preliminar, da 

documentação técnica e da compatibilidade da proposta com a Carta Consulta 

apresentada. Deverão constar o licenciamento ambiental ou sua dispensa, ou, 

ainda, protocolo de solicitação do licenciamento, anotação de responsabilidade 

técnica do responsável pela planilha orçamentária, comprovação de titularidade 
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das áreas ou declaração do chefe do poder executivo de que é detentor da 

posse da área, documento comprobatório de comunicação ao conselho de 

saúde (estadual ou municipal), planta de situação do terreno, documento de 

anuência da concessionária pública quando couber e proposta de 

sustentabilidade conforme modelo disponibilizado pela FUNASA. Os 

proponentes que não comparecerem à entrevista técnica na data estabelecida 

serão considerados desclassificados do presente processo seletivo. 

A documentação necessária para apresentação de projetos de sistemas 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário deve seguir as orientações 

técnicas dispostas nos manuais intitulados “Apresentação de projetos de 

sistemas de abastecimento de água” (FUNASA, 2006) e “Apresentação de 

projetos de sistemas de esgotamento sanitário” (FUNASA, 2006). 

 A captação dos recursos federais pode depender ainda da contrapartida 

do município em situações em que esta for necessária para dispor 

funcionalidade à obra. O valor da contrapartida normalmente é definido pelo 

órgão no qual se busca o recurso financeiro, neste caso a FUNASA, e é um 

percentual sobre o valor total do financiamento, sendo este definido na 

entrevista técnica. Para municípios com população inferior a 50.000 habitantes, 

o percentual varia de 2 a 4%, conforme disponibilizado pela FUNASA (2006).  

 Após selecionados, os municípios celebram o convênio com a FUNASA. 

Segundo a Portaria Interministerial nº 507/2011, o convênio é um acordo ou 

ajuste que disciplina a transferência de recursos financeiros, que tenham como 

participantes um órgão da administração pública federal, direta ou indireta 

(concedente) e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública 

estadual, do Distrito Federal ou municipal, direta ou indireta, consórcios 

públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos (convenente), 

visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização de 

projeto, atividade, serviço, aquisição de bens de interesse recíproco, em regime 

de mútua cooperação (BRASIL, 2011). É disponibilizado um manual para 

auxiliar os responsáveis na firmação de convênios (MINISTÉRIO DO 

PLANJEAMENTO, 2013). 

As portarias para captação de recursos são abertas e disponibilizadas 

no site da FUNASA. Nestas portarias constam as áreas de abrangência de 
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investimento e os respectivos prazos para recebimento das propostas. É 

fundamental ao órgão que envia um projeto atender as condições de 

participação e apresente os documentos exigidos. Qualquer falha no projeto ou 

inobservância de uma exigência pode inviabilizar a obtenção dos recursos 

federais. Esta análise é realizada pela FUNASA, que além disso, acompanha 

execução físico-financeira das propostas firmadas e analisa e aprova as 

prestações de contas apresentadas (FUNASA, 2006). 

Caso as propostas enviadas não atendam a algum requisito exigido, a 

FUNASA emite um parecer técnico em forma de ofício em nome do 

responsável (prefeito, vice-prefeito, presidente, etc.), justificando a não 

aprovação do projeto. O proponente tem a oportunidade de corrigir os itens em 

desacordo e resubmeter a proposta conforme os critérios impostos pela 

FUNASA (FUNASA, 2006). 

Existem ainda, outras modalidades de fontes de recursos oriundos do 

governo que podem servir para investir em saneamento básico, dentre as 

quais, estão inseridas as emendas parlamentares (FEAM, 2013). Estas são, de 

forma sucinta, propostas de alteração a um projeto de lei. O orçamento da 

União, após os devidos trâmites entre os ministérios, é encaminhado na forma 

de Projeto de Lei Orçamentária ao Presidente da República. Em seguida é 

enviado à Comissão Mista de Orçamentos e Planos do Congresso Nacional 

para a apreciação dos deputados e senadores. O orçamento deve ser votado e 

aprovado até o final de cada legislatura. Normalmente, deputados e senadores 

não concordam integralmente com a proposta de orçamento enviada pelo 

Presidente da República. Entre 31 de agosto, quando a proposta de orçamento 

é enviada ao Congresso, e o dia 22 de dezembro, quando for encerrada a 

sessão legislativa, os parlamentares podem, mediante apresentação de 

emendas, remanejar, incluir e cancelar gastos de acordo com o que 

consideram necessário para o País. Por fim, o orçamento é enviado ao 

Presidente da República e se transforma em lei (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS).  

  Conforme apresentado na Cartilha do Orçamento da Câmara dos 

Deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS), cada Deputado Federal e cada 

Senador podem apresentar até 20 emendas individuais para modificar a 
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programação de despesa do orçamento da União. Além das emendas 

individuais, existem outras modalidades, listadas a seguir: 

 Emendas de bancada, ou seja, as emendas de cada estado: O 

número de alterações - de 18 a 23 - é proporcional ao número de 

deputados do Estado que, por sua vez, é proporcional à população da 

unidade da federação; 

 Emendas das bancadas regionais: Cada região brasileira pode 

apresentar até duas emendas de seu interesse; 

 Emendas das comissões permanentes do Senado Federal e da 

Câmara: podem chegar a cinco para cada comissão. Essas emendas 

devem abordar despesas relacionadas às áreas temáticas (à 

jurisdição) de cada comissão. 

 Para pleitear recursos via emenda parlamentar, os gestores municipais 

devem articular-se com um parlamentar. É importante estabelecer prioridades 

para que inclusão da emenda fique mais clara e precisa. Para isto, no ramo do 

Saneamento, o prefeito deve contar com o apoio dos gestores municipais 

responsáveis por este setor, como por exemplo secretário de meio ambiente, 

secretário de obras e demais envolvidos (FEAM, 2013). Vale ressaltar que 

existem limites de valores para recursos oriundos de emendas parlamentares, 

e as regras e procedimentos para elaboração e apresentação de emendas ao 

projeto de lei orçamentária constam em manuais disponibilizados no site da 

câmara dos deputados (CÂMARA DOS DEPUTADOS).  

 Ademais, deve-se salientar que a captação de recursos deve contemplar 

os três eixos que integram o planejamento orçamentário municipal: 1) Plano 

Plurianual – PPA; 2) Lei de diretrizes Orçamentarias – LDO e, 3) Lei 

Orçamentária anual – LOA, conforme estabelece o Art. 5º da Lei Complementar 

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. 

  Como pôde-se observar, fontes de investimento existem para a área de 

saneamento básico, porém, para que universalização do acesso em 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, estima-se a necessidade de 

investimentos da ordem de R$ 300 bilhões até o ano 2033 (ABES, 2013). 
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Todavia, de acordo com os dados do SNIS (2006), o total de investimentos 

efetivamente realizados no setor de saneamento brasileiro foi de apenas R$ 4,5 

bilhões (sendo R$ 1,8 bilhão em coleta e tratamento de esgoto) no referido ano 

(SILVA, 2015). Conforme explicitam Leonetti, Prado e Oliveira (2011), a tímida 

participação do setor privado e a limitação do endividamento público, imposta 

às gestões municipais pela Lei Complementar nº 101/ 2000, denominada como 

Lei de Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000), ainda refletem na escassez de 

investimentos atual e, consequentemente, na baixa eficiência do setor de 

saneamento no Brasil. 

Ademais, deve-se salientar que a captação de recursos deve contemplar 

os três eixos que integram o planejamento orçamentário municipal: 1) Plano 

Plurianual – PPA; 2) Lei de Diretrizes Orçamentarias – LDO e 3) Lei 

Orçamentária Anual – LOA, conforme estabelece o Art. 5º da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências. 

16. PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL E CONTINGENCIAL 

As ações para emergências e contingências buscam destacar as 

estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos 

operadores, tanto de caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o 

grau de segurança e a continuidade operacional das instalações afetadas 

com os serviços de saneamento. 

