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1 INTRODUÇÃO 

Conforme exigência prevista no Artigo 9°, Parágrafo I, da Lei Federal n° 11.445 de 05 
de janeiro de 2007, que “estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico”, 
fica o Município de Rodeio responsável a elaborar o Plano Municipal de Saneamento. 
Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos recursos 
públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de saneamento básico. 

O presente documento tem como objetivo apresentar parte integrante do Plano 
Municipal de Saneamento Básico do Município de Rodeio. A elaboração do PMSB do 
Município de Rodeio é objeto do Contrato nº 55/2012 entre a Prefeitura Municipal de 
Rodeio e a Empresa HABITARK ENGENHARIA LTDA. O contrato prevê a entrega 
de 11 (onze) produtos, a seguir listados: 

 

A. Ato Público do poder executivo (decreto ou portaria), com definição dos 
membros do Comitê Executivo do PMSB; 

B. Plano de mobilização social; 

C. Relatório do diagnóstico técnico-participativo; 

D. Relatório da prospectiva e planejamento estratégico; 

E. Relatório dos programas, projetos e ações para alcance do cenário de 
referência; 

F. Plano de execução; 

G. Minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

H. Relatório sobre indicadores de desempenho do Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

I. Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão; 

J. Relatório mensal simplificado do andamento das atividades desenvolvidas;  

K. Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

Neste momento apresentamos o Produto K – Relatório Final do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

O Relatório Final apresenta as informações resumidas e consolidadas de todas as 
etapas e produtos desenvolvidos, conforme previsto no Termo de Referência. 

O relatório está organizado em capítulos. Os Capítulos 2, 3 e 4 apresentam, 
respectivamente, a identificação do município e equipe técnica, as competências 
constitucionais para a realização do saneamento básico e os aspectos legais. 

Os capítulo seguintes apresentam sucintamente cada um dos produtos supracitados, 
que compõem o Plano Municipal de Saneamento Básico de Rodeio/SC. 
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2 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E EQUIPE TÉCNICA 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Entidade: Prefeitura Municipal de Rodeio 

CNPJ: 83.102.814/0001-64 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 1069. 

Centro – Rodeio - SC. 

CEP: 89.136-000 

Fone/fax: (47) 3384 - 0161 

E-mail: pmrodeio@terra.com.br 

Gestão Municipal: 2013 a 2016 

 
 

2.2 EQUIPE TÉCNICA 

Coordenador e Responsável Técnico 

Nome: Fernando Ricardo do Reis 

Título: Engenheiro Civil 

CREA SC S1 041734-0 

 
Nome: Adriana Kuehn 

Título: Engenheira Civil 

CREA 041740-4/SC 

 
Nome: Gabriela Kuehn 

Título: Engenheira Sanitarista e Ambiental 

CREA SC N° S2 111128-1 

 
Nome: Silvana Braz Wegrzynovski 

Título: Assistente Social 

CRESS – 2100 

 
Nome: Valdir Vedovatto 

Título: Consultor Administrativo 
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3 COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO 

O Brasil é um Estado Federativo, regulamentado por uma Constituição Federal que 
delineia regras para a atuação dos diferentes entes federativos, quais sejam: a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. A sua finalidade é organizar e 
determinar quem são os entes competentes para a execução de diferentes 
responsabilidades. Esta distribuição de competências aponta, dentre tantas outras 
questões, como se dá a distribuição de competências no que envolve o Saneamento 
Básico no território Nacional. 

No conceito de Saneamento Básico incluem-se diferentes tipos de serviços. A Política 
Federal de Saneamento Básico é delineada pela Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 
2007, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. Nesta, é 
possível identificar por intermédio do artigo 3°, que o saneamento básico é um 
conjunto de serviços de infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento 
de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

A instituição da Política Federal de Saneamento Básico foi exercida através da 
competência exclusiva da União para a proposição de diretrizes nacionais para o 
saneamento básico (art. 21, inciso XX da Constituição Federal de 1988). Também 
atende à disposição do artigo 23, inciso IX, da Carta Magna, que determina a 
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
promoção de programas de saneamento básico. 

O legislador constituinte apontou, assim, para a necessidade de a União determinar 
diretrizes gerais para o saneamento básico, a serem seguidos e trabalhados pelos 
demais entes federados. No caso do Estado de Santa Catarina, esta identificação de 
competência comum foi executada quando aprovou a Política Estadual de 
Saneamento, em 04 de outubro de 2005, com o advento da Lei n° 13.517. 

A Política Estadual de Saneamento de Santa Catarina tem por finalidade disciplinar o 
planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento no Estado, 
respeitando a autonomia dos Municípios (art. 1°). Definindo dessa forma, a estrutura 
e a gestão Estadual de Saneamento através de Plano, Sistema e Fundo. 

O referido respeito à autonomia dos Municípios atende às competências municipais 
de: legislar sobre assuntos de interesse local; suplementar a legislação federal e 
estadual no que couber; e, organizar e prestar, diretamente ou sob-regime de 
concessão e permissão, os serviços públicos de interesse local (art. 30, I, II, V da 
CF/88). 

A Constituição Federal de 1988 aponta como funciona a distribuição da 
responsabilidade pela prestação de serviços de saneamento. Evidencia-se a 
obrigação que o Poder Público possui sobre este tema, porquanto detenha a 
competência constitucional de instituir diretrizes, a fim de possibilitar a execução dos 
serviços de saneamento em todos os níveis, o que ocorre por intermédios de todos os 
entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). A execução da 
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política ocorre em nível municipal, pois é competência dos municípios legislar sobre 
assuntos de interesse local, de forma a suplementar a legislação federal e a estadual. 

A estrutura legal para a execução dos serviços de saneamento parte do apontamento 
constitucional, passa pela Política Federal e Estadual e é executada pelos municípios, 
por meio das Políticas Municipais de Saneamento. 

 

 
Figura 1: Pirâmide Constitucional 

 
A Figura retrata a forma como a distribuição de competências está delineada no Brasil. 
O topo da pirâmide detêm os princípios constitucionais, logo em seguida a União 
exerce sua competência exclusiva e define diretrizes da Política Federal de 
Saneamento (artigo 21, inciso XX, da CF/88), que por sua vez possibilita a distribuição 
da competência comum entre os entes federados (artigo 23, inciso IX, da CF/88) seja 
colocada em prática para definir e executar as necessidades locais (art. 30, inciso I, 
da CF/88). A Lei Complementar nº 12, de outubro de 2006, se refere ao Plano Diretor 
de Desenvolvimento Sustentável de Rodeio. A seguir serão detalhadas melhor estas 
leis.  
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4 ASPECTOS LEGAIS RELACIONADOS AO SANEAMENTO 

Neste Capítulo serão apresentadas as principais Leis, Políticas e Programas 
relacionados ao saneamento básico, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 

4.1 LEIS FEDERAIS  

Lei n° 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), os seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. A PNMA tem por 
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. A Lei 
apresenta o Cadastro Técnico Federal - CTF de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadores dos Recursos Ambientais, entre elas o tratamento e destinação de 
resíduos sólidos. A lei cria também o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.  
O SISNAMA é um sistema que congrega órgãos públicos das esferas federal, estadual 
e municipal, incluindo o Distrito Federal. 

 

Lei n° 9.605/98 - Crimes Ambientais 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Em seu artigo 54, a Lei institui pena de reclusão de um a cinco anos quando ocorrer 
poluição por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou, detritos, óleos 
e/ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em Leis ou 
regulamentos. 

 

Lei n° 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental 

Dispõe sobre a Educação Ambiental. A Educação Ambiental é um componente 
fundamental e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal 
e não formal. Por isso, ela é instrumento de todas as outras Leis mencionadas. 

 

Lei n° 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A Lei dispõe sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, às 
responsabilidades dos agentes geradores e do poder público, e aos instrumentos 
econômicos aplicáveis. 
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4.2 LEIS ESTADUAIS 

 LEI ESTADUAL N° 14.675 DE 13 DE ABRIL DE 2009 – Institui o Código Estadual 
do Meio Ambiente de Santa Catarina e estabelece outras providências.  

 

4.3 LEIS MUNICIPAIS  

 LEI MUNICIPAL Nº 1.546 DE 26 DE JULHO DE 2006 – Dispõe sobre a Política 
Municipal de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente, cria o Conselho Municipal 
de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Saneamento 
Ambiental e Meio Ambiente e dá outras providências; 

 LEI MUNICIPAL Nº 1.638 DE 26 DE JULHO DE 2008 – Dispõe sobre a Política 
Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências; 

 LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 26 DE 23 DE JUNHO DE 2010 – Dispõe 
sobre a criação da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR no modelo 
consorcial da Lei Federal n° 11.107/2005, Institui entidade autárquica 
Interfederativa, e dá outras providências; 

 LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 12 DE 10 DE OUTUBRO DE 2006 – Plano 
Diretor do Município; 

 LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 22 DE 01 DE SETEMBRO DE 2009 – 
Institui o Código de Obras do Município de Rodeio; 

 LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC; 

 LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02 DE 09 DE DEZEMBRO DE 1991 – 
Institui o código de postura municipal de Rodeio e dá outras providências; 

 LEI MUNICIPAL Nº 1.728 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009 – Institui a Política 
Municipal de Educação Ambiental – PMEA e cria o Grupo de Trabalho de 
Educação Ambiental – GTEA. 

 

4.4 POLÍTICA FEDERAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PFSB 

A Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabeleceu novo marco regulatório 
nacional, fixando as diretrizes nacionais e a política federal para o saneamento básico. 
Atende a demanda da competência exclusiva prevista no artigo 21, inciso XX, da 
CF/88, assim como a competência comum dos entes da federação para a promoção 
do saneamento básico. 

Para que a Política Federal de Saneamento Básico atinja seu objeto, a própria Lei 
apontou os princípios fundamentais para a prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico, dentre os quais se destaca o princípio fundamental da 
universalização do acesso, a qual define que toda a população tenha acesso aos 
serviços de saneamento básico. 
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Os princípios definidos pela Lei, tais como: universalização do acesso, integralidade, 
saneamento básico realizado de forma adequada à saúde pública e à proteção do 
meio ambiente, disponibilidade, adoção de métodos, articulação com as políticas de 
desenvolvimento urbano e regional, eficiência e disponibilidade econômica, utilização 
de tecnologias apropriadas, transparência das ações, controle social, segurança, 
qualidade e regularidade, além de integração das infraestruturas e serviços com a 
gestão eficiente dos recursos hídricos. 

A PFSB aponta a integralidade como princípio fundamental, ela expõe a necessidade 
da compreensão de que o saneamento básico seja a prestação do conjunto de todas 
as atividades e componentes inerentes a cada um dos serviços de saneamento 
básico, de forma a propiciar à população o acesso dentro da conformidade de suas 
necessidades, maximizando a eficácia das ações e resultados do serviço.  

O artigo 3° estabelece que o saneamento básico compreenda o conjunto de serviços, 
infraestrutura e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; 
esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas, devendo ocorrer de forma adequada à saúde 
pública e à proteção do meio ambiente. 

Esta adequação da prestação dos serviços de saneamento básico à saúde pública e 
à proteção do meio ambiente expressa a necessidade de articulação da política de 
saneamento 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 sociais voltadas para a melhoria da qualidade 
de vida, para as quais o saneamento seja fator determinante. 

O princípio fundamental da articulação de políticas traz a necessidade de se pensar 
nas políticas públicas de forma articulada. As políticas públicas devem ser definidas 
levando-se em conta todas as políticas já existentes, fazendo com que a articulação 
entre elas sejam evidentes e positivas. Há que se perceber uma força única em prol 
do desenvolvimento da qualidade de vida do cidadão. 

A produção de políticas públicas tem o foco na qualidade de vida do cidadão do 
município. Para isso é necessário planejar e executar políticas inteligentes e bem 
definidas. 

O planejamento necessita utilizar tecnologias apropriadas, considerando a 
capacidade de pagamento pelos usuários, pensando-se em adoção de soluções 
graduais e progressivas, levando-se em conta o controle social, a segurança, a 
qualidade e a regularidade. 

 

4.5 POLÍTICA ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PESB 

A Lei Estadual n° 13.517, de 04 de outubro de 2005, estabeleceu o marco regulatório 
estadual para o Saneamento, fixando conceitos, diretrizes, objetivos e princípios, além 
do Sistema Estadual para o saneamento básico. A Lei Catarinense atende à 
disposição do artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal, quanto à determinação da 
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competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
promoção de programas de saneamento básico. 

Para que a Política Estadual de Saneamento Básico atinja seu objeto a própria Lei 
definiu o conceito de Saneamento Ambiental no inciso I do artigo 2°, “o conjunto de 
ações com o objetivo de alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, 
compreendendo o abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos 
esgotos e dos resíduos sólidos e gasosos e os demais serviços de limpeza; o manejo 
das águas; o controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a disciplina 
da ocupação e uso do solo, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria 
de vida nos meios urbanos e rural”. 

A Lei Estadual define instrumentos para a execução das ações decorrentes da Política 
Estadual de Saneamento, para tanto delibera e define os seguintes instrumentos de 
controle no artigo 3°: 

- Plano Estadual de Saneamento, conjunto de elementos de informação, 
diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, 
execução, avaliação e controle que consubstanciam, organizam e integram o 
planejamento e a execução das ações de saneamento no Estado; 

- Sistema Estadual de Saneamento, conjunto de agentes institucionais que, no 
âmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, 
interagem de modo articulado, integrado e cooperativo para formulação, 
execução e atualização do Plano Estadual de Saneamento, de acordo com os 
conceitos, os princípios, os objetivos, as diretrizes e os instrumentos da Política 
Estadual de Saneamento; e 

- Fundo Estadual de Saneamento, caracterizado como o instrumento 
institucional de caráter financeiro destinado a reunir e canalizar recursos 
financeiros para a execução dos programas do Plano Estadual de Saneamento. 

Os Princípios para a execução do Plano Estadual são os seguintes: ambiente salubre 
indispensável à segurança sanitária e à melhor qualidade de vida é direito de todos, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de assegurá-lo; primado da 
prevenção de doenças sobre o seu tratamento; obras e as instalações públicas de 
infraestrutura sanitária constituem patrimônio de alto valor econômico e social e, como 
tal, devem ser consideradas nas ações de planejamento, construção, operação, 
manutenção e administração; para que os benefícios do saneamento possam ser 
efetivos e alcançar a totalidade da população, é essencial a atuação articulada, 
integrada e cooperativa dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais 
relacionados com saneamento, recursos hídricos, meio ambiente, saúde pública, 
habitação, desenvolvimento urbano, planejamento e finanças; e a prestação dos 
serviços públicos de saneamento será orientada pela busca permanente da máxima 
produtividade, da melhoria da qualidade e da universalização do atendimento com 
sustentabilidade. 

Os objetivos da Política Estadual de Saneamento são os a seguir descritos: assegurar 
os benefícios da salubridade ambiental à totalidade da população do Estado de Santa 
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Catarina; promover a mobilização e a integração dos recursos institucionais, 
tecnológicos, econômico-financeiros e administrativos disponíveis; promover o 
desenvolvimento da capacidade tecnológica, financeira e gerencial dos serviços 
públicos de saneamento no Estado de Santa Catarina; e promover a organização, o 
planejamento e o desenvolvimento do setor de saneamento no Estado de Santa 
Catarina. Em ambas as Políticas percebe-se, portanto, a intenção de salvar/guardar a 
saúde da população. 

 

4.6 DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, Lei Complementar n° 12, de 10 de 
outubro de 2006, estabeleceu o marco regulatório municipal para o Saneamento, 
fixando conceitos, diretrizes e princípios para a promoção de programas de 
Saneamento Básico do Município de Rodeio. 

A Política Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Rodeio tem como objetivo 
principal a conservação do meio ambiente no território, articulado com a questão 
regional, utilizando-se para isso, de uma gestão ambiental integrada, do uso racional 
dos recursos hídricos, da coleta seletiva de lixo, do tratamento do esgoto sanitário, do 
manejo adequado dos recursos florestais e dos resíduos sólidos, visando promover a 
sustentabilidade ambiental no município. 