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser 

utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de 

prevenir ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das 

condições físicas das instalações e dos equipamentos visando minimizar 

ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de 

atendimento local, os órgãos operadores deverão dispor de todas as 

estruturas de apoio (mão de obra, materiais e equipamentos), de 

manutenção estratégica, das áreas de gestão operacional, de controle de 

qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de 
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informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará 

que os sistemas de saneamento básico não tenham a segurança e a 

continuidade operacional comprometidas ou paralisadas. 

As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau 

adequado de segurança aos processos e instalações operacionais, evitando 

descontinuidades nos serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, 

existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As obras e os 

serviços de engenharia em geral, e as de saneamento em particular, são 

planejados respeitando-se determinados níveis de segurança resultantes de 

experiências anteriores e expressos em legislações e normas técnicas 

específicas. 

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de 

forma conjunta, ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no 

momento de tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, 

foram considerados os demais planos setoriais existentes e em implantação 

que devem estar em consonância com o PMSB. 

Nesta seção, serão apresentadas todas as ações de emergência e 

contingência do PMSB do município de Pomerode, para os quatro eixos do 

saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 

pluviais. 

16.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Interrupções no abastecimento de água podem acontecer por diversos 

motivos, inclusive por ocorrências inesperadas, como rompimento de redes e 

adutoras de água, quebra de equipamentos, contaminação da água distribuída, 

dentre outros. Graves problemas de saúde podem decorrer destes incidentes, 

entre eles, está o uso de fontes de água sem qualidade comprovada (poços ou 

minas) e o próprio consumo da água que eventualmente for distribuída na rede, 

sem a devida qualidade. 

Para regularizar o atendimento deste serviço de forma mais ágil ou 

impedir a interrupção no abastecimento, ações para emergências e 

contingências devem ser previstas de forma a orientar o procedimento a ser 
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adotado e a possível solução do problema. A seguir, serão apresentadas as 

tabelas das ações de emergência e contingência para o abastecimento de 

água do município de Pomerode. As principais metas para estas ações são 

principalmente a implantação de sistema de abastecimento emergencial 

temporário de água à população no caso de inundações e/ou movimentos de 

solo danificando estruturas como redes adutoras de distribuidoras de água. 

Outro ponto é a criação de um sistema alternativo para o abastecimento 

de água originado por falta de energia elétrica nas unidades de adução ou 

tratamento, paralisações provenientes de contaminação de manancial 

ocasionados por atos de vandalismo ou condições de inoperabilidade do 

sistema, entre outros. 

É importante observar que o planejamento de contingência ou de 

emergência, em resposta aos desastres, pode ser estruturado para os 

diferentes níveis de preparação: 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 

esforços serão necessários para que o plano funcione. Ou seja, além de ser 

multifuncional, o processo de planejamento das ações deve englobar órgãos 

governamentais, organizações não governamentais e empresas privadas. 
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TABELA 66. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
REFERENTES À FALTA DE ÁGUA GENERALIZADA. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de 
água 

generalizada 

Inundação das captações de água com 
danificação de equipamentos 
eletromecânicos/estruturas 

Reparo das instalações danificadas 

Deslizamento de 
encostas/movimentação do 
solo/solapamento de apoios de 
estruturas com arrebentamento da 
adução de água bruta 

Reparo das instalações danificadas 

Comunicação à 
população/instituições/autoridades/Defesa Civil 

Interrupção prolongada no 
fornecimento de energia elétrica nas 
instalações de produção de água 

Comunicação à Operadora em exercício de energia 
elétrica 

Comunicação à 
população/instituições/autoridades/Defesa Civil 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Deslocamento de caminhões tanque/pipa 

Vazamento de produtos químicos nas 
instalações de tratamento de água 

Informar imediatamente a comissão de prevenção de 
acidentes 

Providenciar imediatamente equipe especializada 
para conter o vazamento e fazer as manutenções 
necessárias no sistema de gás cloro 

Por motivos diversos e emergenciais 
(quebra de equipamentos, danificação na 
estrutura do sistema e de tubulações, 
inundações, falta de energia, contaminação 
da água, com o excesso de chuvas 
aumento da turbidez e ineficiência do 
sistema de tratamento por filtração lenta, 
etc.). 

Elaborar projeto para implantar/manter sistema de 
captação e tratamento de água para consumo 
humano, como meio alternativo de abastecimento, no 
caso de pane no sistema convencional em situações 
emergenciais 

Observar as análises de água dos mananciais, 
realizadas periodicamente desde 2018, para utilização 
de outros pontos de captação. 

Vazamento e/ou rompimento de tubulação 
em algum trecho 

Comunicar à prestadora 

Ampliar o sistema de abastecimento e verificar 
possíveis pontos de perdas ou vazamentos 

Transferir água entre setores de abastecimento com o 
objetivo de atender temporariamente a população 
atingida pela falta de água. 

Qualidade inadequada da água dos 
mananciais 

Implementar Sistema de Monitoramento da qualidade 
da água dos mananciais. 

Informar a população para período de racionamento 
de água, Implantando as ações necessárias para o 
plano de racionamento 

Observar as análises de água dos mananciais, 
realizadas periodicamente desde 2018, para 
utilização de outros pontos de captação. 

 Enquanto o manancial permanecer inadequado, buscar   
alternativa de abastecimento com caminhões pipas de 
outro sistema mais próximo que não utilize o mesmo 
manancial 

Ações de 
vandalismo 

Comunicação à Polícia/ Executar reparos das 
instalações danificadas/ Promover a melhoria de 
isolamento das áreas suscetíveis ao acesso da 
população do SAA. 

 

Ampliação 
do 
consumo 
em 
horários de 
pico. 

Desenvolver campanha junto à comunidade para 
instalação de reservatório elevado nas unidades 
habitacionais/ Desenvolver campanha junto à 
comunidade para evitar o desperdício e promover o 
uso racional e consciente da água. 
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TABELA 67. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS REFERENTES À FALTA DE ÁGUA PARCIAL OU 
LOCALIZADA. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Falta de água 
parcial ou 
localizada 

Deficiências de água nos mananciais em períodos de 
estiagem 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Deslocamento de caminhões tanque/pipa 

Interrupção temporária no fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de produção de água 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Interrupção no fornecimento de energia elétrica em 
setores de distribuição 

Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica 

Comunicação à população / instituições / autoridades 

Transferência de água entre setores de abastecimento 

Danificação de equipamentos de estações elevatórias de 
água tratada 

Reparo das instalações danificadas/ Comunicar à prestadora de água em 
exercício para que acione socorro e busque fonte alternativa de água. 

Danificação de estruturas de reservatórios e elevatórias de 
água tratada 

Reparo das instalações danificadas 

Rompimento de redes e linhas adutoras de água tratada 

Reparo das instalações danificadas 

Comunicar à prestadora para que acione socorro e fonte alternativa de 
água 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em 
reservatórios 

Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. 

Problemas mecânicos e hidráulicos na captação e de 
qualidade da água dos mananciais. 

Implantar e executar serviço permanente de manutenção e monitoramento 
do sistema de captação, baseados em programas sistemáticos de caráter 
preventivo. 

Observar as análises de água dos mananciais, realizadas periodicamente 
desde 2018, para utilização de outros pontos de captação. 

Ações de vandalismo Comunicação à Polícia/ Executar reparos das instalações danificadas 
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TABELA 68. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS REFERENTES À CONTAMINAÇÃO DOS MANANCIAIS 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Emergências e Contingências 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

Contaminação dos 
mananciais (sistema 
convencional, 
alternativo ou soluções 
individuais). 

Acidente com carga perigosa/contaminante. 

Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil / Corpo de 
Bombeiros e órgão de controle 

Comunicar a prestadora para que acione socorro e busque fonte alternativa de 
água. 

Interromper o abastecimento de água da área atingida pelo acidente com carga 
perigosa/contaminante, até que se verifique a extensão da contaminação e que 
seja retomada a qualidade da água para a captação. 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios não 
atingidos pela contaminação. 

Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de 
contaminação. 

Contaminação por fossas negras. 

Comunicar à prestadora para que acione socorro e busque fonte alternativa de 
água. 

Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios. 

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com 
caminhões tanque/pipa. 

Detectar o local e extensão da contaminação. 

Comunicar à população, instituições e autoridades e órgãos de controle ambiental. 

Vazamento de efluentes industriais 

Comunicar à prestadora para que acione socorro e busque fonte alternativa de 
água. 

Comunicar à população, instituições, autoridades e órgãos de controle ambiental. 

Interromper o abastecimento de água da área atingida pela contaminação com 
efluente industrial, até que se verifique a fonte e a extensão da contaminação e 
que seja retomada a qualidade da água para a captação. 

Interditar/interromper as atividades da indústria, até serem tomadas as devidas 
providências de contenção do vazamento e adaptação do sistema às normas de 
segurança 

Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de 
contaminação. 

Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com 
caminhões tanque/pipa. 

Ações de vandalismo Comunicação à Polícia/ Executar reparos das instalações danificadas 
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16.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O esgotamento sanitário é parte fundamental do saneamento básico 

no tocante à saúde da população e na qualidade ambiental do município 

como um todo. Problemas advindos desse sistema devem ser sanados o 

mais rapidamente possível, evitando maiores danos ambientais.  

  O município de Pomerode conta com a utilização do sistema individual 

de tratamento de esgotamento sanitário composto por fossa séptica e filtro na 

maioria das residências. Para esses casos, ainda é obrigação do proprietário 

realizar a manutenção preventiva e corretiva no sistema, sendo possível 

proceder apenas a um plano de emergência e contingência aos sistemas 

individualizados e particulares dos domiciliados em Pomerode referente a 

contaminação do solo, curso hídrico ou lençol freático por fossas sépticas, 

conforme verifica-se na Tabela 69. 

A ausência da coleta e tratamento de esgoto (sistema coletivo), além 

do risco de contaminar cursos de água superficiais e subterrâneas, poderá 

gerar imensos transtornos à população, à saúde pública, além da 

degradação ambiental. A tabela 70 e tabela 71 a seguir apontam as ações de 

emergências e contingências a serem tomadas para os sistemas de 

esgotamento sanitário coletivo na área urbana do município. 
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TABELA 69. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS PARA 
CONTAMINAÇÃO POR FOSSAS. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Vazamentos e 
contaminação 
de solo, curso 

hídrico ou lençol 
freático por 

fossas 

 
Rompimento, 

extravasamento, 
vazamento e/ou 

infiltração de esgoto 
por ineficiência de 

fossas. 

Promover o isolamento da área e contenção do 
resíduo com o objetivo de reduzir a contaminação 

Conter vazamento e promover a limpeza da área 
com caminhão limpa fossa, encaminhando o 

resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

Exigir a substituição das fossas negras por fossas 
sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto 

residencial à rede pública nas áreas onde existe 
esse sistema 

Construção de 
fossas inadequadas 

e ineficientes. 

Implantar programa de orientação quanto a 
necessidade de adoção de fossas sépticas em 
substituição às fossas negras e fiscalizar se a 

substituição está acontecendo nos prazos 
exigidos 

Inexistência ou
 ineficiência 
do monitoramento. 

Ampliar o monitoramento e fiscalização destes 
equipamentos na área urbana e na zona rural, 

principalmente nas fossas localizadas próximas 
aos cursos hídricos e pontos de captação 

subterrânea de água para consumo humano. 
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TABELA 70. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS PARA 
EXTRAVASAMENTO DO ESGOTO DE ETE OU ELEVATÓRIA. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Extravasamento 
de esgoto em 

ETE por 
paralisação do 
funcionamento 
desta unidade 
de tratamento 

 
Interrupção no 

fornecimento de 
energia elétrica nas 

instalações de 
bombeamento. 

Comunicar sobre a interrupção de energia à 
empresa responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica 

Acionar gerador alternativo de energia 

Instalar tanque de acumulação do esgoto 
extravasado com o objetivo de evitar contaminação 

do solo e água 

Danificação de 
equipamentos 

eletromecânicos ou 
estruturas. 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os 
problemas com os equipamentos e a possibilidade 

de ineficiência e paralisação das unidades de 
tratamento 

Instalar equipamento reserva 

Ações de vandalismo. 

Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local 
Executar reparo das instalações danificadas com 

urgência 

Extravasamento 
de esgoto em 

estações 
elevatórias 

 
Interrupção no 

fornecimento de 
energia elétrica nas 

instalações de 
bombeamento. 

Comunicar sobre a interrupção de energia à 
empresa responsável pelo fornecimento de 

energia elétrica 

Acionar gerador alternativo de energia 

Instalar tanque de acumulação do esgoto 
extravasado com o objetivo de evitar contaminação 

do solo e água 

Danificação de 
equipamentos 

eletromecânicos ou 
estruturas. 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental os 
problemas com os equipamentos e a possibilidade 

de ineficiência e paralisação das unidades de 
tratamento 

Instalar equipamento reserva 

Ações de vandalismo. 

Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local 
Executar reparo das instalações danificadas com 

urgência 
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TABELA 71. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS PARA 
REDE COLETORA DE ESGOTO DANIFICADA. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Rompimento de 
coletores, 

interceptores e 
emissários 

Desmoronamento 
de taludes ou 

paredes de canais. 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar 
acidentes 

Erosões de fundo de 
vale. 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar 
acidentes 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre 
o rompimento em alguma parte do sistema de 

coleta de esgoto 

Rompimento de pontos para travessia de veículos. 

Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre 
o rompimento em alguma parte do sistema de 

coleta de esgoto 

Comunicar as autoridades de trânsito sobre o 
rompimento da travessia 

Sinalizar e isolar a área como meio de evitar 
acidentes 

Executar reparo da área danificada com urgência 

Ocorrência de retorno de esgoto nos imóveis 

Obstrução em 
coletores de esgoto. 

Isolar o trecho danificado do restante da rede com 
o objetivo de manter o atendimento das áreas não 

afetadas pelo rompimento 

Executar reparo das instalações danificadas com 
urgência 

Lançamento
 indevi

do de 
águas pluviais na 
rede coletora de 

esgoto. 

Executar trabalhos de limpeza e desobstrução 

Executar reparo das instalações danificadas 

Comunicar à Vigilância Sanitária 

Ampliar a fiscalização e o monitoramento das 
redes de esgoto e de captação de águas pluviais 

com o objetivo de identificar ligações clandestinas, 
regularizar a situação e implantar sistema de 

cobrança de multa e punição para reincidentes 
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16.3. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A paralisação da coleta de resíduos e limpeza pública poderá gerar 

incômodos à população e comprometimento da saúde pública e ambiental. 

Interrompendo os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos 

ao aterro provoca acúmulo de resíduos nas ruas e, consequentemente, gera 

mau cheiro, formação excessiva de chorume e aparecimento de vetores 

transmissores de doenças, comprometendo a saúde pública. 

 Com relação aos resíduos de serviços de saúde (RSS), os problemas 

são agravados pelo fato de serem resíduos considerados perigosos devido ao 

seu alto grau de contaminação.  

A limpeza das vias se torna um serviço primordial por se tratar de um 

serviço de manutenção para uma cidade limpa e salubre. 

A seguir, serão apresentadas as tabelas das ações de emergência e 

contingência nos casos de falta dos serviços de limpeza urbana, manejo de 

resíduos sólidos urbanos, resíduos de serviços de saúde do município de 

Pomerode ou até mesmo para interrupção das atividades de operação no 

aterro sanitário em decorrência de paralisação. 
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TABELA 72. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS REFERENTES À PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação dos serviços de 
Coleta e Transporte dos 

Resíduos Sólidos Domiciliares. 
 