A Política Municipal de Meio Ambiente e Saneamento visa às seguintes diretrizes: 

I - a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a conservação da 
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 

II - a definição de áreas prioritárias de ação governamental orientadas à qualidade do 
meio ambiente e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses do Município, do 
Estado e da União; 

III - o estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas 
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, no âmbito das competências 
municipais; 

IV - a busca de informações e desenvolvimento de pesquisas, orientadas para uso 
racional de recursos ambientais; 

V - a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e 
informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a 
necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - a conservação e restauração dos recursos ambientais, com vistas à sua utilização 
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para manutenção do equilíbrio 
propício à vida; 

VII - a imposição, ao infrator ambiental, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados e, aos usuários de recursos ambientais, a compensação, econômica 
ou não, pela utilização destes recursos com fins econômicos. 

Os objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Rodeio são: 
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I - promover a educação ambiental, especialmente na rede pública de ensino. 

II - manter a qualidade da água dos corpos hídricos do município e colaborar na 
despoluição do Rio Itajaí - Açu; 

III - ampliar o sistema municipal de saneamento ambiental; 

IV - elaborar e implementar o sistema de gestão de resíduos sólidos, incentivando a 
coleta seletiva de lixo e a reciclagem de resíduos orgânicos e não orgânicos, bem 
como a redução da geração de resíduos sólidos; 

V - assegurar à população do Município de Rodeio o abastecimento de água em 
quantidade suficiente e com qualidade; 

VI - promover a preservação, conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, 
por meio do planejamento e do controle ambiental; 

VII - garantir através da gestão ambiental a recuperação e a preservação: 

a) dos corpos hídricos; 

b) dos remanescentes florestais da Mata Atlântica; 

c) das matas ciliares; 

d) das áreas de preservação permanente; 

VIII - normatizar o uso e a utilização das águas superficiais e subterrâneas. 

Para realização dessas diretrizes, a Política Ambiental do Município deverá adotar as 
seguintes ações estratégicas: 

I - integrar e apoiar as ações regionais de conservação e de preservação ambiental, 
em especial àquelas que abrangem a Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí; 

II - ampliar as ações e os projetos de saneamento ambiental no âmbito do município; 

III - ordenar e compatibilizar a expansão urbana do município em direção às áreas que 
disponham de maior capacidade de infraestrutura e ambientalmente mais adequada; 

IV - incentivar projetos e programas que contemplem o reuso das águas. 

Os Serviços de Regulação, Controle e Fiscalização dos serviços públicos municipais 
é realizado pela AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÉDIO VALE DO 
ITAJAÍ (AGIR). A seguir mostram-se alguns pontos importantes que estabelecem as 
diretrizes a serem tomadas pela Agência. 

 

4.7 PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO  

Atualmente os Programas Municipais de Saneamento Básico do município de Rodeio 
estão sendo executados, assim como os programas de nível Federal e Estadual. A 
apresentação destes programas decorre de necessidades do município para a 
população em relação ao saneamento básico e saúde. Esses programas são de 
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fundamental importância para a garantia e melhoria da qualidade de vida da 
população.  

Desta forma, considera-se mais do que programas a serem implantados, incluindo 
ações sociais, educativas, estrutura de financiamento e geração de sustentabilidade 
financeira para estes programas de saneamento. A necessidade real dos programas 
de saneamento se destaca pelas melhorias sanitárias de toda a cidade.   

4.7.1 Programas Municipais de Saneamento Básico 

O Programa de Educação Sanitária e Ambiental é composto por um conjunto de 
atividades, concebidos no âmbito das intervenções, definidos em função das 
necessidades de se prevenir riscos ou mitigar impactos potenciais. Objetiva-se desta 
forma a inserção da educação sanitária e ambiental enquanto estratégia de 
implementação dos projetos tendo como eixo central a realidade vivida e 
experimentada na dimensão do dia-a-dia. 
 
Objetivo Geral 
Promover a proteção de áreas de preservação ambiental (unidades de conservação, 
áreas verdes, etc.) e dos recursos hídricos por meio de ações de conscientização 
sobre as vulnerabilidades ambientais das áreas envolvidas no planejamento, bem 
como, as oportunidades para melhoria da qualidade de vida que as mesmas podem 
propiciar. 
 
Ações de Mobilização de Educação Sanitária e Ambiental 
Estão previstas atividades na modalidade de educação sanitária e ambiental informal 
a serem implantadas junto às comunidades-alvo das ações do PMSB, com vistas à 
sensibilização quanto à questão do saneamento como elemento de saúde pública e 
seu papel para a preservação ambiental. 
 
As principais atividades a serem desenvolvidas são as seguintes: 
 

 Disseminação de conceitos sobre proteção ambiental e serviços ambientais de 
áreas protegidas e de unidades de conservação; 

 Criação de um corpo de voluntários com o objetivo de despertar o interesse 
pelas questões locais e auxiliar nas atividades de proteção ambiental, 
prevenção de doenças e controle da poluição; 

 Seleção e capacitação de agentes ambientais entre os membros da 
comunidade; 

 Promover a educação sanitária e ambiental, estimulando a iniciativa para 
melhorias sanitárias domésticas e de cuidados com o meio ambiente, 
principalmente em relação à disposição e tratamento do lixo; não ocupação e 
preservação das Áreas de Preservação Permanente; 
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 Incentivar a prática de preservação, manutenção e desenvolvimento das 
melhorias e investimentos das obras implantadas na comunidade, refletindo a 
relação entre cidadania e zelo pelos bens coletivos; e 

 Estabelecer espaços de reflexão sobre as políticas públicas ambientais, 
habitacionais e educacionais, a partir da realidade local. 

4.7.2 Programa de Ações Complementares Inter setoriais 

Para que a população tenha garantido o acesso à moradia, educação e alimentação, 
são necessários recursos econômicos, ecossistema estável, recursos sustentáveis, 
justiça social e equidade para que esta se organize de forma social e política, a fim de 
conquistar melhores condições de vida.  

Para que esses anseios e expectativas se concretizem, principalmente quando se 
trata de uma população menos favorecida, é necessário que todos, órgãos públicos e 
sociedade civil, estejam juntos e comprometidos, para perceber que: a promoção à 
saúde é fundamental e indispensável ao desenvolvimento social, econômico e 
pessoal; a capacitação da população reduz as desigualdades sociais existentes, 
garantindo a igualdade de oportunidades, facilitando o acesso à informação e ao 
conhecimento, e assim possibilitando a conquista de uma melhor qualidade de vida.  

A promoção da saúde pública e a proteção ao meio ambiente são efetivados quando 
desenvolvidas ações conjuntas e coordenadas, entre as diferentes áreas e setores, 
sistemas sociais, culturais e econômicos, de abrangência local ou regional. Como 
também contando com a participação social na gestão das políticas públicas, através 
de um canal aberto de comunicação e decisões, entre a população e o poder público.  

Nesse sentido, foram identificados programas de ações complementares Inter 
setoriais, em nível federal e estadual, que podem ser aproveitados pelo Município de 
Rodeio – SC. 

 
Programas em Nível Federal 

a) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – Fundação Nacional de 
Saúde (FUNASA) 

O Programa de Aceleração do Crescimento tem como objetivos: 

 Saneamento em áreas especiais: por meio do atendimento de ações de 
saneamento em áreas indígenas e em comunidades remanescentes de 
quilombos, sendo priorizadas as comunidades tituladas pelo Incra – Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, as comunidades em processo de 
titulação, e comunidades com maior adensamento de famílias; 

 Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico: serão 
desenvolvidas ações de Melhoria Habitacional para o Controle da doença de 
Chagas nos municípios pertencentes à área endêmica da doença e de 
drenagem nos municípios com alta incidência da malária;  
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 Saneamento em municípios com população total de até 50.000 habitantes: 
serão desenvolvidas ações visando a implantação e/ou ampliação de sistemas 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e de 
saneamento domiciliar, em municípios com maiores taxas de mortalidade 
infantil, com potenciais riscos à saúde devido a fatores sanitários, ambientais e 
aqueles localizados na bacia do Rio São Francisco;  

 Saneamento rural: serão priorizadas as populações rurais dispersas ou 
localidades rurais com população de até 2.500 habitantes. Serão atendidos 
também os assentamentos da reforma agrária, reservas extrativistas e as 
escolas rurais;  

 Ações complementares de saneamento: refere-se ao apoio às ações de 
controle da qualidade da água para consumo humano, assim como o apoio à 
reciclagem de materiais. 

b) Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde 

O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa Saúde da Família (PSF). Seu 
objetivo é reorganizar a prática da atenção à saúde em novas bases e substituir o 
modelo tradicional, levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar 
a qualidade da vida dos brasileiros.  
A estratégia do PSF prioriza ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde 
das pessoas, de forma integral e contínua. O atendimento é prestado na unidade 
básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais que compõem as equipes de 
Saúde da Família. Desta forma os profissionais e a população interagem facilitando o 
acompanhamento e a identificação das necessidades da saúde da comunidade. 

c) Programa “Mais Médicos” – Governo Federal 

O Programa “Mais Médicos” faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais investimentos em 
infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para 
regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 

Programas em Nível Estadual 

a) VIGIAGUA/SISAGUA – Vigilância Sanitária de Santa Catarina 

Muitas enfermidades são ocasionadas pelo consumo de água contaminada por 
bactérias, vírus, protozoários, helmintos e substâncias químicas, entre outros. Por 
isso, a qualidade da água destinada ao consumo humano é uma prioridade constante 
do setor de saúde. 

A Portaria nº 2914, de 12 de dezembro de 2011, estabelece que o controle da 
qualidade da água é de responsabilidade de quem oferece o abastecimento coletivo 
ou de quem presta serviços alternativos de distribuição. No entanto, cabe às 
autoridades de saúde pública das diversas instâncias de governo, a missão de 
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verificar se a água consumida pela população atende às determinações dessa 
portaria, inclusive no que se refere aos riscos que os sistemas e soluções alternativas 
de abastecimento de água representam para a saúde pública.  

A Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade da Água para Consumo 
Humano - VIGIAGUA - consiste em desenvolver ações contínuas para garantir à 
população o acesso à água de qualidade compatível com o padrão de potabilidade 
estabelecido na legislação vigente, para a promoção da saúde. 

Para operacionalizar as ações da VIGIAGUA, foi elaborado um Programa Nacional, 
que é coordenado no âmbito federal pela Coordenação Geral de Vigilância Ambiental 
em Saúde (CGVAM) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). O programa inclui 
modelo, campo e forma de atuação baseados nas diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Os objetivos específicos de sua atuação são: 

 Reduzir a morbimortalidade por doenças e agravos de transmissão hídrica, por 
meio de ações de vigilância sistemática da qualidade da água consumida pela 
população; 

 Buscar a melhoria das condições sanitárias das diversas formas de 
abastecimento de água para consumo humano; 

 Avaliar e gerenciar o risco à saúde das condições sanitárias das diversas 
formas de abastecimento de água; 

 Monitorar sistematicamente a qualidade da água consumida pela população, 
nos termos da legislação vigente; 

 Informar a população sobre a qualidade da água e riscos à saúde; 

 Apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização 
social; e 

 Coordenar o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água 
(SISAGUA). 

O VIGIAGUA foi concebido tomando por base os princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), com indicadores de qualidade da água para consumo humano 
definidos por meio de metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que subsidiaram o desenvolvimento do Sistema de Informação de Vigilância 
da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA). 

Programa em Nível Municipal 

a) Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura 
Familiar – Diretoria Municipal da Agricultura e do Meio Ambiente 

O programa tem o objetivo de promover ações de apoio e incentivo à atividade da 
aquicultura visando aumentar a produção e agregar renda às famílias rurais. O 
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programa disponibiliza assistência técnica sem ônus para as famílias, todo o 
maquinário apropriado, a casa do Agricultor para Associação Organizada de 
Piscicultores e recursos financeiros e pessoal para elaboração e execução do 
programa municipal. 
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5 PRODUTO A - ATO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO PARA A DEFINIÇÃO 
DOS MEMBROS DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO E DO COMITÊ EXECUTIVO 
DO PMSB 

O Produto A – Ato Público do Poder Executivo (decreto ou portaria), com 
definição dos membros do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo do 
PMSB teve o objetivo de formar o grupo de trabalho para a elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Rodeio/SC. 

Conforme o Termo de Referência, a elaboração e implantação do PMSB requer a 
formatação de um modelo de planejamento participativo e de caráter permanente. 
Assim, é imprescindível a formação de um Grupo de Trabalho com vários atores 
sociais intervenientes para a elaboração do Plano, identificando e sistematizando os 
interesses múltiplos e a existência de áreas conflitantes. 

O Grupo de Trabalho é formado por duas instâncias: Comitê de Coordenação (CC) e 
Comitê Executivo. 

O Comitê de Coordenação (CC) foi instituído pelo Decreto Executivo Municipal nº 
3187, de 10 de setembro de 2012, o qual nomeia os seus membros. O Decreto é 
apresentado no Anexo I. 

O Comitê Executivo foi instituído pelo Decreto Executivo Municipal nº 3189, de 30 de 
julho de 2012. O referido Decreto que nomeia os membros do Comitê é apresentado 
no Anexo II. 

 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB Pág. 29 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

6 PRODUTO B - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O Produto B – Plano de Mobilização Social atende ao princípio de que a 
participação e o envolvimento da sociedade deve se desenvolver ao longo de todo 
período de elaboração e implantação do PMSB, por meio de conferências, seminários, 
reuniões, oficinas e demais ações. 

O resumo consolidado do Produto B é apresentado a seguir. 

 

6.1 ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO 

A participação e a integração dos membros do corpo técnico da Prefeitura Municipal, 
do Poder Legislativo e de representantes da sociedade civil com a Equipe Técnica da 
Consultora foram previstas em todas as fases do Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB). Em decorrência desta troca de conhecimentos foi possível a 
construção do Plano de forma participativa de acordo com a realidade local e os 
interesses dos cidadãos. 

A participação da população nesta etapa, conforme o Plano Nacional de Saneamento 
Básico – PLANSAB, teve como objetivos: sensibilizar e envolver a população na 
elaboração do Plano Local; apresentar o planejamento e o cronograma de execução 
do PMSB; divulgar e aprovar os mecanismos de participação e de acesso à 
informação. Desta forma, inicialmente foram identificadas as estruturas e canais de 
participação social, os atores sociais presentes no município, visando desenvolver a 
estratégia mais adequada para atingir os objetivos de ampla divulgação do processo.  

A seguir serão apresentados os eventos de participação social, nas diferentes etapas, 
e as estratégias de divulgação adotadas. 

 

6.2  METODOLOGIA DOS TRABALHOS 

6.2.1 ETAPA 1 - Proposta Metodológica 

a) Lançamento e divulgação do PMSB 

O lançamento e divulgação compreendem a primeira reunião entre Comitê Executivo 
responsável pelo PMSB, composto por representantes da comunidade local, com o 
objetivo de lançar e divulgar os trabalhos para a elaboração do Plano, conforme o 
Cronograma de Eventos apresentado no Anexo III. A ampla divulgação é de grande 
importância, para possibilitar a participação de todos os membros do Comitê. Para 
tanto o planejamento da ação deve levar em consideração: a instância e o caráter do 
evento, o conteúdo a ser debatido, assim como as devidas estratégias de 
comunicação e publicidade. 

O conteúdo debatido aborda a importância das políticas públicas integradas e 
articuladas, situação atual do saneamento no município, objetivos de formulação do 
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Plano de Municipal de Saneamento Básico e apresentação da proposta de 
participação da população no processo.  

Assim, a participação popular se dá por intermédio da participação de todos os 
representantes do Comitê devidamente identificados e registrados no evento, através 
de lista de presença. 

b) Capacitação e Sensibilização (Gestores Municipais, Conselheiros, 
Lideranças Comunitárias e comunidade em geral) 

A capacitação e a sensibilização dos Gestores Municipais, dos Conselheiros 
Municipais de Conselhos afins, e das Lideranças Comunitárias, entidades da 
sociedade civil organizada e a comunidade em geral e tem como objetivo despertar 
nos participantes a importância da discussão e construção do PMSB, o valor da 
participação comunitária nessa construção.  