Falta do pessoal para realização dos 
serviços, seja por motivos de doença, 
familiares, desastres naturais e, etc. 

Comunicar a Prefeitura Municipal para que esta possa exercer alguma ação. 

Realocar pessoal temporário como substituto, para realizar estes serviços. 

Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a 
cidade limpa, no caso de paralisação da coleta de resíduos. 

Coleta de Resíduos. 

Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser acionados para assumirem 
emergencialmente a coleta nos roteiros programados, dando continuidade aos 

trabalhos. 
Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. 

Avaria/Falha mecânica nos veículos de 
coleta/equipamentos. 

Comunicar a Prefeitura Municipal para que esta possa exercer alguma ação. 

Conserto/Substituição dos veículos avariados, de maneira ágil. 

Obstrução do sistema viário. Estudos de rotas alternativas. 
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TABELA 73. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
REFERENTES À PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, PODA E 

LIMPEZA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. 
ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM 
AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E 

CONTINGÊNCIA 
Diminuição do número 

de pessoal para 
realizar os serviços de 

varrição, poda e 
limpeza de logradouros 

públicos.. 

Falta do pessoal para 
realização dos 

serviços, seja por 
motivos de doença, 

familiares e, etc. 

Realocar pessoal temporário como substituto, 
para realizar estes serviços. 

Tombamento de 
árvores 

Podas, supressões de 
vegetação de porte 

arbóreo 

Mobilização de equipe de plantão e 
equipamentos. Acionamento da 

Concessionária de Energia Elétrica. 
Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa 

Civil. 

Paralisação do serviço 
de capina e roçada 

Capina e Roçada 
Acionar equipe operacional da Secretaria de 

Obras, Estradas e Serviços Urbanos para 
cobertura e continuidade do serviço. 

 

TABELA 74. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS PARA A 
PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DA 
SAÚDE/HOSPITALARES E DA COLETA SELETIVA. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E 
DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SAÚDE/HOSPITALARES 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação dos 
serviços de coleta e 

destinação dos 
resíduos de 

saúde/hospitalares. 

Greve ou problemas 
operacionais da 

empresa responsável 
pela coleta e 

destinação dos 
resíduos de 

saúde/hospitalares. 

Acionar os funcionários da Secretaria de Obras, 
Estradas e Serviços Urbanos para efetuarem a 
limpeza dos pontos mais críticos e centrais da 

cidade. 
Contatar, em caráter de emergência, outra 
empresa específica para que esta efetue 

temporariamente estes serviços de coleta dos 
resíduos de saúde/hospitalares, bem como o 

transporte dos resíduos até o local de tratamento e 
destinação final. 

Realizar campanha de comunicação, visando 
mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa, 

caso houver paralisação da coleta de resíduos. 
Paralisação da 
Coleta Seletiva 

- 
Celebrar contrato emergencial com empresa 

especializada na coleta de resíduos. 
Paralisação nos 

Centros de Triagem 
e Estação de 

Transbordo (se 
houver) 

- 

Realizar venda dos resíduos recicláveis no 
sistema de venda de caminhão fechado. 

Celebrar contrato emergencial com empresa 
especializada no transbordo de resíduos. 



356 

 

TABELA 75. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
REFERENTES À PARALISAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO. 
ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO PARCIAL DA OPERAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação parcial 
da operação do 
aterro sanitário. 

Ruptura de taludes. 
Contatar ao CIMVI para que possa ser realizado o 

reparo dos taludes. 

Vazamento de 
chorume. 

Contatar ao CIMVI para que possa ser realizado a 
contenção do vazamento. 

caso de incêndio, 
explosão e/ou 

vazamento tóxico 

Evacuação da área cumprindo os procedimentos 
internos de segurança. 

Acionamento do Corpo de Bombeiros. 

Avaria/ Falha mecânica 
em veículo 

compactador. 

Realizar de maneira ágil, o reparo de 
veículo/equipamento avariado. 

 

TABELA 76. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
REFERENTES À PARALISAÇÃO TOTAL DA OPERAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO. 

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO TOTAL DA OPERAÇÃO DO ATERRO 
SANITÁRIO 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIA ORIGEM AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Paralisação total 
da operação do 
aterro sanitário. 

- 
Os resíduos deverão ser transportados e dispostos 
em cidades vizinhas, com a devida autorização do 

Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. 

Obstrução do sistema 
viário. 

Estudo de rotas alternativas. 

Esgotamento da área 
de disposição. 

Contatar ao CIMVI e solicitar para que sejam 
exercidas as medidas necessárias 

Explosão - Incêndio - 
Vazamento tóxico. 

Contatar ao CIMVI e solicitar o acionamento do 
órgão ambiental de do Corpo de Bombeiros 
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16.4. DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS  

Áreas com sistema de drenagem ineficientes causam inúmeros 

problemas como erosões e alagamentos, comprometendo o atendimento do 

serviço no caso de grandes precipitações, emergências, sinistros, eventos 

climáticos inesperados.  

As ligações irregulares de esgoto na rede pluvial ocasionam mau cheiro 

e poluição dos corpos hídricos. A falta de fiscalização e ordenação para a 

utilização dos equipamentos de drenagem urbana, a má utilização dos 

sistemas de drenagem e a falta de manutenção nos equipamentos relativos ao 

setor devem ser previstas dentro de ações emergenciais e de contingência.   

Por isto, a tabela a seguir demonstra as ações a serem adotadas no 

setor de drenagem urbana. 
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TABELA 77. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 
REFERENTES AO SETOR DE DRENAGEM URBANA 

EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

OCORRÊNCIAS AÇÕES 

Inexistência ou 
ineficiência da rede de 

drenagem urbana. 

Verificar o uso do solo previsto para região. Comunicar a Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos a necessidade de ampliação ou 

correção da rede de drenagem. 

Presença de esgoto ou 
lixo nas galerias de 

águas pluviais. 

Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro 
ou lixo. Aumentar o trabalho de conscientização da população 

sobre a utilização dos canais de drenagem. 

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, através de iniciativas de 
educação ambiental, como meio de evitar o lançamento de resíduos 

nas vias públicas e nos sistemas de drenagem. 

Ampliar a frequência de limpeza e manutenção das bocas de lobo, 
ramais e redes de drenagem urbana. 

Mau cheiro exalado 
pelas bocas de lobo do 
sistema de drenagem 

Comunicar à Prefeitura Municipal sobre a possibilidade da 
existência de ligações de esgoto sem tratamento na rede de 

drenagem urbana para posterior detecção do ponto de lançamento, 
regularização da ocorrência e aplicação de penalidades. 

Presença de materiais 
de grande porte, como 

carcaças de 
eletrodomésticos, 
móveis ou pedras. 

Comunicar a Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos 
sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de conscientização da 

população sobre a utilização dos canais de drenagem. 

Assoreamento de bocas 
de lobo, bueiros e 

canais. 

Comunicar a Secretaria de Obras, Estradas e Serviços Urbanos 
sobre a ocorrência. Verificar se os intervalos entre as manutenções 

periódicas se encontram satisfatórios. 

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, através de iniciativas de 
educação ambiental, como meio de evitar o lançamento de resíduos 

nas vias públicas e nos sistemas de drenagem. 

Situações de 
alagamento. Problemas 

relacionados à 
microdrenagem. 

Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da 
manutenção da microdrenagem. Acionar a autoridade de trânsito 

para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o 
agravamento do problema. Acionar um técnico responsável 

designado para verificar a existência de risco a população (danos 
a edificações, vias, risco de propagação de doenças, etc.). Propor 

soluções para resolução do problema, com a participação da 
população e informando a mesma sobre a importância de se 

preservar o sistema de drenagem. 

Promover estudo e verificação do sistema de drenagem existente 
para identificar e resolver problemas na rede e ramais de 

drenagem urbana (entupimento, estrangulamento, ligações 
clandestinas de esgoto, etc.) 

 
Inundações, enchentes 

provocadas pelo 
transbordamento de 

rios, córregos ou canais 
de drenagem. 