O conteúdo desta ação aborda os temas referentes à Política Nacional de 
Saneamento e Proposta Metodológica do PMSB, a importância do processo de 
participação social e da articulação da política de saneamento com as políticas 
setoriais, e os Instrumentos Legais do Estatuto da Cidade, Política Nacional de Saúde 
aplicado ao Saneamento Básico. São participantes dessa instância os Gestores 
Municipais, Conselheiros, Lideranças Comunitárias e Comunidade em Geral. 

A estratégia de comunicação ocorrerá da seguinte forma: contato telefônico, envio de 
convites para lideranças comunitárias, para os Conselhos Municipais, Gestores 
Municipais e Comunidade em Geral. 

Para o cumprimento desta etapa que resulta no presente Plano de Trabalho, foram 
desenvolvidas as seguintes etapas: 

 Identificação das Estruturas da Prefeitura: reconhecimento preliminar da 
condição atual do município, Coleta, por parte da equipe técnica contratada, 
de informações, através de formulário técnico, em anexo; 

 Quando possível, as informações, serão tratadas na forma de tabelas, 
correlacionando com os dados de outras fontes e analisado sob aspectos 
amplos; 

 As ações projetadas devem estar estruturadas por dados atualizados. Com 
apoio na sistemática da gestão territorial, prevê-se avaliar condições 
ambientais e sociais de: locais, grupos e pessoas, com modelagem aplicada 
ao saneamento básico social; 

 As bases de dados solicitadas não necessitam de informações de caráter 
sigiloso ou confidencial como o nome, identidade, CPF dos titulares, 
somente informações específicas sobre cada tema e o endereço, para que 
as informações possam ser chegadas, gerando mapas temáticos. 

c) Produtos da Etapa 1 

 Proposta Metodológica pactuada com a equipe técnica e sociedade; 
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 Relatório demonstrativo da realização das atividades de discussão e 
pactuação da proposta metodológica; 

 Relatório demonstrativo da realização das atividades envolvendo os 
segmentos sociais e demais setores envolvidos na questão habitacional, 
com lista de presença e fotos dos eventos realizados. 

6.2.2 ETAPA 2 - Diagnóstico Comunitário 

O diagnóstico comunitário visa fazer uma leitura da realidade local a partir da vivência 
dos moradores e lideranças locais, identificando as problemáticas relacionadas à 
questão do saneamento básico, a fim de perceber as potencialidades de cada região, 
bem como as prioridades de cada comunidade. 

A estruturação deste diagnóstico, passa pelos setores de abrangência de cada 
reunião comunitária, agrupando bairros. Conforme definido no plano de trabalho 
aprovado pela FUNASA, o município foi dividido em 03 Setores, agrupando as micro 
áreas já definidas, conforme Anexo. 

Nestas reuniões será feita uma apresentação geral sobre o que é o PMSB, seus 
objetivos e a metodologia utilizada para sua elaboração, e na sequência será feito 
levantamento de informações sobre cada bairro, abordando os temas pertinentes ao 
assunto, detectando as principais carências e as prioridades para cada tema.  

A instância e o caráter do evento deverão ser participativos e proporcionar a 
construção de um fórum de debates e deliberações a respeito de cada setor. Dentre 
os conteúdos a serem debatidos destacam-se as informações sobre o PMSB, o PNSB 
e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA, o planejamento e o 
cronograma de execução do PMSB e divulgação e aprovação dos mecanismos de 
ação e de acesso à informação. Assim como, um breve diagnóstico da situação do 
município em relação ao saneamento básico.  A realização de oficina de construção 
de diagnóstico, apresentadas em debate final com apresentação dos resultados para 
todos os participantes da oficina. 

Serão participantes dessa instância os cidadãos que mostrarem interesse, 
especialmente os residentes em cada setor determinado como prioritárias. A 
estratégia de comunicação consiste na distribuição de convites/folders à comunidade, 
bem como nas unidades escolares, de saúde, conselhos municipais de saúde, 
associações de moradores e igrejas, nos diferentes setores de realização dos 
eventos, na forma de mobilização comunitária através da sensibilização por meio dos 
Agentes Municipais de Saúde.  

Além dos convites e folders serão utilizados cartazes que serão afixados em espaços 
públicos como prefeitura, unidades de saúde, unidades de ensino, bem como a 
divulgação através de rádios, jornais locais, no sítio oficial da Prefeitura. 
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6.2.3 ETAPA 3 - Estratégias de Ação 

O planejamento desta ação levará em consideração: a instância e o caráter do evento 
deverão ser participativos, isso deverá ocorrer por intermédio do espaço de oficina de 
debates que ocorrerá com todos os participantes. O conteúdo a ser debatido terá 
como base o diagnóstico da situação do Saneamento e a formulação de propostas 
para o setor. Serão participantes dessa instância os cidadãos do município, 
mobilizados por divulgação do evento.  

A estratégia de comunicação estará apoiada no: envio de convite aos representantes 
da sociedade civil organizada, entidades e dos movimentos sociais. Além dos convites 
serão realizadas divulgações através de rádios e jornais locais e no sítio oficial da 
Prefeitura.  

6.2.3.1 Da Audiência Pública 

A estratégia de comunicação estará apoiada no envio de convite aos representantes 
da sociedade civil organizada, entidades e dos movimentos sociais. Além dos convites 
serão realizadas divulgações através de rádios e jornais locais e no sítio oficial da 
Prefeitura. Em anexo a lista das entidades e autoridades. 

6.2.3.2 Estratégia Geral de Comunicação/Publicidade 

Como estratégia geral de comunicação e publicidade será utilizada os meios de 
comunicação de massa, virtual e divulgação em veículos de comunicação local.  

A prefeitura participará do processo através do uso de formulários. 

Os interessados na participação do processo de elaboração, revisão e adequação dos 
planos deverão preencher um formulário online de solicitação de informações ou de 
sugestões. A Prefeitura fará, então, uma triagem das informações contidas em tais 
formulários e, no período de um dia, as encaminhará para empresa, para que esta 
providencie as respectivas respostas ou considerações, ao final do qual deverá 
encaminhá-las de volta para ao Município. Recebidas tais informações, a Prefeitura 
fará a comunicação ao interessado que solicitou os dados ou fez as sugestões.  

Serão elaborados folders com a definição da localização, datas dos eventos e 
explicação sobre o PMSB, a fim de atingir o maior número possível de participantes e 
despertar o interesse dos mesmos. Anexo a este relatório é apresentado o modelo de 
utilizado para a divulgação do PMSB. 

Fazem parte da estratégia a divulgação e comunicação em rádios, jornais, emissoras 
de TV e carros de som. 

Além dos meios eletrônicos, também será utilizada a estrutura dos equipamentos 
públicos tais como escolas municipais e estaduais, associações de moradores e 
unidades de saúde. 
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As Agentes Municipais de Saúde também participarão do processo, com a aplicação 
dos questionários para levantamento do diagnóstico local, conforme modelo Anexo, 
bem como com a divulgação do PMSB e suas atividades.  

Por fim, serão feitas reuniões com o objetivo de construir os planos de maneira 
participativa junto aos públicos de maior interface com o tema e eventos  abertos ao 
público, para apresentar os principais resultados e validá-los junto à comunidade do 
município. 

 

6.3 PROCEDIMENTOS PARA A EXECUÇÃO DAS ETAPAS E RELATÓRIOS  

6.3.1 ETAPA 1 - Proposta metodológica 

6.3.1.1 Produtos da Etapa 1 

 Proposta Metodológica pactuada com a equipe técnica e sociedade; 

 Relatório demonstrativo da realização das atividades de discussão e 
pactuação da proposta metodológica; 

 Relatório demonstrativo da realização das atividades envolvendo os 
segmentos sociais e demais setores envolvidos na questão habitacional, 
com lista de presença e fotos dos eventos realizados. 

6.3.2 ETAPA 2 -Diagnóstico do setor de saneamento básico 

O diagnóstico do saneamento básico será estruturado a partir da análise de dados 
técnicos e mapas, levando em consideração a leitura feita pela própria comunidade, 
visando agregar o valor da experiência e vivência dos cidadãos para identificar os 
problemas, as demandas e as expectativas. 

A abordagem nesta etapa seguirá os seguintes itens: 

a) Inserção regional e características do município 

Inserção Regional, centralidade, área de influência e relações com municípios 
vizinhos, analisando possíveis interferências regionais que possam gerar impactos 
sobre o saneamento básico. 

b) Atores sociais e suas capacidades 

Mapeamento dos atores sociais relacionados à questão do saneamento básico 
identificando as formas de atuação. 

c) Condições institucionais e administrativas 

Análise da capacidade institucional tanto sob o aspecto de recursos humanos quanto 
sob o aspecto de gestão e organização de informações.  
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d) Marcos legais e regulatórios 

Serão estudadas as legislações a nível Federal, Estadual e Municipal assim como a 
base Constitucional Federal e Estadual.  

e)  Necessidades de Saneamento Básico 

Para a definição da demanda, serão analisadas pesquisas que serão realizadas pelos 
Agentes Municipais de Saúde, realizando um Censo do Saneamento Ambiental 
através da aplicação de um questionário nas residências abrangidas pela Estratégia 
de Saúde da Família. Para tal pesquisa propõe-se o questionário apresentado em 
anexo, que será apresentado aos Agentes de Saúde em reunião de capacitação para 
aplicação do mesmo.  

Os dados da pesquisa serão comparados também às informações obtidas nas 
Oficinas Comunitárias, bem como aos dados do IBGE, SINIS, Ministério da Saúde e 
da Fundação João Pinheiro. 

f)  Programas e ações 

Será identificada a evolução histórica de ações e programas, financiados ou 
executados pela administração municipal e pelos demais entes federativos ou por 
agências bilaterais, os benefícios já realizados e a previsão de atendimentos através 
de novos programas.  

g) Recursos para financiamento 

Serão identificadas as fontes de recursos existentes e potenciais para financiamento 
do setor Saneamento Básico, tanto do setor público como privado. Da mesma forma 
serão analisados também a capacidade administrativa e técnica, mecanismos de 
gestão e equipe técnica municipal mínima capacitada.  

h) Diagnóstico Comunitário 

O diagnóstico comunitário será elaborado a partir da análise dos dados coletados nas 
03 (três) reuniões comunitárias.  

Com os dados coletados será possível a geração de mapas temáticos identificando 
as prioridades por região ou comunidade. 

i) Diagnóstico Completo 

As informações e análises do diagnóstico técnico serão comparadas ao diagnóstico 
comunitário. As convergências e divergências serão analisadas e apontadas as 
principais diretrizes que devem ser observadas na construção das estratégias de 
ação. 

6.3.2.1 Produtos da Etapa 2 

Texto com o Diagnóstico Técnico e Comunitário e Relatório demonstrativo da 
realização das atividades de discussão do Diagnóstico, contendo memória, lista de 
presença, e fotos dos eventos realizados. Relatório demonstrativo da realização das 
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atividades de participação social voltada à apresentação, discussão e pactuação do 
Diagnóstico, contendo memória, lista de presença, e fotos dos eventos realizados. 

6.3.3  ETAPA 3 - Estratégia de ação  

Nesta etapa serão identificadas as ações prioritárias, as quais serão definidas 
considerando o porte e a complexidade das questões urbanas encontradas, com foco 
em ações de caráter estruturante para a solução das questões de maior gravidade 
social.  

Também será considerada a mitigação de impactos negativos causados por 
investimentos em infraestrutura de grandes e médios portes, que tenham 
consequências sobre o setor de saneamento básico. Assim, propõe-se a elaboração 
de cenários, com variáveis dos segmentos macroeconômico, demográfico, urbano, de 
disponibilidade de recursos, a ser formulado em conjunto com os técnicos municipais, 
com a identificação da situação atual, tendencial e desejada. 

O próximo passo é a formulação de diretrizes, objetivos, programas e ações.  

6.3.3.1 Produtos da Etapa 3  

O produto final é o PMSB, contemplando o conjunto de estratégias de ação elaboradas 
contendo no mínimo os seguintes itens: 

a) Diretrizes e objetivos; 
b) Programas e ações; 
c) Metas, recursos e fontes de financiamento; 
d) Indicadores; 
e) Programas e ações prioritárias;  
f) Monitoramento, avaliação e revisão; 
g) Relatório contendo memória e material comprobatório da participação popular, 

com lista de presença do evento e fotos; 
h) Documento declaratório da administração pública municipal, que apresente as 

formas pelas quais foi dada publicidade à elaboração das estratégias de ação. 
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7 PRODUTO C - RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

O Produto C – Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo contempla a 
percepção dos técnicos e da sociedade quanto aos aspectos socioeconômicos, 
ambientais e culturais, à política do setor de saneamento e à infraestrutura de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e 
gerenciamento de resíduos sólidos. 

De acordo com o Termo de Referência, o processo de planejamento exige o 
levantamento de informações básicas relevantes do muncípio, capazes de auxiliar na 
tomada de decisões.  

Essas informações compõem o Produto C, cujo resumo consolidado é apresentado a 
seguir. 

 

7.1 METODOLOGIA UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 

O escopo de planejamento do PMSB extrapola questões de natureza técnica, 
relacionadas exclusivamente a infraestrutura dos sistemas e se propõe a definir um 
plano diretor de gestão.  

O diagnóstico contemplou a apresentação de indicadores sanitários, epidemiológicos, 
ambientais e socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas 
para os serviços de saneamento básico. 

Para a análise e sistematização das informações, de forma a auxiliar na elaboração 
dos diagnósticos setoriais, adotou-se a Sistemática CDP – Condicionantes, 
Deficiências e Potencialidades, constituindo-se em uma ferramenta importante na 
definição de estratégias de planejamento.  

Conforme reuniões com o Comitê de Coordenação do Plano observou-se a 
necessidade de elaborar um questionário para complementar as informações para a 
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Rodeio. Fazia-se 
necessário que o questionário contivesse tanto perguntas de caráter quantitativo, 
como qualitativo para um melhor diagnóstico local.  

O questionário elaborado pela Habitark Engenharia e aprovado pelo Comitê 
Executivo, foi aplicado em diversas regiões, totalizando 314 famílias entrevistadas, 
conforme apresentado a seguir. 

 

Tabela 1: Quantidade de Questionários Aplicados por Região 

REGIÃO Nº DE QUESTIONÁRIOS 

Bairro dos Lagos 04 

Centro 64 

Diamante 11 

Diamantina 11 

Gávea 26 
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REGIÃO Nº DE QUESTIONÁRIOS 

Glória 23 

Kaspereit 08 

Nova Brasília 11 

Rio Morto 29 

Rodeio 12 39 

Rodeio 32 22 

Rodeio 50 20 

Santo Antônio 05 

São Pedro Novo 14 

São Pedro Velho 27 

Total 314 

 

Os questionários foram aplicados pelas Agentes Comunitárias de Saúde do município. 
Assim que o levantamento foi concluído, foi desenvolvido método de análise dos 
dados coletados subdividindo as perguntas existentes no questionário, em regiões 
onde foram aplicados, formando assim, gráficos que serão apresentados ao longo do 
diagnóstico.  

 

7.2 DIAGNÓSTICO GERAL DO MUNICÍPIO 

7.2.1 Localização 

O município de Rodeio localiza-se no Médio Vale do Itajaí do Estado de Santa 
Catarina, fazendo parte da Meso-Região de Blumenau, que é constituída por um 
núcleo Metropolitano formado pelos municípios de Blumenau (sede), Pomerode, 
Indaial e Timbó, e uma Área de Expansão formada pelos municípios de Apiúna, 
Ascurra, Benedito Novo, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Guabiruba, Ilhota, Luiz 
Alves, Rio dos Cedros e Rodeio (AMMVI, 2006a). 

O município pertence à bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, cujos afluentes são: Rio 
Benedito, Ribeirão São Pedro, Ribeirão do Salto. Fica às margens do Ribeirão São 
Pedro, no litoral da Serra do Mar. Faz parte do Cinturão Verde do Vale do Itajaí. É um 
vale rodeado de montes, colinas e montanhas. 
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Figura 2: Localização do Município de Rodeio 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

 
Figura 3: Mapa de localização dos Bairros e Localidades do Município de Rodeio 

Fonte: Adaptado IBGE, 2010. 
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Tabela 2: Aspectos Gerais e Históricos 

ASPECTOS GERAIS E HISTÓRICOS 

Localização - Mesorregião IBGE Vale do Itajaí 

Associação dos Municípios 
AMMVI – Associação dos 
Municípios do Médio Vale do Itajaí 

Área Territorial (km²) 129,934 

Distância da Capital (km) 185 

Clima 
Temperado, com temperatura média 
15°C a 25°. 

Altitude (m) 106,00 

População (2010) 10.922 

Densidade Demográfica 2010 (hab./km²) 85,00 

Data da Fundação 14 de março de 1937 

Colonização Italiana 

Fonte: IBGE, Censo 2010. - Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria de Estado do 
Planejamento, Dados Estatísticos Municipais 2008 – Assessoria de Planejamento do SEBRAE/SC- 

Federação Catarinense dos Municípios (FECAM) – Santa Catarina Turismo S/A (SANTUR) 

7.2.2 Histórico 

Insatisfeitas com uma Europa conturbada pelos conflitos e crises políticas, 114 
famílias oriundas do Tirol Trentino, decidiram abandonar a Itália, em 1875, e buscar 
uma vida próspera e calma no Brasil. 

A primeira leva de imigrantes era composta por 20 famílias, que partiram de Trento 
em meados de maio de 1875 após três meses de exaustiva viagem, aportaram em 
Itajaí. O segundo grupo, composto por 34 famílias, chegou em setembro de 1875. Um 
terceiro grupo, de 34 famílias, saiu de Trento em agosto, chegando a Blumenau em 
outubro do mesmo ano. 

Desta forma, em meados de novembro de 1875, as 114 famílias (ou 106, na versão 
de alguns pesquisadores), emigradas do Tirol Trentino, passaram a ocupar as 
colônias a partir de Timbó em direção a atual localidade de Diamante, às margens do 
Itajaí-Açu. Esta linha de ocupação passou a ser chamada de Picada de Rodeio. 

Apesar da Colônia de Rodeio desenvolver-se relativamente bem, as vias de 
comunicação com Timbó, Indaial e Blumenau eram precárias. Nos primeiros cinco 
anos, as viagens eram feitas a cavalo ou a pé, através de estreitas picadas. Para 
solucionar este problema, organizou-se, em 1880, sob a direção de Eugênio Uber, 
uma comissão encarregada de alargar e melhorar os caminhos que ligavam Rodeio 
àqueles municípios. Nos dois anos seguintes, Rodeio achava-se ligada aos principais 
centros de comércio do Vale, por uma estrada de 5 metros de largura. Assim 
interligado aos principais centros comerciais, o Município se encaminhou a largos 
passos, para o progresso material e econômico, o que se verificou, principalmente, 
após a emancipação política, em 1936. 
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Em divisão territorial datada de 31-XII-1936, figura no município de Timbó, distrito de 
Rodeio. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Rodeio, pela Lei Estadual 
nº 104, de 22-10-1936, desmembrado de Timbó. Sede na vila de Rodeio e Benedito 
Novo. Constituído de dois distritos: Rodeio e Benedito Novo. Instalado em 14-03-1937. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960, pela Lei Estadual nº 
805, de 20-12-1961, desmembram do município de Rodeio os distritos de Benedito 
Novo e Doutor Pedrinho.  

7.2.3 Acesso 

O município de Rodeio interliga-se com Timbó pela Rodovia SC - 416 denominada 
Rodovia Dr. Euclides Prade, com Indaial e Blumenau pela Rodovia BR 470, 
denominada Rodovia Ingo Hering. Interliga-se também com os municípios de Ascurra, 
Timbó, Indaial, por vias de acesso através da BR 470, SC 416 e Rodovias Municipais. 

7.2.4 Características do meio físico 

7.2.4.1 Geologia 

Rodeio está contido na Bacia Hidrográfica do Itajaí, geologicamente formada por 
litologias do Embasamento Catarinense (Escudo Catarinense), que incluem rochas 
magmáticas e metamórficas mais antigas, rochas sedimentares e vulcânicas da Bacia 
Sedimentar do Paraná e sedimentos mais recentes ainda não consolidados 
(PROJETO MEU LUGAR, 2005 apud AMMVI, 2006a). 

7.2.4.2 Clima 

O clima do município de Rodeio conforme classificação de Köeppen é Cfa, clima 
subtropical, com verão quente, conforme podemos perceber na figura a seguir. As 
temperaturas são superiores a 22ºC no verão e com mais de 30 mm de chuva no mês 
mais seco.  
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Figura 4: Classificação climática segundo Köeppen 

Fonte: EPAGRI, 2013 (Modificado) 

 

 
Figura 5: Distribuição Total de Chuva no Estado de Santa Catarina 

Fonte: EPAGRI/CLIMERH, 2010 
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7.2.4.2.1 Séries Históricas de Dados Meteorológicos e Pluviométricos 

A seguir, se tem uma base da temperatura mensal do ano e as séries históricas dos 
dados meteorológicos e pluviométricos anuais, extraídos da Estação Meteorológica 
mais próxima do município de Rodeio Estação de Indaial (automática INMET). 

 

Tabela 3: Séries Históricas de Dados Meteorológicos Estação de Indaial – Automática (INMET) 

ANO 
TEMPERATURA 
MÁXIMA - MÉDIA 

TEMPERATURA 
MÍNIMA - MÉDIA 

PRECIPITAÇÃO - 
SOMA 

1974 30,4 19,9 1061 

1975 30,5 20 1313 

1976 30,6 19,9 1215 

1977 31 20,7 1560 

1978 30,6 20,5 1279 

1979 29,4 17,7 1359 

1980 - - - 

1981 - - - 

1982 - - - 

1983 - - - 

1984 - - - 

1985 30,6 18,5 959 

1986 -   

1987 31 19,2 1531 

1988 30,6 18,8 1230 

1989 30,4 18,8 1711 

1990 31,1 19,3 2005 

1991 31,1 19,3 1361 

1992 30,8 19,3 1662 

1993 31,6 19,4 1540 

1994 32,2 19,6 1799 

1995 31,7 19,7 837 

1996 31,3 19,5 1136 

1997 31,6 19,8 1976 

1998 31,5 20,1 2337 

1999 31,5 19,4 1099 

2000 31,3 19,5 1356 

2001 31,8 20,4 1707 

2002 32,1 21 1557 

2003 31,6 20,4 1063 

2004 30,9 20,1 1328 

2005 - - - 

2006 29 19,5 328,6 

2007 26,6 17,3 1524 

2008 25,5 16,6 2093,4 

2009 26,3 17,3 1715,6 

2010 25,8 17,1 2178,4 

2011 25,7 16,8 2195,4 

2012 26,9 17,5 1085,8 

2013 24,6 16 809,2 

Máxima 32,2 21 2337 
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ANO 
TEMPERATURA 
MÁXIMA - MÉDIA 

TEMPERATURA 
MÍNIMA - MÉDIA 

PRECIPITAÇÃO - 
SOMA 

Mínima 24,6 16 328,6 

Média 29,9 19,1 1451,9 

Variância 4,88 1,61 194508,89 

Desvio Padrão 2,21 1,27 441,03 

Fonte: AGRITEMPO (2013) 

 

Segundo os dados cartográficos digitais do Atlas Climatológico do Estado de Santa 
Catarina (2002), a ocorrência de precipitações médias anuais de Rodeio fica entre 
1.500 mm em praticamente todo o município. 

7.2.4.3 Hidrografia 

7.2.4.3.1 Inserção Hidrográfica no Sistema da Vertente Atlântica  

De acordo com o Atlas de Santa Catarina, a rede hidrográfica do Estado é constituída 
por dois sistemas independentes de drenagem: sistema integrado da vertente do 
interior, comandado pela bacia Paraná Uruguai, e o sistema da vertente atlântica, 
formado por um conjunto de bacias isoladas. 

A figura a seguir apresenta os dois sistemas independentes de drenagem do Estado 
de Santa Catarina, a Vertente do Atlântico e a Vertente do Interior, estando o município 
de Rodeio, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-Açu, inserido na Vertente do 
Atlântico. 

 

 
Figura 6: Mapa de Vertentes do Estado de Santa Catarina 

Fonte: Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina - Diagnóstico Geral 
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A figura a seguir apresenta a divisão das Bacias Hidrográficas do Estado de Santa 
Catarina, juntamente com os principais rios, estando o município de Rodeio inserido 
na Bacia hidrográfica de número 14, correspondente a Bacia Hidrográfica Itajaí. 

 

 
Figura 7: Mapa de Divisão das Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina 

Fonte: Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina - Diagnóstico Geral 

 

7.2.4.3.2 Bacia de Contribuição 

O município de Rodeio está inserido dentro do sistema de drenagem da vertente 
atlântica, que compreende uma área aproximada de 35.298 km2, ou seja, 37% da área 
total do estado, onde se destaca a bacia do rio Itajaí, com aproximadamente 15.000 
Km2 de área, sendo a maior bacia inteiramente e catarinense. Esta bacia conta com 
três grandes tributários: Itajaí do Norte, Itajaí do Oeste e Itajaí do Sul. 

A bacia do rio Itajaí, está situada na região leste de Santa Catarina, ocupa parte do 
planalto e do litoral do Estado. Com uma área de drenagem de 15.000 km², uma 
densidade de drenagem 1,61 Km/Km² e uma vazão média de longo período de 205 
m³/s, esta bacia é uma das mais expressivas do estado, tanto nos aspectos de 
hidrografia quanto nos socioeconômicos.   

A Bacia do Benedito é uma das principais bacias da região e seu rio principal, o rio 
Benedito, nasce nos limites desta em área elevada onde funda o planalto de 
Canoinhas. A primeira parte de seu curso tem direção aproximada norte-sul, correndo 
depois no rumo geral de 60º sudeste, e depois da confluência com o Rio dos Cedros 
chega à sua foz no Itajaí-Açu no rumo de 30º sudeste. O rio Benedito atravessa a 
região norte do município de Rodeio no sentido leste oeste. Ao sul, o Rio Itajaí-Açu é 
o divisor entre Rodeio e os municípios de Ascurra e Indaial.  
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Figura 8: Mapa de Divisão das Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina 

Fonte: Bacias Hidrográficas do Estado de Santa Catarina – Bacias e Rios 

 
A Figura abaixo ilustra a hidrografia principal do município. 

 

 
Figura 9: Hidrografia do município de Rodeio 

Fonte: Adaptado do IBGE 
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A principal demanda por água em Rodeio é decorrente das extensas áreas cultivadas 
com arroz-irrigado, que disputam a água disponível com o consumo urbano e a 
atividade industrial (AMMVI, 2006). 

7.2.4.4 Vegetação 

A Figura abaixo apresenta os remanescentes florestais e os domínios de Mata 
Atlântica no país, com destaque ao Estado de Santa Catarina e ao Médio Vale do 
Itajaí. Pode-se verificar, portanto, que existe uma concentração de remanescentes 
florestais na região. 

 

 
Figura 10: Cobertura vegetal na região do Vale do Itajaí 

Fonte: Adaptado de Associação Mico-Leão-Dourado, 2009 

7.2.4.5 Uso e ocupação do solo 

A Lei de uso e ocupação do solo estabelece os usos permitidos e as condições para 
a realização de atividades econômicas nas diferentes áreas da cidade e define os 
parâmetros relativos à intensidade do uso e ocupação do solo. Desta forma, este item 
aborda as questões que se referem à ocupação e uso do solo atual no município de 
Rodeio, em conformidade com o Plano Diretor Municipal em vigor.  

Salienta-se que as metas do Plano Municipal de Saneamento seguirão as leis 
municipais em vigor no município de Rodeio.  
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Segundo o Plano Diretor Municipal de Rodeio (2014), como princípio geral, todos os 
usos serão admitidos no território do Município, salvo aqueles expressamente 
proibidos no Anexo III – Tabela de Índices Urbanísticos e desde que obedeçam as 
condições, princípios e diretrizes estabelecidas nesta Lei. 

A proibição de alguns usos e atividades em determinadas zonas do município de 
Rodeio estabelecidos no Anexo III é determinado pela sua função, pelo porte ou ainda 
se for considerada como potencialmente geradora de incômodo ao entorno imediato, 
tráfego, impacto urbanístico ou risco ambiental. 

A Figura abaixo apresenta o macrozoneamento do município. 

 

 
Figura 11: Macrozoneamento do município de Rodeio 

Fonte: Plano Diretor do Município, 2014 

De acordo com a figura, a Macrozona de Interesse Social possui pouca estrutura, 
fragilidades ambientais elevadas, com tendência a erosão do solo e presença de 
recursos hídricos. 
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7.2.4.6 Planejamento urbano e legislação urbana municipal atual 

 

 
Figura 12: Mapa de restrições legais à ocupação 

Fonte: Plano Diretor do Município, 2006 

 

Fazendo um cruzamento com o mapa apresentado na figura acima (Restrições 
Legais) com o mapa de uso do solo, percebe-se que há grande ocupação de APPs 
de topo de morro, principalmente nas localidades de Ipiranga e no Pico, que 
apresentam uso para pastagens, silvicultura e também ocupações com característica 
urbana (AMMVI, 2006a). 

7.2.5 Aspectos socioeconômicos e infraestrutura social 

7.2.5.1  Atividade econômica 

O Município conta com uma expressiva realidade na indústria têxtil: confecção e 
tecelagem, da qual emanam diversas facções. As principais Empresas são: Cia 
Hering, Rodeio Indústria Têxtil e Malhas Pierm. Na Indústria Madeireira, as principais 
são as que fabricam Esquadrias de portas, janelas e torneados entre elas as maiores 
são: Madêmer (Exportação), Indústria Centenário, Esquadrias Tambosi, Esquadrias 
Benjamim, Madeirol, Tormadel, Edal Torneados, além de várias serrarias. A indústria 
de plásticos e de alumínio também se conceitua como um setor que cresce no 
município. As principais: MC Plásticos e Plasagra e Esquadrias de Alumínio Maiochi. 
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Na agricultura as principais fontes de renda são banana e arroz irrigado. Outros 
cultivos: piscicultura, reflorestamento de pinus, palmeira real e eucalipto, hortaliças, 
milho e uva. O comércio é variado, atende a todas as necessidades da população: 
alimentação, vestuário, móveis e eletrodomésticos, calçados, material de construção 
e outros. Os principais empreendimentos comerciais são: COOPER Hering, Lojas 
Dudi, Lojas Fiamoncini, Dallagnolo, Rozza e Cia. São expressivas as produções de 
queijos e vinho. A Vinícola San Michele, os Laticínios Rendena e Ipiranga, além de 
fontes econômicas também se evidenciam como fatores turísticos. Na tabela a seguir 
é apresentado o número de estabelecimentos por atividade econômica em alguns 
municípios catarinenses. Foram contabilizados somente os estabelecimentos que 
movimentaram pessoal durante o ano, ou seja, admitiram ou demitiram pessoas. 

 

Tabela 4: Número de estabelecimentos por atividade econômica 

MUNICÍPIO AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA 
CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
COMÉRCIO SERVIÇOS 

Blumenau 24 2.174 671 3.839 4.109 

Timbó 16 490 35 501 401 

Rodeio 13 182 6 106 69 

Rio do Sul 37 526 97 1.092 876 

Pomerode 7 288 28 313 263 

Indaial 19 811 149 753 481 

Total 10.817 10.817 10.817 10.817 10.817 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego - RAIS 2010 - CNAE 2.0 

 

Tabela 5: Número de Empregos formais por setor em dezembro 2011 

SETOR - IBGE RODEIO 
SANTA 

CATARINA 

Masculino Feminino Total Total 

Extração Mineral 9 9 9 7.607 

Indústria Transformação 1326 1251 2577 644.455 

Construção Civil 20 20 20 98.124 

Comércio 205 129 334 415.977 

Serviços 112 118 230 592.052 

Administração Pública 103 144 247 240.811 

Agropecuária 21 1 22 43.755 

Fonte: RAIS 2011, MTE - Informações para o Sistema Público de Emprego e Renda 

7.2.5.2 Educação 

Os dados apresentados nesta seção foram coletados do Ministério da Educação e do 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. A organização destas informações 
permite validações sobre a evolução de diversos indicadores relacionados à educação 
no município de Rodeio. 
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7.2.5.2.1 Alunos Matriculados por Dependência Administrativa 

Rodeio tem 1.679 alunos matriculados, sendo este número resultado do balanço do 
Ministério da Educação relativo ao ano de 2012. Na comparação dos dados de 2008 
a 2012, houve um decréscimo no número de matrículas no município, conforme tabela 
abaixo. 