O sistema de monitoramento deve identificar a intensidade da 
enchente e acionar o sistema de alerta respectivo. Comunicar o 

setor responsável (Secretaria de Obras, Estradas e Serviços 
Urbanos e/ou Defesa Civil) para verificação de danos e riscos à 

população. Comunicar o setor de assistência social para que 
sejam mobilizadas as equipes necessárias e a formação dos 

abrigos. 
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17. MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 O Programa de Mobilização e Comunicação Social visa conscientizar a 

sociedade quanto à importância da elaboração da Revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Pomerode e sua participação durante o processo. 

A conscientização e mobilização da sociedade fora buscada através da 

execução do planejamento dos serviços de saneamento básico com a 

realização de reuniões com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e da 

Cidade de Pomerode (CONCIDADE) e com a Câmara Técnica de Meio 

Ambiente e Saneamento, Conferência de Saneamento e audiências públicas, 

tendo esta última o objetivo de divulgar todas as etapas do processo de 

Revisão do PMSB, as formas e canais para acompanhamento das ações, 

informar as proposições, metas e desafios da Revisão do PMSB e promover a 

discussão e a participação da sociedade na formulação de propostas e 

instrumentos da Revisão do PMSB. 

17.1. 1º ENCONTRO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E 

SANEAMENTO 

 Realizada no dia 27 de agosto de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, o primeiro encontro com representantes da Câmara 

Técnica de Meio Ambiente e Saneamento do CONCIDADE contou ainda com a 

presença dos representantes da comissão municipal de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, juntamente com a equipe técnica da H2SA 

Soluções em Saneamento Ambiental para iniciarem o processo de Revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Pomerode.  

A abertura do encontro teve início com o Secretário do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente e da Cidade (CONCIDADE), Sr. Jaime Eduardo 

Jensen, que, dentre outras considerações, apresentou a empresa contratada 

aos membros da Câmara Técnica, destacando a importância da participação 

dos representantes do Conselho no processo de revisão. Após, foi passada a 

palavra para a representante técnica da empresa contratada, que realizou uma 

explanação acerca das etapas do plano. 
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Na sequência foi feita a apresentação dos profissionais que auxiliarão na 

revisão do PMSB e apresentou-se a minuta do Plano de Trabalho a ser 

exercido no período da revisão, onde, posteriormente, foi apresentado um 

cronograma das reuniões a serem realizadas. 

Dentre demais considerações, discutiu-se acerca das formas de 

divulgação das ações previstas com o objetivo de atingir um maior público 

possível.  

Dentre as propostas relacionadas, discorreu-se sobre a possibilidade de 

exercer uma Pesquisa de Percepção sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

com os munícipes por intermédio inicialmente do portal eletrônico elaborado 

pela empresa contratada para divulgar as ações do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, como também a aplicação da Pesquisa nas instituições 

de ensino de Pomerode, onde os presentes aprovaram a implementação da 

pesquisa, mediante recomendações e sugestões do SAMAE em algumas 

perguntas. 

 Após as considerações, a reunião foi encerrada. 
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FIGURA 52. ATA DO 1º ENCONTRO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO 
AMBIENTE E SANEAMENTO. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 53. LISTA DE PRESENÇA DO 1º ENCONTRO COM A CÂMARA 
TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 

 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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FIGURA 54. REGISTRO FOTOGRÁFICO DO 1º ENCONTRO COM A 
CÂMARA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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17.2. 1ª REUNIÃO COM O CONCIDADE 

Realizada no dia 11 de setembro de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a reunião ordinária do CONCIDADE contou com a 

presença dos conselheiros, assim como a presença da Fiscal de Posturas 

Ariane M. Berteli, do Diretor de Acompanhamento de Projetos Claudio Marcos 

Krueger, do Secretário de Planejamento e Meio Ambiente Jorge Alfredo Hoge, 

juntamente com a representante técnica da H2SA Soluções em Saneamento 

Ambiental e demais presentes, conforme consta na lista de presença. 

A reunião abordou diversos assuntos, porém, no que tange ao processo 

de revisão do PMSB, foi feita a leitura da Ata do 1º encontro, realizado no dia 

27 de agosto de 2018, referente ao processo de revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Pomerode, conforme exposto anteriormente no item 

17.1. 

Em seguida foi passada a palavra a Engenheira Sanitarista representante 

técnica da H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, que realizou a 

apresentação do Plano de Trabalho e do Plano de Comunicação e Mobilização 

Social, corroborando com as informações constantes na ata lida no momento 

anterior pelo Conselheiro, destacando que haveria grande envolvimento do 

CONCIDADE, visto que os trabalhos do grupo de trabalho serão apresentados 

e homologados nas reuniões do Conselho.  

Após análise e discussão, deliberou a Plenária por homologar o Plano de 

Trabalho e o Plano de Comunicação e Mobilização Social apresentado. 
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FIGURA 55. ATA DA 1ª REUNIÃO COM O CONCIDADE. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 56. LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO COM O CONCIDADE. 

 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 57. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 1ª REUNIÃO COM O 
CONCIDADE. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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17.3. 1ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E 

SANEAMENTO  

 Realizada no dia 24 de setembro de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a primeira reunião com representantes da Câmara 

Técnica de Meio Ambiente e Saneamento do CONCIDADE contou ainda com a 

presença dos representantes da comissão municipal de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, juntamente com o representante da 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), Sr. Geraldo 

Máximo de Oliveira, a equipe técnica da H2SA Soluções em Saneamento 

Ambiental para iniciarem o processo de Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Pomerode.  

A abertura da reunião teve início com o Sr. Jaime Eduardo Jensen 

apresentando os presentes da referida reunião. Prosseguiu-se então com a 

Engenheira Sanitarista Ana Carla, que proferiu acerca da apresentação do 

Sistema de Abastecimento de Água. Concedeu o mérito da apresentação à 

equipe do SAMAE pelo repasse dos dados referentes ao Sistema de 

Abastecimento de Água e por conduzir a reunião no que se refere ao 

acompanhamento da execução das metas estipuladas na versão do PMSB 

exercida em 2015. 

Ana Carla comentou ainda que a equipe técnica da H2SA Soluções em 

Saneamento Ambiental realizaria a avaliação dos dados obtidos pelo SAMAE, 

bem como as ações propostas na apresentação do Sistema de Abastecimento 

de Água para, então, realizar as projeções de acordo com o que foi 

apresentado. A Engenheira Sanitarista prosseguiu sua fala com um breve 

resumo do que constaria na apresentação, sendo então o Diagnóstico do 

Serviço de Abastecimento de Água; a versão do PMSB do ano de 2015; a 

definição de metas para o Sistema de Abastecimento de Água de acordo com 

as necessidades de investimentos apontados pelo SAMAE e o cronograma de 

ações da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode. 

Após análise e discussão acerca das metas já realizadas e a se realizar, 

a reunião prosseguiu com a Engenheira Ana Carla retornando a apresentação 

mencionando algumas formas para obtenção de verbas para efetivação das 

metas. 
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Após demais apontamentos, deu-se início a uma discussão referente a 

dados de custos, tarifas e investimentos dos serviços de abastecimento de 

água no Município. 

Não havendo mais qualquer manifestação, encerrou-se a reunião. 
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FIGURA 58. ATA DA 1ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO 
AMBIENTE E SANEAMENTO. 

 



378 

 

 



379 

 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 59. LISTA DE PRESENÇA DA 1ª REUNIÃO COM A CÂMARA 
TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 

 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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17.3. 2ª REUNIÃO COM O CONCIDADE 

Realizada no dia 09 de outubro de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a reunião ordinária do CONCIDADE contou com a 

presença dos conselheiros, assim como a presença do Diretor de 

Acompanhamento de Projetos Sr. Claudio Marcos Krueger, do representante 

da AMMVI Sr. Geraldo Máximo de Oliveira, da representante do SAMAE do 

município de Pomerode Sra. Mayra Trierveiler, juntamente com a representante 

técnica da H2SA Soluções em Saneamento Ambiental e demais presentes, 

conforme consta na lista de presença. 