Com relação à oferta destas matrículas, a rede municipal e estadual juntas 
correspondem por 97,9% do número de matriculados no município em 2013. 

 

Tabela 6: Número de alunos matriculados no município 

ANO MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL PRIVADA 
TOTAL 

(*) 

2007 857 1077 - - 1934 

2008 1185 1092 - - 2277 

2009 1173 970 - - 2143 

2010 893 941 - - 1834 

2012 852 792 - 35 1679 

Evolução no 
período 2007/2012 -0,58% -26,46% 0,0% 0,0% - 13,18% 

Fonte: Indicadores Demográficos e Educacionais (2013) 

 

7.2.5.2.2 Distribuição do Número de Alunos por Modalidade de Ensino – 2010 

Os dados extraídos do Ministério da Educação apontam que em 2010 os maiores 
contingentes de alunos matriculados no município estavam relacionados ao ensino 
fundamental. A abaixo, demonstra o número de alunos matriculados segundo as 
modalidades de ensino em 2010. 

 

Tabela 7: Distribuição dos alunos por modalidade de ensino em Rodeio – 2010 

MODALIDADES ALUNOS 
% 

RELATIVO 

Creche 170 9,27% 

Pré-escola 271 14,78% 

Ensino Fundamental 1116 60,85% 

Ensino Médio 277 15,10% 

Educação Profissional (Nível Técnico) - 0,0% 

Educação Especial - 0,0% 

Educação de Jovens e Adultos - 0,0% 

Total 1834 100% 
Fonte: Indicadores Demográficos e Educacionais, 2013 
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7.2.5.2.3 Número de Estabelecimentos de Ensino e Docentes no Município 

No período de 2007 a 2010, o número de estabelecimentos de ensino registrou uma 
queda de 30,43%, na Tabela 8 podem-se observar esses números. Em relação ao 
número de docentes do município registrou uma alta de 67,5% de 2007 a 2012 
conforme a tabela abaixo. 

 

Tabela 8: Número de estabelecimentos de ensino segundo a modalidade - Rodeio 
2007/2010 

MODALIDADE DE ENSINO 2007 2010 
EVOLUÇÃO 
2007/2010 

Creche 3 3 0,0% 

Pré-escola 10 6 - 40% 

Ensino Fundamental 9 6 - 33,33% 

Ensino Médio 1 1 0,0% 

Educação Profissional (Nível 
Técnico) - - - 

Educação Especial - - - 

Educação de Jovens e Adultos - - - 

Superior - - - 

Total 23 16 - 30,43% 

Fonte: Indicadores Demográficos e Educacionais, 2013 

 

Tabela 9: Número de docentes segundo a modalidade de ensino - Rodeio 
2007/2012 

MODALIDADE DE ENSINO 2007 2010 2012 
EVOLUÇÃO 
2007/2012 

Creche 17 20 - -100% 

Pré-escola 22 22 23 4,55% 

Ensino Fundamental 41 96 84 104,88% 

Ensino Médio - 49 27 - 

Educação Profissional (Nível 
Técnico) - - - - 

Educação Especial - - - - 

Educação de Jovens e Adultos - - - - 

Superior - - - - 

Total 80 187 134 67,5% 

Fonte: Indicadores Demográficos e Educacionais, 2013 

7.2.5.3 Saúde 

Rodeio conta com 23 unidades de saúde. A tipologia dos estabelecimentos presentes 
no município, Estado e Brasil é detalhada conforme a tabela a seguir. 
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Tabela 10: Número de unidades de saúde por tipo de estabelecimento, segundo 
Brasil, Santa Catarina e Rodeio – agosto/2013 

UNIDADES DE SAÚDE 
 

RODEIO  
 SANTA 

CATARINA  
 BRASIL  

Posto de Saúde 4 339 10.708 

Centro de Saúde/Unidade Básica 1 1.491 33.570 

Policlínica 1 182 6.005 

Hospital Geral   205 5.187 

Hospital Especializado   20 1.088 

Unidade Mista   7 756 

Pronto Socorro Geral   8 442 

Pronto Socorro Especializado   5 133 

Consultório Isolado 7 7.441 129.318 

Unidade Móvel Fluvial   1 24 

Clínica /Centro de Especialidade 5 1.670 33.920 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia 4 1.022 19.894 

Unidade Móvel Terrestre   71 889 

Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na área de 
Urgência 

  140 3.082 

Farmácia   55 1.263 

Unidade de Vigilância em Saúde   27 1.727 

Cooperativa   5 311 

Centro de Parto Normal - Isolado     17 

Hospital/Dia - Isolado   30 486 

Central de Regulação de Serviços de Saúde   3 314 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN   2 95 

Secretaria de Saúde 1 333 5.411 

Centro de Atenção Hemoterapia e ou Hematológica   2 222 

Centro de Atenção Psicossocial   87 2.245 

Centro de Apoio a Saúde da Família   15 546 

Unidade de Atenção a Saúde Indígena   6 264 

Pronto Atendimento   29 702 

Polo Academia da Saúde   11 572 

Tele saúde   1 42 

Central de Regulação Médica das Urgências   7 206 

Serviço de Atenção Domiciliar Isolado    1 140 

Oficina Ortopédica   1 6 

Central de Regulação   9 449 

Total 23 13.226 260.034 

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
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7.2.5.4 Cultura 

O município de Rodeio conta com vários espaços culturais, em conformidade, com 
informações locais do Município (Fonte: Prefeitura Municipal de Rodeio, disponível em 
www.rodeio.sc.gov.br acesso em 09/2013).  

Entre eles destaca-se o Centro Cultural; Sociedade Antares; Grupos Culturais de 
folclore, coral, dança e música; Rotary; Círculo Trentino, Centro de Eventos Vila 
Italiana, Museu Histórico, Salão Paroquial, Restaurantes, Bares e Lanchonetes. 

7.2.5.5 Esportes 

Em consonância com informações disponibilizadas pela Prefeitura de Rodeio, a 
infraestrutura para o setor esportivo do município conta com 03 (três) ginásios de 
esportes: Ginásio de Esporte José Maximiliano Venturi, Ginásio de Esportes 
Associação Atlética São Virgílio e Ginásio de Esportes Rodeio 32. 

7.2.5.6 Segurança Pública 

A segurança pública do município conta com uma Delegacia Civil e um posto da 
Polícia Militar. O município conta ainda com o atendimento do Corpo de Bombeiros 
Voluntários da União, que abrange os municípios de Rodeio, Ascurra e Apiúna. 

7.2.6 Infraestrutura do município 

7.2.6.1 Sistema viário 

As principais vias de acesso ao Município são: a rodovia federal BR-470, e as rodovias 
estaduais SC-416 e SC-477 (BRASIL, 2002), sendo que a rodovia SC-416 é também 
a principal via do Município.  

Outra questão importante relativa ao sistema viário de Rodeio são os conflitos entre o 
uso do solo e o tráfego. Rodeio desenvolveu-se ao longo da rodovia estadual SC-416, 
o centro, assim como o núcleo dos seus bairros mais populosos são cortados por esta 
rodovia.  

Nos bairros cortados pela BR-470, o principal problema em relação ao sistema viário 
é que a BR é utilizada como principal via para deslocamentos de caráter local, o que 
acarreta riscos tanto para a população quanto para os motoristas que estão apenas 
de passagem, e com a velocidade mais alta, normal e permitida para uma rodovia 
federal. Esta também é uma realidade, embora não tão expressiva, para o Bairro dos 
Lagos, cortado pela SC-477. 

A Figura a seguir mostra o sistema viário de acesso ao município. 

http://www.rodeio.sc.gov.br/
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Figura 13: Mapa de mobilidade e infraestrutura urbana 

Fonte: Plano Diretor do Município, 2006 

 

7.2.6.2 Transporte coletivo e escolar 

O transporte coletivo e escolar é realizado por uma empresa terceirizada pela 
Prefeitura Municipal para prestar o serviço à população e aos alunos, das séries 
iniciais até o ensino médio. O serviço é realizado em regime circular nos períodos da 
manhã, tarde e noite em todos os bairros da cidade. 

 

Tabela 11: Transporte coletivo e escolar 

TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR 

Localidade Destino Frequência  

Todos os bairros Centro/Escolas manhã, tarde e noite 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rodeio, 2013 
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7.2.6.3 Energia elétrica 

A empresa responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica do município 
é a Companhia de Energia Elétrica de Santa Catarina – CELESC. O consumo total de 
Rodeio, em 2009, foi de 28.484.378 kWh. Deste montante, 49,9% foram consumidos 
pelo setor industrial, 28,52% para o consumo residencial, 9,69,% para o consumo 
comercial, 6,43% para o consumo rural e o restante para poder público, iluminação 
pública, serviços públicos e próprios (1,22%, 4%, 0,21% e 0,03% respectivamente). 

7.2.6.4 Telefonia 

O sistema de telefonia do município de Rodeio é composto por 01 prestadora de 
telefonia fixa (Oi), 04 prestadoras de telefonia móvel (Claro, Oi, TIM e Vivo), 01 
prestadora de serviços de internet (Oi) e 01 prestadora de serviços de internet móvel, 
na modalidade 2G (Oi). 

7.2.6.5 Meios de comunicação 

Os principais meios de comunicação do município de Rodeio são 01 jornal (O 
Corujão), 01 emissora de rádio (Associação Rádio Comunitária Trentina), 06 
emissoras de TV (Globo, Rede Vida, Record, Record News, Bandeirantes e SBT) e 
01 agência dos correios. 

7.2.6.6 Agências bancárias 

O sistema bancário de Rodeio é composto por 02 postos de atendimento eletrônico e 
02 agências bancárias. 

7.2.6.7 Área industrial 

Atualmente, o município possui 376 estabelecimentos divididos nas áreas mais 
comuns, sendo que 13 são da área agropecuária, 182 são da área industrial, 6 da 
construção civil, 106 da área comercial e 69 da área de serviços. 

7.2.6.8 Demografia 

A população de Rodeio apresentou um aumento de 5% em 2010 com relação ao 
último censo que havia sido realizado pelo IBGE em 2000. De acordo com o Censo 
2010, a população de Rodeio é de 10.922 habitantes, sendo considerada a 104ª 
cidade no ranking populacional catarinense. O Gráfico 1 demonstra a evolução 
populacional do município nos últimos anos. 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB Pág. 56 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

 
Gráfico 1: População Total de Rodeio 1980/2010 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos e contagem Populacional, 2010 

7.2.6.8.1 Distribuição Populacional Segundo o Gênero e Localização 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos do Censo 
2010 aponta que, no município, os homens representam 50,2% da população e as 
mulheres, 49,8%. 

7.2.6.8.2 Densidade Demográfica 

Como uma área de 129,934 Km² e população de aproximadamente 10.922 habitantes 
de acordo com o censo demográfico 2010, Rodeio possui uma densidade demográfica 
de 84,05 hab./km². 

7.2.6.8.3 Faixa Etária da População 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência de Rodeio passou de 43,49% para 
38,32%, e o índice de envelhecimento evoluiu de 7,69% para 9,29%. Entre 1991 e 
2000, a razão de dependência foi de 53,23% para 43,49%, enquanto o índice de 
envelhecimento evoluiu de 7,22% para 7,69%, conforme os números apresentados 
na tabela abaixo. 

 

Tabela 12: Estrutura Etária da População de Rodeio – SC 

ESTRUTURA 
ETÁRIA 

POPULAÇÃO 
1991 

% 
TOTAL 
1991 

POPULAÇÃO 
2000 

% 
TOTAL 
2000 

POPULAÇÃO 
2010 

% 
TOTAL 
2010 

Menos de 15 
anos 

2.478 27,52 2.348 22,62 2.712 24,83 

15 a 64 anos 5.875 65,26 7.234 69,69 7.195 65,88 

65 anos ou 
mais 

650 7,22 798 7,69 1.015 9,29 

Razão de 
dependência 

53,23 0,59 43,49 0,42 38,32 0,35 

Índice de 
envelheciment
o 

- 7,22 - 7,69 - 9,29 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 
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7.2.6.9 Saúde ambiental 

O campo da saúde ambiental compreende a área da saúde pública, afeita ao 
conhecimento científico e à formulação de políticas públicas e às correspondentes 
intervenções relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio 
ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influencia, com vistas 
a melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista da 
sustentabilidade. 

Ampliando-se o conceito de saúde como uma prática social, é possível perceber a 
interdependência entre indivíduos, organizações, grupos populacionais e os conflitos 
decorrentes de sua interação com o meio ambiente. É forçoso reconhecer que a 
cooperação, a solidariedade e a transparência, como práticas sociais correntes entre 
sujeitos, precisam ser urgentemente, resgatadas. Há que se compreender, ainda, que 
promoção da saúde não é apenas um conjunto de procedimentos que informam e 
capacitam indivíduos e organizações ou que buscam controlar as condições de saúde 
de grupos populacionais específicos. Tem-se, portanto, que disseminar a diversidade 
de possibilidades existentes para preservar e aumentar o nosso potencial de saúde 
por meio da promoção da saúde. 

7.2.6.10 Indicadores 

Os indicadores são estabelecidos com o objetivo de sinalizar o estado (como se 
encontra) de um aspecto ou a condição de uma variável, comparando as diferenças 
observadas no tempo e no espaço. Em síntese, os indicadores são tão variados 
quanto os fenômenos, processos e fatos que eles monitoram, provêm de diferentes 
fontes e têm três funções básicas - quantificação, simplificação da informação e 
comunicação - contribuindo, deste modo, para a percepção dos progressos 
alcançados e para despertá-lo da consciência da população (Pesquisa de 
Informações Básicas Municipais - Perfil dos Municípios Brasileiros - 2002).  

7.2.6.10.1  Indicadores Sanitários 

Estão intimamente ligados à saúde ambiental. Esta é a área da Saúde Pública que 
relaciona o conhecimento científico e à formulação de políticas públicas relacionadas 
à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico 
que a determinam, condicionam e influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de 
vida do ser humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade.  

7.2.6.10.2  Indicadores Epidemiológicos 

A epidemiologia é uma das inúmeras disciplinas envolvidas nas discussões sobre a 
relação entre a saúde e o ambiente. O contexto da epidemiologia abrange teorias 
quando sobre o conhecimento científico, importante para a compreensão de como 
utilizar, em que situações e como analisar os resultados dos estudos epidemiológicos 
em saúde ambiental (Vigilância Ambiental, 2002). 
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7.2.6.10.3  Indicadores Ambientais 

O saneamento básico constitui um dos mais importantes meios de prevenção de 
doenças, dentre todas as atividades de saúde pública. Inclui várias definições, sendo 
que devemos sempre levar em consideração àquela fixada pela OMS (Organização 
Mundial de Saúde). Seu objetivo maior é a promoção da saúde do homem, pois muitas 
doenças podem proliferar devido à carência de medidas de saneamento. 

Devido à importância da água nos indicadores ambientais, serão apresentados a 
seguir índices que demonstram a situação dos recursos hídricos, do abastecimento 
de água e dos sistemas de esgoto.  

 

Índice de Qualidade de Água Bruta para Fins de Abastecimento Público (IAP) 

Criado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), o IAP é 
o produto da ponderação dos resultados atuais do IQA (Índice de Qualidade de Águas) 
e do ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas e Organolépticas). Dessa forma, o índice 
será composto por três grupos principais de variáveis: 

O IAP completo será designado como sendo aquele que inclui no grupo de 
Substâncias Tóxicas (ST) do ISTO, o Teste de Ames e o Potencial de Formação de 
THM, e será aplicado para todos os pontos da Rede de Monitoramento que são 
utilizados para abastecimento público. Nos demais pontos, o IAP será calculado 
excluindo tais parâmetros. 

 

Índice de Abastecimento de Água Potável 

O índice de abastecimento de água potável expressa à parcela da população com 
acesso adequado a abastecimento de água. Trata-se de um indicador importante para 
a caracterização básica da qualidade de vida da população, quanto ao 
acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico e ambiental.  