A reunião abordou diversos assuntos, porém, no que tange ao processo 

de revisão do PMSB, foi feita uma breve explanação sobre o 2º encontro, 

realizado no dia 24 de setembro de 2018, referente ao processo de revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, conforme exposto 

anteriormente, que tratou especificamente do tema relativo ao abastecimento 

público de água. 

Em seguida foi passada a palavra a Engenheira Sanitarista representante 

técnica da H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, que apresentou o 

diagnóstico das metas previstas na primeira revisão do PMSB elaborado em 

2015, onde foi demonstrado as ações que haviam sido executadas até o 

momento pela municipalidade, por intermédio do SAMAE, conforme consta em 

ata. 

Após a apresentação das proposições, foi dada abertura da palavra para 

que os representantes do CONCIDADE pudessem se manifestar quanto as 

proposições elencadas. As considerações foram devidamente aprovadas pela 

plenária.  
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FIGURA 60. ATA DA 2ª REUNIÃO COM O CONCIDADE. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 61. LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO COM O CONCIDADE. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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17.4. 2ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E 

SANEAMENTO  

 Realizada no dia 29 de outubro de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a segunda reunião com representantes da Câmara 

Técnica de Meio Ambiente e Saneamento do CONCIDADE contou ainda com a 

presença dos representantes da comissão municipal de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, juntamente com o representante da 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), Sr. Geraldo 

Máximo de Oliveira, a equipe técnica da H2SA Soluções em Saneamento 

Ambiental para iniciarem o processo de Revisão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Pomerode.  

A abertura da reunião teve início com a Engenheira Sanitarista da 

empresa H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, que proferiu acerca da 

pauta do encontro que abordaria o setor de Esgotamento Sanitário, indicando 

um breve resumo do que constaria na apresentação, sendo, então, o 

Diagnóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário da primeira revisão do 

PMSB realizada no ano de 2015, a definição das metas para os serviços do 

setor em questão e o cronograma de ações da revisão do PMSB do município 

de Pomerode, conforme pode ser observado em ata. 

Após sugestões e discussão acerca das metas já realizadas e a se 

realizar, não havendo mais qualquer manifestação, encerrou-se a reunião. 
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FIGURA 62. ATA DA 2ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO 
AMBIENTE E SANEAMENTO. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 63. LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO COM A CÂMARA 
TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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17.5. 3ª REUNIÃO COM O CONCIDADE 

Realizada no dia 13 de novembro de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a reunião ordinária do CONCIDADE contou com a 

presença dos conselheiros, assim como a presença do Diretor de 

Acompanhamento de Projetos sr. Claudio Marcos Krueger, da Fiscal de 

Posturas sra. Ariane M. Bertelli, juntamente com a representante técnica da 

H2SA Soluções em Saneamento Ambiental e demais presentes. 

A reunião abordou diversos assuntos, porém, no que tange ao processo 

de revisão do PMSB, foi feita uma breve explanação sobre a 2º reunião, 

realizado no dia 29 de outubro de 2018, referente ao processo de revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, conforme exposto 

anteriormente, que tratou especificamente do tema relativo ao esgotamento 

sanitário. 

Em seguida foi passada a palavra a Engenheira Sanitarista representante 

técnica da H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, que apresentou o 

diagnóstico das metas previstas na primeira revisão do PMSB elaborado em 

2015, onde foi demonstrado as ações que haviam sido executadas até o 

momento pela municipalidade, por intermédio do SAMAE, conforme consta em 

ata. 

Após a apresentação das proposições, foi dada abertura da palavra para 

que os representantes do CONCIDADE pudessem se manifestar quanto as 

proposições elencadas. Após sugestões e discussão acerca das metas já 

realizadas e a se realizar, não havendo mais qualquer manifestação, encerrou-

se a reunião. 
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FIGURA 64. ATA DA 3ª REUNIÃO COM O CONCIDADE. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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17.6. 3ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E 

SANEAMENTO  

 Realizada no dia 26 de novembro de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a terceira reunião com representantes da Câmara 

Técnica de Meio Ambiente e Saneamento do CONCIDADE contou ainda com a 

presença dos representantes da comissão municipal de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, juntamente com a equipe técnica da H2SA 

Soluções em Saneamento Ambiental para iniciarem o processo de Revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Pomerode.  

A pauta da reunião discutiu o setor de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. A abertura da reunião teve início com o Sr. Jaime Jensen 

mencionando o cronograma de atividades e a pauta do encontro. Prosseguiu-

se então com a Engenheira Sanitarista Ana Carla, que proferiu inicialmente o 

Diagnóstico dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.  

Adiante, a Engenheira demonstra as atividades realizadas pelo 

município no setor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 

demonstrando a ação de retirada de 83,5 quilos de lixos do Rio Testo e a Usina 

de Triagem existente em Pomerode. Posteriormente, são apresentadas as 

metas previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2011, onde a 

Engenheira questiona sobre a execução das ações propostas. 

Na sequência, foram demonstradas campanhas de Educação Ambiental 

desenvolvidas em municípios do Estado de Santa Catarina. 

Após sugestões, discussão acerca do diagnóstico do setor e das metas 

já realizadas e a se realizar, conforme pode ser observado em ata, não 

havendo mais qualquer manifestação, encerrou-se a reunião. 
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FIGURA 65. ATA DA 3ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO 
AMBIENTE E SANEAMENTO. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 66. LISTA DE PRESENÇA DA 3ª REUNIÃO COM A CÂMARA 
TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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17.7. 4ª REUNIÃO COM O CONCIDADE 

Realizada no dia 11 de dezembro de 2018 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a reunião ordinária do CONCIDADE contou com a 

presença dos conselheiros, assim como a presença da representante técnica 

da H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, da Fiscal de Posturas Sra. 

Ariane M. Bertelli, do representante da AMMVI Sr. Geraldo Máximo de Oliveira 

e demais presentes. 

A reunião abordou diversos assuntos, porém, no que tange ao processo 

de revisão do PMSB, foi feita uma breve explanação sobre a 3º reunião, 

realizada no dia 26 de novembro de 2018, referente ao processo de revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, conforme exposto 

anteriormente, que tratou especificamente do tema relativo ao setor de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Em seguida foi passada a palavra a Engenheira Sanitarista representante 

técnica da H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, que mencionou sobre o 

que fora tratado na reunião anterior com a comissão referente à situação do 

setor de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do município de 

Pomerode. Fora destacado o fato de que, embora o município apresente 

alguns problemas relacionados ao tema, atualmente o município encontra-se 

em fase de adequações e ajustes do setor. Assim, prosseguiu-se a explanação 

acerca de cada uma das proposições de metas para o setor, discutidas 

anteriormente na reunião da Câmara Técnica e Grupo de Trabalho, 

destacando-se que as mesmas objetivam promover as correções necessárias 

no município. 

Após a apresentação das proposições, foram feitas sugestões e discutiu-

se acerca do assunto, conforme pode ser observado em ata. Não havendo 

mais qualquer manifestação, encerrou-se a reunião. 
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FIGURA 67. ATA DA 4ª REUNIÃO COM O CONCIDADE. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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17.8. 4ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E 

SANEAMENTO  

 Realizada no dia 2 de janeiro de 2019 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a quarta reunião com representantes da Câmara 

Técnica de Meio Ambiente e Saneamento do CONCIDADE contou ainda com a 

presença dos representantes da comissão municipal de revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, juntamente com a equipe técnica da H2SA 

Soluções em Saneamento Ambiental para iniciarem o processo de Revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Pomerode.  