 

Índice de Coleta de Esgoto 

Trata-se de indicador muito importante tanto para a caracterização básica da 
qualidade de vida da população residente em um território, quanto para o 
acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico e ambiental. Este 
indicador expressa, em percentuais, a relação entre o total de população urbana e 
rural que dispõe de acesso adequado aos serviços de esgotamento sanitário no total 
da população urbana e rural. 

 

Índice de Tratamento de Esgoto 

O tratamento dos esgotos sanitários é feito por combinação de processos físicos, 
químicos e biológicos, que reduzem a carga orgânica do esgoto antes do seu 
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lançamento em corpos d’água. São considerados como tratados os esgotos sanitários 
que recebem, antes de ser lançado nos corpos receptores, pelo menos o tratamento 
secundário, com a remoção do material mais grosseiro, da matéria orgânica 
particulada, e de parte da matéria orgânica dissolvida do efluente. As formas de 
tratamento do esgoto consideradas neste indicador são: os filtros biológicos, lodos 
ativados, lagoas, o valo de oxidação, fossas sépticas e reatores anaeróbios.  

7.2.6.10.4  Produto Interno Bruto (PIB) 

É o principal medidor do crescimento econômico de uma região, seja ela uma cidade, 
um Estado, um país ou mesmo um grupo de nações. Sua medida é feita a partir da 
soma do valor de todos os serviços e bens produzidos na região escolhida em um 
período determinado.  

7.2.6.10.5  Distribuição de Renda 

A renda per capita média de Rodeio cresceu 132,38% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 412,32 em 1991 para R$ 593,39 em 2000 e R$ 958,15 em 2010. A 
taxa média anual de crescimento foi de 43,91% no primeiro período e 61,47% no 
segundo.  

 

Índice de Gini 

Medida do grau de concentração de uma distribuição de renda da população, cujo 
valor varia de zero (a perfeita igualdade) até um (a desigualdade máxima). No caso 
específico do cálculo do PIB dos Municípios, mede o grau de desigualdade existente 
na distribuição dos municípios segundo o valor adicionado de cada município. Seu 
valor varia de zero, caso em que não há desigualdade, ou seja, o valor adicionado é 
o mesmo para todos os municípios, até um. Quando a desigualdade, é máxima 
(apenas um município, detém o valor adicionado total e o valor adicionado de todos 
os outros municípios é nulo). O índice de Gini registrado para o Município de Rodeio 
está apresentado na Erro! Fonte de referência não encontrada., e corresponde a 
,36 no ano de 2010, pelo IBGE. 

 

Indicadores de Pobreza e Desigualdade no Município de Rodeio – SC  

Os dados de pobreza e desigualdade disponíveis no site do IBGE referentes ao 
Município de Rodeio são com base no Censo Demográfico 2010, conforme pode-se 
observar na tabela abaixo: 

 

Tabela 13: Percentuais de Pobreza e Desigualdade no Município de Rodeio/SC 

INDICADORES % 

Incidência da Pobreza 20,29 % 

Incidência da Pobreza Subjetiva 12,72 % 
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INDICADORES % 

Índice de Gini 0,36 

Limite Inferior da Incidência da Pobreza Subjetiva 10,37 % 

Limite Inferior da Incidência de Pobreza 10,93 % 

Limite Inferior do Índice de Gini 0,34 

Limite Superior da Incidência de Pobreza 29,66 % 

Limite Superior do Índice de Gini 0,39 

Limite Superior Incidência da Pobreza Subjetiva 15,08 % 

Fonte: IBGE, Censo 2010 

 

Indicadores de Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População  

Em consonância com os estudos realizados e apresentados pelo Atlas do 
Desenvolvimento Humano no Brasil – 2013, a tabela abaixo mostra a porcentagem da 
Renda Apropriada por Estratos da População para o Município de Rodeio. 

 
Tabela 14: Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População 

INDICADORES ANO 1991 ANO 2000 ANO 2010 

20% mais pobres 5,40 6,12 6,15 

40% mais pobres 15,86 17,15 16,98 

60% mais pobres 30,39 32,37 31,66 

80% mais pobres 50,90 52,60 50,70 

20% mais ricos 49,10 47,40 49,30 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 

 

7.2.6.11  Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

Segundo o “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - 2013”, para aferir o nível 
de desenvolvimento humano de municípios as dimensões são as mesmas - educação, 
longevidade e renda, mas alguns dos indicadores usados são diferentes.  

 
Tabela 15: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Rodeio (1991/2010) 

ANO EDUCAÇÃO LONGEVIDADE RENDA 
IDH 

MUNICIPAL 

1991 0,307 0,772 0,634 0,532 

2000 0,543 0,818 0,692 0,675 

2010 0,626 0,889 0,769 0,754 

Evolução no período 1991/2010 103,91% 15,15% 21,29% 41,79% 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013 
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7.2.6.11.1  IFDM – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 

O IFDM propõe-se suprir a inexistência de um parâmetro para medir o 
desenvolvimento socioeconômico dos municípios e distingue-se por ter periodicidade 
anual, recorte municipal e abrangência nacional.  

As fontes de dados do IFDM são oficiais e sua metodologia permite a comparação 
quantitativa serial e temporal dos municípios analisados, possibilitando a agregação 
por estados. A comparação entre municípios ao longo do tempo mostra, com precisão, 
se uma melhor posição no ranking se deveu a fatores exclusivos de um determinado 
município ou à piora dos demais.  

O acompanhamento da evolução deste indicador nos últimos anos está detalhado na 
tabela seguir. 

 

Tabela 16: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) e Indicadores 

ANO 
EMPREGO E 

RENDA 
EDUCAÇÃO SAÚDE IFDM 

2000 0,366 0,766 0,848 0,660 

2005 0,396 0,817 0,853 0,689 

2006 0,440 0,825 0,868 0,711 

2007 0,477 0,7650 0,8581 0,700 

2008 0,525 0,790 0,855 0,723 

2009 0,485 0,835 0,869 0,729 

2010 0,441 0,829 0,896 0,722 

Evolução no 
período  

20,52% 8,26% 5,7% 9,39% 

Fonte: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Índice FIRJAN de Desenvolvimento 
Municipal 

7.2.6.11.2  Indicadores de Educação 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB é um índice que combina 
o rendimento escolar às notas do exame Prova Brasil, aplicado a crianças de 4ª e 8ª 
séries, podendo variar de 0 a 10. 

O município de Rodeio está na 712ª posição, entre os 5.565 do Brasil, quando 
avaliados os alunos da 4ª série, e na 1.556ª, no caso dos alunos da 8ª série. 

O IDEB nacional em 2011 foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental em 
escolas públicas e de 3,9 para os anos finais. Nas escolas particulares, as notas 
médias foram, respectivamente, 6,5 e 6,0. 

Na tabela abaixo se observa os índices registrados para Rodeio nos anos de 2009 e 
2011. 
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Tabela 17: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

SÉRIES 2009 2011 

4ª série 5,1 5,9 

8ª série 4,2 5,0 

Fonte: Relatórios Dinâmicos: Indicadores Municipais, portal ODM 

 

7.2.6.12  Indicadores de Saúde 

 Taxa de Longevidade e Fecundidade 

A esperança de vida ao nascer é o indicador para compor a dimensão Longevidade 
do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Em Rodeio, a esperança de vida 
ao nascer aumentou 7 anos nas últimas duas décadas, passando de 71,3 anos em 
1991 para 74,1 anos em 2000, e para 78,3 anos em 2010. Em 2010, a esperança de 
vida ao nascer média para o estado é de 76,6 anos e, para o país, de 73,9 anos. 

 

 Taxa de Natalidade Bruta 

Em 2000, a taxa bruta de natalidade de Rodeio era de 8,9 nascidos vivos por mil 
habitantes. Em 2012, esta taxa passou para 9,3 nascidos vivos por mil habitantes, 
representando no período uma alta de 4,5%. 

 

 Taxa de mortalidade infantil 

Na tabela abaixo é apresentada a taxa de mortalidade de menores de 5 anos de idade 
a cada mil nascidos vivos entre os anos de 1995 a 2011, de acordo com dados obtidos 
nos Indicadores Municipais de Rodeio/SC. 

 

Tabela 18: Taxa de Mortalidade menores de 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos – 1995 a 
2011 

ANO 
ÍNDICE 

% 

1995 23,8 

1996 8,1 

1997 8,8 

1998 18,2 

1999 0 

2000 11,2 

2001 41,2 

2002 10,4 

2003 19,8 
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ANO 
ÍNDICE 

% 

2004 18,4 

2005 9,3 

2006 0 

2007 0 

2008 16,1 

2009 10,1 

2010 9,9 

2011 18,4 

Fonte: Relatórios Dinâmicos: Indicadores Municipais, portal ODM 

 

 Índice Nutricional 

Em 2012, no Município de Rodeio, o número de crianças menores de 2 anos pesadas 
pelo Programa Saúde Familiar era de 1.856 e destas 0,3% estavam desnutridas. 

Na tabela abaixo, é apresentada a proporção de crianças menores de 2 anos 
desnutridas entre os anos de 2001 a 2012. 

 

Tabela 19: Proporção de Crianças Menores de 2 anos desnutridas 

ANO 
ÍNDICE 

% 

2001 4,9 

2002 1,9 

2003 1,5 

2004 1,4 

2005 0,4 

2006 0 

2007 0,1 

2008 0,2 

2009 0,2 

2010 0,6 

2011 0 

2012 0,3 

Fonte: Relatórios Dinâmicos: Indicadores Municipais, portal ODM 

 

7.3  PRÁTICA DE SAÚDE E SANEAMENTO DA POPULAÇÃO 

Os problemas de saúde pública e de poluição do meio ambiente obrigaram a 
humanidade a encontrar soluções de saneamento para a coleta e o tratamento dos 
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esgotos, para o abastecimento de água segura para consumo humano, para a coleta 
e o tratamento dos resíduos sólidos e para a drenagem das águas de chuva. 

O saneamento tem como objetivo proporcionar ao homem, um ambiente que lhe 
garanta as condições adequadas para a promoção da saúde, sendo o ideal que as 
ações de saneamento sejam de caráter preventivo.  

O saneamento básico é a medida de saúde pública mais eficaz quando se fala em 
prevenir doenças e reduzir gastos hospitalares, ou redirecioná-los. Também é com o 
saneamento básico que se reduz drasticamente a mortalidade infantil e aumenta a 
expectativa de vida de uma comunidade, sendo este um dos fatores componentes do 
Índice de Desenvolvimento Humano de um país. 

Os problemas da falta de saneamento básico devem ser resolvidos com a maior 
urgência possível, pois, afetam a população e o meio em que vivem, ocasionando 
doenças. As doenças são classificadas tendo por base suas vias de transmissão e 
seu ciclo, distintamente da classificação biológica clássica, que agrupa as doenças 
segundo o agente: vírus, bactéria, protozoário ou helminto. Assim, a partir dessas 
classificações, o entendimento da transmissão das doenças relacionadas com o 
saneamento passa a constituir um instrumento de planejamento das intervenções, 
com vistas à otimização de seu impacto sobre a saúde. 

Doenças relacionadas com a água 

De várias maneiras, a água pode afetar a saúde do homem: pela ingestão direta, na 
preparação de alimentos; na higiene pessoal; na agricultura; na higiene do ambiente; 
nos processos industriais e/ou nas atividades de lazer. 

Em função da caracterização dos mecanismos de transmissão, a classificação 
ambiental das doenças relacionadas com a água prevê quatro categorias, conforme 
apresentado na tabela a seguir.  

 

Tabela 20: Classificação ambiental das infecções relacionadas com a água 

CATEGORIA INFECÇÃO 

1. Feco-oral (transmissão hídrica ou 
relacionada com a higiene) 

Diarreias e disenterias: Disenteria amebiana, - 
Enterite campylobacteriana, Diarreia por 
Escherichia coli, Giardíase, Diarreia por 
rotavírus,  Salmonelose e Disenteria bacilar. 

Febres entéricas: Febre tifoide e Febre 
paratifoide. 

Poliomielite 

Hepatite A 

Leptospirose 

Ascaridíase 

Tricuríase 

2. Relacionada com a higiene Doenças infecciosas da pele 
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CATEGORIA INFECÇÃO 

(a) Infecções da pele e dos olhos 

 

(b) Outras 

Doenças infecciosas dos olhos 

Tifo transmitido por pulgas 

Febre recorrente transmitida por pulgas 

3. Baseada na água 

(a) Por penetração na pele 

(b) Por ingestão 

Esquistossomose 

Difilobotríase e outras infecções por helmintos 

4. Transmissão através de inseto vetor 

(a) Procriam na água 

Arboviroses 

- Febre amarela 

- Dengue 

 

Doenças relacionadas com os esgotos 

É grande o número de doenças cujo controle está relacionado com o destino 
inadequado dos dejetos humanos. O modo de transmissão é variado, podendo ser: 

• Pelo contato direto da pele com o solo contaminado por larvas de helmintos, 
provenientes de fezes de portadores de parasitoses; 

• Pelo contato direto da pele com coleções de água contaminada por cercarias; 
• Pela ingestão de alimentos e água contaminados diretamente pelos dejetos; 
• Pela ingestão de alimentos contaminados por vetores; 
• Pela ingestão de alimentos diretamente contaminados pela mão de homem, 

por falta de higiene pessoal; 
• Pela ingestão de carne suína e bovina contaminada com cisticercos viáveis: a 

Taenia solium (do porco) e a Taenia saginata (do boi).  

Em Rodeio, a doença relacionada à água pode citar a leishmaniose tegumentar, a 
leptospirose e diarreias. Segundo Portes et al. (2010), o Estado de Santa Catarina 
aloja anofelinos (insetos vetores da malária), sendo que a cidade de Rodeio 
apresentou, neste estudo, a maior biodiversidade na composição de anofelinos. Os 
municípios Rodeio, Indaial e Gaspar, já apresentaram casos alóctones de malária. 
Nos anos de 1996 e 2003, foram notificados em Santa Catarina, 366 casos de malária, 
dentre esses 8 eram autóctones distribuídos entre os municípios de Indaial, Garuva, 
Barra Velha, Gaspar e Rodeio. 

7.3.1 Ações de saneamento na saúde 

Alguns exemplos dos efeitos das ações de saneamento na saúde: 

• Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo, 
asseguram a redução e controle de: diarreias, cólera, dengue, febre amarela, 
tracoma, hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre 
tifoide, esquistossomose e malária; 
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• Coleta regular, acondicionamento e destino final bem equacionado dos 
resíduos sólidos diminuem a incidência de casos de: peste, febre amarela, 
dengue, toxoplasmose, leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase, 
leptospirose, cólera e febre tifoide; 

• Drenagem e esgotamento sanitário são fatores que contribuem para a 
eliminação de vetores da: malária, diarreias, verminoses, esquistossomose, 
cisticercose e teníase; 

• Melhorias sanitárias domiciliares e melhoria habitacional estão diretamente 
relacionadas com a redução de: doenças de chagas, esquistossomose, 
diarreias, verminoses, escabioses, tracoma e conjuntivites. 

Conforme dados obtidos do SIAB (setembro/2014), a população do município de 
Rodeio desenvolve ações sanitárias, em que sua caracterização está descrita 
conforme a tabela a seguir. 