A pauta da reunião discutiu o setor de Drenagem Urbana e Manejo de 

Águas Pluviais. A abertura da reunião teve início com o Sr. Jaime Jensen 

mencionando o cronograma de atividades e a pauta do encontro. Prosseguiu-

se então com a Engenheira Sanitarista Ana Carla, que proferiu inicialmente 

sobre a versão do PMSB realizado no ano de 2011, com o diagnóstico dos 

serviços relacionados ao referido setor.  

Foram detalhadas as ações que deveriam ter sido desenvolvidas no 

município, destacando que havia sido previsto a integralização das informações 

sobre o setor da Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais dentro dos 

diferentes órgãos da esfera municipal, de forma a evitar que aconteça a 

fragmentação de dados. 

Após discussões, prosseguiu-se com a apresentação do diagnóstico 

atual do setor tratado em questão, onde foram evidenciadas as informações 

repassadas pela municipalidade à empresa contratada para realizar o processo 

de revisão do PMSB, bem como as informações repassadas pela 

municipalidade ao SNIS referente ao ano de 2017. Posteriormente, foi 

apresentado os modelos de gestão para o setor que já estão sendo executados 

em alguns municípios catarinenses. Após, foram apresentadas as proposições 

elencadas ao município de Pomerode. 

Realizadas as discussões e sugestões acerca do tema em questão, 

conforme pode ser melhor observado na figura 68, e não havendo mais 

qualquer manifestação dos presentes, encerrou-se a reunião.   
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FIGURA 68. ATA DA 4ª REUNIÃO COM A CÂMARA TÉCNICA DE MEIO 
AMBIENTE E SANEAMENTO. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2019. 
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FIGURA 69. LISTA DE PRESENÇA DA 4ª REUNIÃO COM A CÂMARA 
TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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17.9. 5ª REUNIÃO COM O CONCIDADE 

Realizada no dia 12 de fevereiro de 2019 no Auditório da Prefeitura 

Municipal de Pomerode, a reunião ordinária do CONCIDADE contou com a 

presença dos conselheiros, assim como a presença da Fiscal da Vigilância 

Sanitária, Sra. Jeanne P. Campestrini; do Engenheiro Civil, Sr. Ricardo Luiz 

Werner; do representante da AMMVI, Sr. Geraldo Máximo de Oliveira; da 

representante técnica da H2SA Soluções em Saneamento Ambiental e demais 

presentes. 

A reunião abordou diversos assuntos, porém, no que tange ao processo 

de revisão do PMSB, foi feita uma breve explanação sobre a 4º reunião, 

realizada no dia 2 de janeiro de 2019, referente ao processo de revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pomerode, conforme exposto 

anteriormente, que tratou especificamente do tema relativo ao setor de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

Foram apresentadas as proposições de metas elencadas ao referido 

setor, tendo sido destacado o fato de que os resultados apresentados poderão 

nortear as ações do município. Por fim, foi apresentado o cronograma de 

atividades no município, evidenciando-se as etapas finais para o processo de 

revisão do PMSB. 

Após a apresentação e discussão acerca das proposições, conforme pode 

ser observado em ata, não havendo mais qualquer manifestação, encerrou-se 

a reunião. 
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FIGURA 70. ATA DA 5ª REUNIÃO COM O CONCIDADE. 
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Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2019. 
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17.10. I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

 A Conferência Municipal de Saneamento Básico tem como objetivo 

reunir os principais atores sociais, sejam eles, órgãos governamentais ou não-

governamentais, para discutir e avaliar as Metas, Programas e Ações 

referentes ao processo de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Realizada no dia 11 de julho de 2019 na Câmara de Vereadores de 

Pomerode, a primeira conferência municipal contou com a presença de 

representantes do poder público, incluindo representantes de órgãos como 

SAMAE e AGIR, conforme lista de presença apresentada na FIGURA 72. 

Estavam presentes, ainda, membros da comunidade. 

O evento da Conferência produziu alguns documentos e entre eles 

destacam-se: Regimento Interno; Proposições e Moções; Proposições Finais e; 

Carta da Conferência que podem ser vislumbradas nos Anexos XII, XIII, XIV e 

XV do presente documento e também estão disponíveis no sítio eletrônico: 

https://revisaopmsbh2sa.wixsite.com/pmsb/resultados-da-conferencia. 

 

https://revisaopmsbh2sa.wixsite.com/pmsb/resultados-da-conferencia
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FIGURA 71. CONVITE DIVULGADO PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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FIGURA 72. LISTA DE PRESENÇA DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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FIGURA 73. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE. 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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17.11. I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO  

No dia 12 de agosto de 2019, reuniram-se na Câmara Municipal de 

Vereadores de Pomerode representantes do poder público, incluindo os da 

autarquia municipal SAMAE, da empresa H2SA Soluções em Saneamento 

Ambiental e a comunidade para a realização da 1ª Audiência Pública referente 

ao processo de Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 

Pomerode, conforme lista de presença. 

A audiência pública é uma reunião pública e transparente, que objetiva 

informar, discutir, minimizar dúvidas e ouvir opiniões da sociedade quanto ao 

processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município 

de Pomerode. 

Durante a 1ª Audiência Pública fora explanado acerca do diagnóstico dos 

quatro setores do saneamento básico no município, bem como foram 

discutidos os programas, metas e ações elencados na I Conferência Municipal 

de Saneamento Básico a se contemplar na revisão do referido PMSB. 
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FIGURA 74. CONVITE PARA A I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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FIGURA 75. ATA DA I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE. 

 



429 

 



430 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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FIGURA 76. LISTA DE PRESENÇA DA I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

POMERODE. 
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Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 

 

FIGURA 77. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

POMERODE. 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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17.12. II AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

No dia 10 de outubro de 2019, reuniram-se no Auditório da Prefeitura de 

Pomerode, os membros da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, 

do CONCIDADE, juntamente com as representantes da H2SA Soluções em 

Saneamento Ambiental, a Analista Ambiental e Engenheira Sanitarista Yasmin 

Goulart Campregher e auxiliar técnica Kananda Corilazzo, assim como a 

representante da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), 

Sr. Geraldo Máximo de Oliveira, Prefeito Ercio Kriek, representantes da 

SAMAE, representante da Ezute, vereadores, servidores públicos e 

comunidade, conforme lista de presença.  

A audiência pública é uma reunião pública e transparente, que objetiva 

informar, discutir, minimizar dúvidas e ouvir opiniões da sociedade quanto ao 

processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município 

de Pomerode. 

Durante a 2ª Audiência Pública fora explanado acerca do diagnóstico 

dos setores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais, bem como foram discutidos os programas, 

metas e ações elencados na I Conferência Municipal de Saneamento Básico, 

referente a esses setores, a se contemplar na revisão do referido PMSB. 
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FIGURA 78. ATA DA II AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE. 

 



435 

 

 

   



436 

 

FIGURA 79. LISTA DE PRESENÇA DA II AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

POMERODE. 
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FIGURA 80. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA II AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

POMERODE. 

 

 

 



438 

 

17.13. III AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

No dia 30 de outubro de 2019, reuniram-se no Auditório da Prefeitura de 

Pomerode, os membros da Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, 

do CONCIDADE, juntamente com as representantes da H2SA Soluções em 

Saneamento Ambiental, a Analista Ambiental e Engenheira Sanitarista, assim 

como a representante da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí 

(AMMVI), Prefeito Ercio Kriek, representantes da SAMAE, representante da 

Ezute, vereadores, servidores públicos e comunidade, conforme lista de 

presença.  

A audiência pública é uma reunião pública e transparente, que objetiva 

informar, discutir, minimizar dúvidas e ouvir opiniões da sociedade quanto ao 

processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do município 

de Pomerode. 

Durante a 3ª Audiência Pública fora explanado acerca do diagnóstico 

dos setores de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, bem como 

foram discutidos os programas, metas e ações elencados na I Conferência 

Municipal de Saneamento Básico, referente a esses setores, a se contemplar 

na revisão do referido PMSB. 
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FIGURA 81. ATA DA III AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE POMERODE.
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FIGURA 82. LISTA DE PRESENÇA DA III AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

POMERODE. 
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Figura 83. REGISTRO FOTOGRÁFICO DA III AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE 

POMERODE. 
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17.14. MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO E INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO 

DA SOCIEDADE NOS EVENTOS PROGRAMÁTICOS 

Durante o processo de Revisão do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, foram desenvolvidas atividades com os membros da Câmara Técnica 

de Meio Ambiente e Saneamento e do CONCIDADE, além da 

participação social, com o objetivo de atender de maneira mais eficaz as 

necessidades do município.  

Para dar publicidade e permitir o acompanhamento das atividades 

relativas ao Processo de Revisão do PMSB, a empresa técnica contratada, a 

H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, desenvolveu um site 

(https://revisaopmsbh2sa.wixsite.com/pmsb/pomerode) com intuito de 

evidenciar todas as ações e eventos realizados durante a construção do 

presente documento. As informações e notícias contidas no referido site eram 

replicadas no site oficial do município, nas redes sociais da municipalidade e 

também nas redes sociais da própria empresa contratada, permitindo um 

amplo acesso aos eventos programáticos e aos relatórios das reuniões (por 

meio da divulgação de atas, listas de presença, registros fotográficos e 

notícias) que eram publicadas na página da Revisão. No site, fora criado abas 

que continham informações como as reuniões estabelecidas com Câmara 

Técnica de Meio Ambiente e Saneamento e CONCIDADE; eventos relativos ao 

processo de Revisão e seus respectivos resultados, tais como 1ª Conferência e 

1ª Audiência Pública; Estudos e análises como a Pesquisa de Percepção 

Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. A população esteve presente e ativa 

durante todo o processo de revisão do plano. 

https://revisaopmsbh2sa.wixsite.com/pmsb/pomerode
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17.14.1. NOTÍCIAS PUBLICADAS PELA MUNICIPALIDADE SOBRE A 
REVISÃO DO PMSB DE POMERODE 

FIGURA 84. NOTÍCIA, NO PORTAL DA PREFEITURA DE POMERODE, DE 
DIVULGAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DO DIAGNÓSTICO 
AMOSTRAL DOS SISTEMAS INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2017. 

 

FIGURA 85. NOTÍCIA, NO PORTAL DA PREFEITURA DE POMERODE, 
SOBRE A CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO AMOSTRAL DOS SISTEMAS 

INDIVIDUAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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Figura 86. Notícia, no portal da Prefeitura de Pomerode, de divulgação do 
início da revisão do PMSB. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 87. NOTÍCIA, NO PORTAL DA PREFEITURA DE POMERODE, DE 
DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DA PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOBRE A 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM POMERODE. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 

 

FIGURA 88. NOTÍCIA, NO PORTAL DA PREFEITURA DE POMERODE, DE 
DIVULGAÇÃO DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELO SAMAE. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2019. 
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FIGURA 89. NOTÍCIA, NO PORTAL DA PREFEITURA DE POMERODE, DE 
DIVULGAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO. 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2019. 
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FIGURA 90. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DE 
POMERODE, DE DIVULGAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

DO DIAGNÓSTICO AMOSTRAL DOS SISTEMAS INDIVIDUAIS DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2017. 



451 

 

FIGURA 91. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DE 
POMERODE, DE DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DA PESQUISA DE PERCEPÇÃO 

SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM POMERODE. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2018. 
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FIGURA 92. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DE 
POMERODE, DE DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DA PESQUISA DE PERCEPÇÃO 

SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM POMERODE. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2019. 
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FIGURA 93. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DE 
POMERODE, DA REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2019. 
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FIGURA 94. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA PREFEITURA DE 
POMERODE, DE DIVULGAÇÃO DA I AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO 

DO PMSB. 

 

Fonte: Prefeitura de Pomerode, 2019. 
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17.14.3. NOTÍCIAS PUBLICADAS PELA EMPRESA H2SA SOLUÇÕES EM 
SANEAMENTO AMBIENTAL 

FIGURA 95. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA EMPRESA H2SA, SOBRE A 
DIVULGAÇÃO DO SITE DESENVOLVIDO PARA ACOMPANHAMENTO DAS 

AÇÕES DO PROCESSO DE REVISÃO DO PMSB DE POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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FIGURA 96. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA EMPRESA H2SA, DE 
DIVULGAÇÃO DA PESQUISA SOBRE A PERCEPÇÃO DA GESTÃO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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FIGURA 97. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA EMPRESA H2SA, DE 
DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DA PESQUISA DE PERCEPÇÃO SOBRE A 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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FIGURA 98. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA EMPRESA H2SA, DE 
DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 2ª REUNIÃO COM A COMISSÃO 

TÉCNICA DE POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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FIGURA 99. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA EMPRESA H2SA, DE 
DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA 3ª REUNIÃO COM A COMISSÃO 

TÉCNICA DE POMERODE. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2018. 
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FIGURA 100. NOTÍCIA, NA REDE SOCIAL DA EMPRESA H2SA, DE 
DIVULGAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO. 

 

Fonte: H2SA Soluções em Saneamento Ambiental, 2019. 
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FIGURA 101. SITE DESENVOLVIDO PARA DIVULGAR AS AÇÕES DA 
REVISÃO DO PMSB DE POMERODE. 

 

Fonte: Site da Revisão do PMSB de Pomerode, 2019. 
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Fonte: Site da Revisão do PMSB de Pomerode, 2019. 
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18. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todas as ações propostas neste documento estão diretamente ligadas 

as condições em que se encontram os serviços do município e relacionadas 

com as condicionantes ambientais, geológicas, com as características da 

população, com o tipo e qualidade dos equipamentos existentes e variáveis 

econômico financeiras.  

Certamente que as possibilidades de execução das metas e proposições 

aqui apresentadas dependem muito da estruturação técnica do setor e de 

recursos financeiros. Levando em consideração a falta de robustez dos 

sistemas de saneamento, pode-se afirmar que é necessário a implantação de 

mecanismos e procedimentos necessários para gerenciamento destes 

serviços, antes de executar qualquer ação do setor. Embora o planejamento 

detalhado dos procedimentos de execução das metas deva ser discutido e 

organizado com todos os órgãos públicos e a população, o presente produto 

visa à criação de linhas gerais de posturas que devem ser tomadas, 

organizando em etapas, algumas ações que devem ser discutidas mais a fundo 

pela gestão municipal, que de alguma forma, aumentam a qualidade dos 

serviços de saneamento básico e, consequentemente, da saúde da população 

e da qualidade ambiental do município.  

A medida em que as metas do PMSB forem sendo implementadas e 

concretizadas os serviços de saneamento como um todo terá melhores 

condições de atender a população e, assim, as necessidades do município irão 

se modificando na mesma proporção. Em conformidade com a Seção IV, Art. 

51, § 2º da Lei Municipal nº 1083 de 18 de abril de 2008, que trata sobre a 

Política Municipal de Saneamento Básico, o acompanhamento anual para 

implantação das metas aqui estabelecidas, por intermédio do Conselho 

Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Urbano, é necessário 

pois permitirá a qualidade do saneamento básico no município, garantindo a 

promoção da segurança hídrica, prevenção de doenças, preservação do meio 

ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação adequada do 

solo, e a prevenção de acidentes ambientais e eventos como enchentes, falta 

de água e poluição.  
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Por isso, não apenas acompanhamento anual das metas estabelecidas, 

mas a revisão periódica e sistemática deste plano em prazo não superior a 4 

(quatro) anos, deve ser realizada anteriormente a revisão do Plano Plurianual, 

pois entende-se que o presente documento dever ser dinâmico e deve 

promover a salubridade ambiental em todo o território municipal. 

No futuro as ações de saneamento básico serão executadas em 

menores proporções e a qualidade de vida dos munícipes de Pomerode terá 

melhorias consideráveis, elevando os índices de qualidade de vida do 

município e, consequentemente, estendendo-se a região do Vale do Itajaí. 
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