 

Tabela 21: Indicadores sanitários do município de Rodeio, SIAB, 2014 

INDICADORES MUNICIPAIS 
SANITÁRIOS 

Nº DE FAMÍLIAS 

Abastecimento de água: rede pública 2.133 

Abastecimento de água: poço/nascente 1.648 

Abastecimento de água: outros 4 

Lixo coletado 3.486 

Lixo queimado/enterrado 293 

Lixo a céu aberto 6 

Esgoto 173 

Fossa 3.544 

Céu aberto 68 

Tratamento de água: filtrada 424 

Tratamento de água: fervida 20 

Total de Famílias 3.785 

 

7.4  FISCALIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 

De acordo com a Política Municipal de Saneamento do Município de Rodeio, Lei 
Municipal n° 1638/2008, as funções de gestão dos serviços de saneamento básico 
envolvendo o planejamento, a prestação, a regulação e fiscalização, devendo-se 
assegurar o controle social de todas as funções. Para facilitar este entendimento, 
pode-se dizer, de forma resumida, que a maior inovação da Lei foi à segregação das 
atividades que envolvem os serviços: 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB Pág. 67 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

• O planejamento – função indelegável só exercida pelo titular dos serviços 
(Poder Executivo municipal e estadual): é o momento em que o titular, de forma 
participativa, define o que, quando e onde quer ver realizados os serviços, 
focados na universalização e boa qualidade dos mesmos. Este momento, que 
engloba o que se chama de Plano de Metas, compreende ainda avaliar a 
viabilidade técnica e econômica de atingir as metas, compreende ainda avaliar 
a viabilidade técnica e econômica de atingir as metas propostas e definir 
remuneração, subsídio e sustentabilidade de cada serviço em separado ou de 
forma integral; 

• A regulação e fiscalização – função que pode ser exercida pelo titular ou 
delegada a terceiros: após o Plano e a definição do prestador, é o momento de 
definição, pelo titular, de quem vai monitorar o fazer, o que se dá pela regulação 
contratual. Isto significa acompanhar a eficiência do prestador, seus custos, a 
qualidade dos seus serviços, evitar o abuso econômico, garantir o equilíbrio 
econômico do contrato, avaliar e repartir socialmente os ganhos de 
produtividade da prestação, mediar conflitos e principalmente responder ao 
usuário e atuar na proteção de seus direitos. 

7.4.1 Prestação de serviços de saneamento do município 

Os serviços de saneamento básico, que segundo Lei n° 11445/2007 é definido como 
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

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

b) Esgotamento sanitário: constituídos 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; 

c) 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; 

d) Drenagem e Manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 
de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas 
urbanas. 
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7.5 DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS 

7.5.1 Infraestrutura de abastecimento de água 

7.5.1.1 Histórico do sistema de abastecimento de rodeio 

Os serviços referentes à captação, tratamento e abastecimento de água no município 
de Rodeio iniciaram no ano de 1977, na ETA (Estação de Tratamento de Água) 
localizada no bairro Centro, sendo a água captada no Ribeirão Ipiranga, (cascata do 
Salto) através de um barramento e transportada até a ETA por gravidade, em 
tubulações com DN 125 mm (CASAN, 2012).  

7.5.1.2 População atual abastecida 

O sistema de abastecimento de água da rede pública atende cerca de 62% (2.143 
famílias) da população, isto quer dizer cerca de 6.740 habitantes, dado este 
encontrado no SIAB - Sistema de Informação de Atenção Básica (2012), 1.762 
famílias obtém sua água para consumo através de poços/nascente. Pela CASAN 
(2013) temos que 2.755 economias atendidas, destas 2.606 economias residenciais, 
97 comerciais, 08 industriais e 44 públicas. O atendimento chega a ser em torno de 
70% da população total do município. 

Segundo Sistema Nacional de informações de Saneamento (2010), o município de 
Rodeio é atendido pela rede pública de abastecimento de água numa faixa de 50,1 a 
70%. 

 

Tabela 22: População Abastecida 

CASAN (2012) CASAN (2013) SIAB (2012) 
CASAN 
(2014) 

População Abastecida 7.482 7.794 6.740 7.997 

% população abastecida 68,50 70,84 62,00 70,00 

Fonte: CASAN, 2014 – SIAB, 2012 

 

Tabela 23: Indicadores de Abastecimento de Água Rodeio 

INDICADORES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOMICÍLIOS % RELATIVO 

Ligados à rede geral 2.143 54,80 

Canalizados poço ou nascente 1.762 45,06 

Outros 5 0,14 

Total de domicílios 3.910 100,0% 

Fonte: SIAB, 2012 
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7.5.1.3 Estação de tratamento existente de água – Ascurra 

A Estação de Tratamento de Água de Ascurra é a unidade de tratamento que abastece 
o município de Rodeio e mais outros dois municípios, Apiúna e Ascurra. 

Segundo os dados da CASAN, no município de Ascurra, a captação de água bruta é 
realizada no Rio Itajaí-Açu, manancial pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí-
Açu. A unidade de tratamento é compatível com a classe em que se enquadra o 
manancial (Classe 3). O manancial é bastante degradado, desprotegido de matas 
ciliares desde as suas nascentes até a foz; e em períodos de chuva, a turbidez da 
água é bastante acentuada, indicando uso inadequado da terra em sua bacia e erosão 
das margens. A ETA possui tratamento convencional e tem capacidade inicial de 
50,00 l/s, sendo que destes, 20 l/s aproximadamente são levados para o município de 
Rodeio. A ETA situa-se na coordenada UTM 661178.00 m E 7016032.00 S. 

 

 
Figura 14: ETA Ascurra (60 l/s) 

 

7.5.1.3.1 Condições Atuais da Unidade  

A ETA de Ascurra passou por algumas reformas há pouco tempo, as condições atuais 
das unidades são relativamente boas. A preocupação é quanto à capacidade de 
tratamento de água da ETA, pois atualmente já atua além da sua capacidade nominal.  
 

7.5.1.4 Estação de recalque de água bruta (ERAB) 

7.5.1.4.1 Captação 

A captação da água bruta situa-se na bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, no Rio Itajaí-
Açu, localizada na Rua Aderbal Ramos da Silva em Ascurra, nas coordenadas UTM 
661828.00 mE e 7015497.00 mS. Esta captação de água bruta é realizada através de 
bombas e levada para ETA de Ascurra para o tratamento.  
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Tabela 24: Conjunto moto-bombas captação 

BOMBA 01  

Modelo Sem informação 

Vazão Sem informação 

Hm Sem informação 

CV 100 cv 

BOMBA 02 – (RESERVA) 

Modelo Sem informação 

Vazão Sem informação 

Hm Sem informação 

CV 100 cv 

 

 

 
Figura 15: Captação de Água Bruta (Ascurra) 

 

7.5.1.4.2 Adução 

A adução da água bruta captada é feita por recalque, através de uma tubulação de 
DN 250 DEFºFº e com extensão de aproximadamente de 1.020 m. 
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Figura 16: Adução Água Bruta – ETA 

 

 
Figura 17: Estação de Recalque de Água Bruta 

 

A unidade de recalque é composta por 02 (dois) conjuntos moto bombas centrífuga, 
instalada em paralelo, e por tubulações e registros. A potência das bombas é de 100 
CV. 

7.5.1.4.3 Condições Atuais da Unidade  

O local da captação não apresenta segurança, pois o portão que cerca a unidade está 
sempre aberto. As unidades serão pintadas em breve, segundo CASAN. 

7.5.1.5 Reservação  

É composto por um conjunto de 02 (dois) reservatórios semienterrados, totalizando 
um volume de armazenamento de 1200 m³ de água tratada. Devido à cota onde se 
encontram os reservatórios, caracterizam-se como o elemento formador de pressão 
mais importante para a rede pública de abastecimento. Assim como a Estação de 
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Tratamento de Água, os reservatórios se localizam na seguinte coordenada UTM: 
661178.00 m E 7016032.00 m S. 

Tabela 25: Capacidade Reservatórios - Ascurra 

RESERVATÓRIOS CAPACIDADE (LITROS) 

 

600.000 

600.000 

Total 1.200.000 

 

 
Figura 18: Reservatórios – Ascurra (600 m³) 

 

7.5.1.5.1 Condições Atuais da Unidade  

O reservatório situado no município de Ascurra encontra-se em boas condições, e 
foram pintados há pouco tempo. 

7.5.1.6 Rede de distribuição 

No município temos uma extensão total de rede de distribuição de água tratada de 
99.490 m, com diâmetros variando entre 50 mm e 200 mm, conforme SNIS (2010). 

7.5.1.7 Estação de tratamento de água – desativada 

A capacidade de tratamento da estação era de 15l/seg, podendo atingir 22l/seg, 
tratando 1296m³/dia, chegando ao máximo de 1900m³/dia. Com este volume de água 
tratada, era possível atender os municípios de Rodeio e Ascurra, totalizando 250 
ligações no ano de 1977, sendo 150 e 100 respectivamente. Nesta época, havia dois 
reservatórios para água tratada com capacidade total de 300m³. No ano de 1998, 
havia um total de 3000 hidrômetros, sendo 1600 em Rodeio e 1400 em Ascurra 
(CASAN, 2009). Localizada na coordenada UTM 661660.00 m E e 7021543.00 m S. 
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7.5.1.7.1 Captação 

A água era captada no Ribeirão Ipiranga, (cascata do Salto) através de um barramento 
e transportada até a ETA por gravidade, em tubulações com DN 125 mm (CASAN, 
2009). UTM 661567,38 m E 7021677,84 m S. 

 

 
Figura 19: Captação de Água Bruta – Cascata do Salto 

 

7.5.1.7.2 Reservação  

Junto a ETA existem dois reservatórios, que estão desativados, com capacidade total 
de 300 m³. Não obtivemos dados referentes a cada reservatório. Os reservatórios 
também ficam localizados na coordenada UTM 661660.00 m E 7021543.00 m S. 

Tabela 26: Reservação Desativados 

RESERVATÓRIO CAPACIDADE (LITROS) 

 

300.000 

 

7.5.1.7.3 Condições Atuais da Unidade  

A Estação de Tratamento de Água de Rodeio está desativada. O acesso até a ETA, e 
os reservatórios é complicado devido à vegetação que está no entorno do terreno. 

7.5.1.8 Unidades de captação e reservação de água subterrânea  

7.5.1.8.1 Captação – Rio Morto 

Existe um Poço de possível captação de água. No momento, o mesmo não está 
operando, e não se tem informações quanto a sua capacidade de abastecimento. É 
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necessário fazer estudos quanto à potabilidade da água e capacidade para 
atendimento da região. 

 
Figura 20: Poço - Rio Morto 

 

7.5.1.8.2 Condições Atuais da Unidade  

Quanto à captação da água subterrânea do município, a grande maioria da população 
possui poços em suas residências. Uma avaliação destes poços quanto a sua 
potabilidade seria necessária para a manutenção da saúde pública no município, e 
instruções para os próprios moradores quanto a este tipo de captação, tendo em vista 
que o município de Rodeio não possui sistema de tratamento de esgoto sanitário. 

7.5.1.9 Deficiências referentes ao abastecimento de água 

Quando se analisa as perdas em sistemas de abastecimento de água, leva-se em 
consideração: a) a perda de água tratada que foi produzida e se perdeu no caminho, 
não chegando a ser consumida pelos clientes da companhia de saneamento, e b) a 
perda sob o ponto de vista empresarial, que é toda água tratada que foi entregue e 
por alguma razão não foi faturada, não sendo contabilizada. 

Dessa forma, podem ser identificados dois tipos de perdas: a perda real e a perda 
aparente. 

7.5.1.10 Levantamento da rede hidrográfica do município de rodeio 

O município de Rodeio está inserido dentro do sistema de drenagem da vertente 
atlântica, que compreende uma área aproximada de 35.298 km², ou seja, 37% da área 
total do estado, onde se destaca a bacia do Rio Itajaí, com aproximadamente 15.000 
km² de área, sendo a maior bacia inteiramente catarinense. A rede hidrográfica do 
município de Rodeio compreende os Rios Itajaí-Açu, Rio Benedito, Ribeirão do Salto, 
Ribeirão Rodeio 12, Ribeirão Ipiranga, Ribeirão São Pedro e Rio Damiana. 
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7.5.1.11 Consumo per capita e de consumidores especiais 

7.5.1.11.1 Consumo per capita dos setores 

Alguns setores se mostram com perdas de água bastante reduzidas, enquanto outros 
ainda demonstram problemas. O acompanhamento dos dados de cada setor 
periodicamente permite identificar falhas e comportamento do sistema após 
intervenções. Para o cálculo da demanda atual de água usou-se os dados fornecidos 
pela CASAN. O consumo per capita a partir do volume aduzido foi estimado em 380,92 
l/hab./dia, considerando a população atendida pela CASAN de 7.868 pessoas em todo 
o município, contando com a área rural e a urbana.  

Nos cálculos a seguir, levamos em conta somente o volume consumido/medido para 
a zona urbana e rural, levando-se em conta a sua população naquele período. E para 
o consumo per capita a média de moradores por domicílios, que em 2007 foi de 3,07 
pessoas/domicílios para o urbano. Para o cálculo, usaram-se dados fornecidos pela 
CASAN para o consumo do mês de julho/2014, para residências, comércios, 
indústrias e órgãos públicos. 

 

Tabela 27: Consumo de água por setores urbanos de Rodeio em 2014 

SETOR 
VOLUME MÉDIO 

MENSAL 
M³/MÊS 

N° DE 
ECONOMIAS 

N° DE 
PESSOAS 

CONSUMO PER 
CAPITA 

(L/PESSOA/DIA) 

Residencial 22.738 2.563 7862 96,40 

Comercial 1.221 96 - 423,96 

Pod. Público 701 43 - 543,41 

Industrial 69 5 - 460,00 

Total 24.729 2.707 7868 1.523,70 

Fonte: CASAN (2014) 

7.5.1.11.2  Consumidores especiais 

De acordo com a tabela abaixo, os consumidores especiais do Município de Rodeio 
possui consumo maior de 5.000 m³, somente com contrato especial, onde no momento 
não existem consumidores desta categoria. 

 

Tabela 28: Volume consumido por faixa 

CATEGORIA FAIXA CONSUMO (M³) ÁGUA (R$) 

Residencial "A" (Social) 

1 até 10 6,01 /mês 

2 11 a 25 1,6835 / m³ 

3 26 a 50 8,0937 / m³ 

4 maior 50 9,8784 / m³ 

Residencial "B"  

1 até 10 32,06 / mês 

2 11 a 25 5,8757 / m³ 

3 26 a 50 8,2435 / m³ 
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CATEGORIA FAIXA CONSUMO (M³) ÁGUA (R$) 

4 maior 50 9,8784 / m³ 

5 tarifa sazonal 12,3478 / m³ 

Comercial 

1 até 10 47,32 / mês 

2 11 a 50 7,8529 / m³ 

3 maior 50 9,8784 / m³ 

Micro e Pequeno 
Comércio 

1 até 10 33,43 / mês 

2 maior 10 7,8529 / m³ 

Industrial 
1 até 10 47,32 / mês 

2 maior 10 7,8529 / m³ 

Especial > 5.000m³ 1 maior 5.000 Contrato Especial 

Pública 
1 até 10 47,32 / mês 

2 maior 10 7,8529 / m³ 

Fonte: CASAN (2014) 

 

7.5.1.12 Análise e avaliação dos setores de irrigação, animal e turismo 

7.5.1.12.1  Uso de água na irrigação 

O uso de água para irrigação em Rodeio é relativamente expressivo, segundo dados 
utilizados pelo estado de Santa Catarina na elaboração do Panorama dos Recursos 
Hídricos em SC no ano de 2006, onde para Rodeio a demanda de água para irrigação 
de culturas diversas ficou em torno de 4.284.000 m³/ano, sendo que este valor total 
foi retirado no período de sete meses: janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, 
novembro e dezembro/2006. 

Cálculo: 

O que daria em torno de 4.284.000 m³/ano dividido por 7 (quantidade de meses) para 
termos a demanda mensal na ordem de 612.000 m³/mês. 

7.5.1.12.2  Uso de água da dessedentação animal 

Para calcular a demanda de água da Criação Animal pelo manejo e dessedentação 
no município de Rodeio, foram utilizados dados de 2012 da Pesquisa Pecuária 
Municipal do IBGE, multiplicados pelos consumos diários de água por cabeça, cujos 
valores estão representados na Tabela abaixo. Com os dados do efetivo rebanho de 
Rodeio. Os dados da Pesquisa do IBGE mostram que em 2012 o rebanho total de 
Rodeio era de 55.961 cabeças. 

Conforme pode-se verificar na tabela a seguir, a demanda de água para criação 
animal em Rodeio, em 2012 foi de aproximadamente 182.303,00 m³/dia x 30 dias = 
5.469.090,00 m³/mês. 

 

 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB Pág. 77 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

Tabela 29: Cálculo da demanda de água na criação animal de Rodeio - 2012 

TIPO DE REBANHO 
N° DE 

CABEÇAS 

CONSUMO 
DIÁRIO DE 
ÁGUA/CAB. 
LITROS/DIA 

VOLUME DE 
ÁGUA M³/DIA 

VOLUME DE 
ÁGUA M³/MÊS 

Bovinos 2.981 50,00 149.050,00 4.471.500,00 

Caprinos 0 7,00 0,00 0,00 

Equinos 62 40,00 2.480,00 74.400,00 

Galinhas 7.200 0,36 2.592,00 77.760,00 

Galos, frangas e pintos 45.000 0,36 16.200,00 486.000,00 

Ovinos 183 7,00 1.281,00 38.430,00 

Suínos 535 20,00 10.700,00 321.000,00 

Total 55.961 124,72 182.303,00 5.469.090,00 

Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, 2012 

 

7.5.1.12.3  Uso de água no turismo 

No município de Rodeio as variações de consumo de água referente ao turismo local 
não interferem nas demandas de abastecimento de água, pois não há movimentação 
intensa de turistas em curtos períodos, com isso não interferem em determinados 
períodos ao longo do ano. 

7.5.1.12.4  Consumo e demanda de abastecimento de água na área de 
planejamento 

 

Tabela 30: Consumo de água de 2014 

  JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Vol. Micro medido 32.509 32.081 27.240 25.449 28.496 25.767 

Vol. Estimado 0 0 0 0 0 0 

Vol. Utilizado 33.031 32.400 27.555 25.749 28.666 26.104 

Vol. Fatur. Total 38.511 38.161 34.760 33.618 36.060 33.876 

Vol. Recuperado 5.480 5.761 7.250 7.869 7.394 7.772 

Vol. Fatur. Pela média 522 319 315 300 170 337 

Perdas de 
Faturamento 19.046 21.773 19.312 16.760 20.632 21.914 

Consumo Médio 
Diário 21.48 24.77 20.18 19.43 21.16 21.52 

Consumo Máximo 
Diário 25.77 29.72 24.21 23.31 25.39 25.82 

Fonte: CASAN (2014) 
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7.5.1.12.5  Volume consumido por faixa de Cada Categoria 

Tabela 31: Volume consumido por faixa 

SETOR 
VOLUME MICRO 
MEDIDO M³/MÊS 

Residencial 22.738 

Comercial 1.221 

Pod. Público 701 

Industrial 69 

Total 24.729 

Fonte: CASAN (2014) 

7.5.1.12.6 Índice de Inadimplência 

De acordo com a CASAN, o município de Rodeio possui um índice de inadimplência 
referente ao Índice de Perdas de Faturamento de Janeiro a Dezembro de 2013, e 
Janeiro a Junho de 2014. 

 

Tabela 32: Índice de Inadimplência 

 
Fonte: CASAN (2014) 

7.5.1.13 Operador do sistema 

7.5.1.13.1  Características do Órgão Operador - Local 

A CASAN é uma empresa de capital misto, criada no ano de 1970 e tem como missão 
fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, 
qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. A empresa está presente em 201 
municípios do Estado de Santa Catarina. 

A CASAN juntamente com a Prefeitura Municipal de Rodeio, atua por meio de 
convênio de gestão compartilhada de serviços públicos de saneamento. Este terá o 
prazo de 15 anos e não será prorrogado automaticamente, sendo que até noventa 
dias do término do prazo, deverão iniciar-se as negociações para sua continuidade. 

Atualmente, os serviços prestados pela empresa cobrem quase todo o Estado de 
Santa Catarina, que está dividido em 4 Superintendências Regionais de Negócios nas 
regiões Norte Vale do Rio Itajaí, Oeste, Sul/Serra e Metropolitana da Grande 
Florianopólis. 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013

74,79 68,39 74,16 63,24

Indicadores

71,86 63,6 73,5 60,72 69,39 74,24

25,2 31,6 25,83 36,75

80,94 66,9 78,5 63,67 73,17 64,28

28,13 36,39 26,5 39,27 30,6 25,75

Maio

19,05 33,09 21,49 36,32 26,82 35,71 30,34 33,26

Junho

Indice de Perdas de 

Faturamento (%)

Janeiro

Indice de Faturamento 

(%)

Fevereiro Março Abril

69,65 66,73
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7.5.1.13.2  Descrição do corpo funcional (número de servidores por cargo) 

O corpo funcional do sistema de abastecimento de água dos municípios de Ascurra e 
Rodeio é formado por 01 assistente administrativo, 03 instaladores hidrosanitários, 01 
operador de ETA e 06 agentes administrativos operacionais.  

7.5.1.13.3 Característica do Sistema Financeiro 

As receitas operacionais diretas e indiretas (venda de serviços, multas...), são 
apresentadas na Tabela seguinte, dentre o período de 2005 até 2010. 

 

Tabela 33: Receita Operacional Direta e Indireta 

ANO 
RECEITA OPERACIONAL 

DIRETA (R$/ANO) 
RECEITA OPERACIONAL 

INDIRETA (R$/ANO) 

2005 656.916 8.848 

2006 810.532 11.142 

2007 832.058,51 15.253 

2008 925.933,61 14.344,46 

2009 1.077.426,93 26.710,59 

2010 1.152.869,96 26.938,2 

Fonte: BRASIL, SNIS (Série histórica, 2010) 

7.5.1.13.4  Características do Sistema Comercial – Local 

Os volumes faturados, produzidos e micro medidos da cidade de Rodeio, são 
apresentados a seguir, no período entre 2005 até 2010. 

 
Tabela 34: Volumes faturados, produzidos e micro medidos 

ANO 
VOLUMES 

FATURADOS (1.000 
M³/ANO) 

VOLUMES 
PRODUZIDOS (1.000 

M³/ANO) 

VOLUMES MICRO 
MEDIDOS (1.000 

M³/ANO) 

2005 316,6 - 205,3 

2006 335,8 407,6 266,7 

2007 339,1 448,2 270,36 

2008 346,49 - 268,16 

2009 365,68 - 286,57 

2010 374,74 - 286,25 

2013 406.800 - 313.493 

2014 248.137 - 196.271 

Fonte: BRASIL, SNIS (Série histórica, 2010) /CASAN (2013/2014) 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB Pág. 80 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

7.5.1.13.5  Características do Sistema de Operação e Manutenção – Local 

A seguir, são demonstrados os dados do resumo do Sistema de Abastecimento de 
Água do município de Rodeio, apresentando a produção atual de água tratada, 
capacidade dos reservatórios, bem como as respectivas localizações de cada unidade 
do sistema.  

 

Tabela 35: Produção atual de água tratada 

PRODUÇÃO ATUAL DE ÁGUA TRATADA 

Unidade Produção Atual (l/s) 

Estação de Tratamento de Água – Ascurra (Capacidade 60 l/s) 60,00 

Estação de Tratamento de Água – Desativada (Capacidade 22 l/s) - 

Poço Rio Morto - 
 

Tabela 36: Capacidade de Reservação 

CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO 

Unidade Capacidade (litros) 

Reservatórios (Ascurra, Apiúna, Rodeio) 600.000 

Reservatórios (Ascurra, Apiúna, Rodeio) 600.000 

Reservatório Desativado 300.000 

Total Utilizado 1.200.000 

 

7.5.1.13.6  Características do Sistema Comercial – Local 

As tarifas praticadas pela CASAN em Rodeio são apresentadas a seguir. A tabela a 
seguir, representa as categorias de abastecimento público. 
 

Tabela 37: Tarifas Praticadas 

CATEGORIA FAIXA CONSUMO (M³) ÁGUA (R$) 

Residencial "A" (Social) 

1 até 10 6,01 /mês 

2 11 a 25 1,6835 / m³ 

3 26 a 50 8,0937 / m³ 

4 maior 50 9,8784 / m³ 

Residencial "B"  

1 até 10 32,06 / mês 

2 11 a 25 5,8757 / m³ 

3 26 a 50 8,2435 / m³ 

4 maior 50 9,8784 / m³ 

5 tarifa sazonal 12,3478 / m³ 

Comercial 

1 até 10 47,32 / mês 

2 11 a 50 7,8529 / m³ 

3 maior 50 9,8784 / m³ 
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CATEGORIA FAIXA CONSUMO (M³) ÁGUA (R$) 

Micro e Pequeno 
Comércio 

1 até 10 33,43 / mês 

2 maior 10 7,8529 / m³ 

Industrial 
1 até 10 47,32 / mês 

2 maior 10 7,8529 / m³ 

Especial > 5.000m³ 1 maior 5.000 Contrato Especial 

Pública 
1 até 10 47,32 / mês 

2 maior 10 7,8529 / m³ 

Fonte: CASAN (2014) 

7.5.1.13.7  Indicadores de Cobertura 

A quantidade de ligações e economias ativas de água é apresentada na Tabela 
abaixo, nos anos de 2005 até 2010 no município de Rodeio. 

 

Tabela 38: Ligações de Água 

ANO 
POLUÇÃO ATENDIDA 

PELO ABASTECIMENTO 
QUANTIDADE DE 

LIGAÇÕES ATIVAS 

QUANTIDADE DE 
ECONOMIAS 

ATIVAS 

2005 6.928 2.051 2.104 

2006 7.053 2.086 2.145 

2007 7.210 2.126 2.193 

2008 7.437 2.198 2.267 

2009 7.692 2.265 2.339 

2010 7.950 2.335 2.415 

2013 7.797 2.507 2.637 

2014 7.997 2.562 2.707 

Fonte: BRASIL, SNIS (Série histórica, 2010). CASAN (2013/2014) 

7.5.1.14  Indicadores de Qualidade 

Para avaliar a qualidade da água, os parâmetros microbiológicos mais comumente 
utilizados são os coliformes totais, que indicam a presença de bactérias na água, mas 
não representam necessariamente problemas para a saúde.  

Na tabela abaixo, apresentamos os valores da análise microbiológica do Sistema de 
tratamento de Ascurra que abastece o município de Rodeio. A análise microbiológica 
da água tratada em vários pontos do município no mês de junho/2014 é descrita na 
tabela a seguir. 
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Tabela 39: Análise microbiológica da água 

 
ENDEREÇO 

  

ENSAIOS 

TURBIDEZ 
COLIFORMES 

TOTAIS 
ESCHERIACHIA 

COLI 

Rua Giocomo Furlani, 450 0,96 Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Rua Dionizio Lorenzi, 28 2,94 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Rua Barão do Rio Branco, 1069 0,45 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Rua Barão do Rio Branco p. Velha 1,62 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Rua Barão do Rio Branco, 2080 0,68 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Creche Rodeio 12 0,95 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Posto de Saúde Rodeio 12 0,79 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Creche Rodeio 12 0,92 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Escola Rodeio 12 1,34 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Mercearia Gadotti Rodeio 12 1,4 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Supermercado Gadotti Rodeio 12 1,03 Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Mercado Rodeio 50 0,56 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Escola Gávea  1,09 Presença em 100 ml Ausência em 100 ml 

Rua Barão do Rio Branco s/n 
Gávea 13,2 Presença em 100 ml Presença em 100 ml 

Creche Irmã Colomba Centro 0,73 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Rua Nova Brasília 1,29 Ausência em 100 ml Ausência em 100 ml 

Fonte: CASAN (2014) 

 
Entretanto, na análise físico-química, os parâmetros mais comumente utilizados são 
a turbidez que é causada devido à presença de substâncias em suspensão e indica o 
grau de transparência da água. E o Cloro Residual Livre (CRL), que consiste no 
resíduo do cloro deixado na rede de distribuição após o processo de desinfecção da 
água, e têm como objetivo indicar as condições da água e agir como barreira para 
organismos indesejáveis. Na tabela abaixo, é possível identificar os valores da análise 
físico-química da água tratada. 

 

Tabela 40: Análise físico-química e bacteriológica Município de Rodeio 

LOCAL 
BACT. 
HETE. 

COLI 
TOTAL 

E. 
COLI 

CLORO PH COR TURBIDEZ FLÚOR 

Rua Depin, 80 1 0 0 1,2 NR 2,5 2,65 NR 

Rua Estacio Pisetta, 
155 0 0 0 1,3 NR 2,5 2,83 NR 

Rua Glocomo Furlan, 
s/n 0 0 0 1,2 NR 2 0,87 0,64 

Rua Aristide 
Pasgualine, 120 62 0 0 1,2 NR 5 4,4 NR 

Rua Nova Brasilia, 
362 NR 0 0 0,9 NR 2 1,61 NR 

Rua Silvio Scoz, s/n NR 0 0 0,7 NR 2 0,47 NR 
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LOCAL 
BACT. 
HETE. 

COLI 
TOTAL 

E. 
COLI 

CLORO PH COR TURBIDEZ FLÚOR 

Rua João Fava, 223 NR 0 0 0,7 NR 2 0,48 NR 

Rua São Paulo, s/n NR 0 0 0,7 NR 2 0,33 0 

Vergio Scoz NR 0 0 0,9 7,92 1 0,4 0,74 

Rua São Pedro Velho, 
685 NR 0 0 1,1 NR 2 0,52 NR 

Rua Carlos Moser, s/n NR 0 0 1,1 NR 2 0,38 NR 

Rua Pres. Kennedy, 
s/n NR 0 0 1,1 NR 2 0,36 NR 

Rua Barão do Rio 
Branco, 497 NR 0 0 1,1 NR 2 0,73 0,79 

Rua Aretuza, 150 NR 0 0 1,1 NR 1,5 0,6 NR 

Rua Pacifico Beninca, 
s/n NR 0 0 0,9 NR 1,5 0,61 NR 

Rua Luis Pisetta, 345 NR 0 0 0,7 NR 2 1,24 NR 

Rua São Pedro, 123 NR 0 0 1,1 NR 1,5 0,55 0,56 

Fonte: CASAN (2014) 

 

Tabela 41: Análise físico-química e bacteriológicas Município de Ascurra 

LOCAL 
BACT. 
HETE. 

COLI 
TOTAL 

E. 
COLI 

CLORO PH COR TURBIDEZ FLÚOR 

Rua Ribeirão São 
Paulo, 1384 >500 1 0 1,3 NR 2,5 1,13 NR 

Rua Pe. Simão 
Maycker, 38 0 0 0 1,3 NR 2,5 2,75 NR 

Rua Santa Catarina, 
229 >500 1 0 1,3 NR 2 0,98 0,78 

Rua Getulio Vargas, 
s/n NR 0 0 0,9 NR 1 2,85 NR 

Rua Miguel 
Pasqualine, s/n NR 0 0 0,9 NR 2 4,18 NR 

Rua Benjamin 
Constant, 765 NR 0 0 0,9 NR 1 2,18 NR 

Rua 7 de abril, s/n NR 0 0 0,9 NR 1 2,18 NR 

Rua Dom Bosco, 
564 NR 0 0 1,1 NR 2 0,72 NR 

Rua Rodeio, s/n NR 0 0 1,1 NR 1,5 0,45 NR 

Rua Tiburcio Mori, 
s/n NR 0 0 1,1 NR 2 0,85 NR 

Rua Prof.Francisco 
Stedile, 76 NR 0 0 1 NR 2 0,38 0,73 

Rua Timbó, 238 NR 0 0 1,1 NR 1,5 0,34 NR 

Rua Vereador 
Pascoal Poffo, 202 NR 0 0 1,3 NR 1,5 1,03 NR 

Rua Angelo Depiné, 
s/n NR 0 0 1,3 NR 1,5 0,37 NR 

Rua Indaial, 766 NR 0 0 1,3 NR 1,5 0,79 0,96 
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LOCAL 
BACT. 
HETE. 

COLI 
TOTAL 

E. 
COLI 

CLORO PH COR TURBIDEZ FLÚOR 

Rua Saída 1 NR 0 0 1,5 5,32 2 1,6 0,84 

Rua Saída 2 NR 1 0 1,5 5,41 2 1,17 0,75 

Rua Saída 3 NR 0 0 1,1 7,8 1 1,05 0,77 

Rua Saída 4 NR 0 0 1,1 7,89 1 1,1 1,11 

Rua Saída 5 NR 0 0 1,3 7,47 2 0,64 0,61 

Rua Saída 6 NR 0 0 1,3 7,52 2 0,37 0,55 

Rua Saída 7 NR 0 0 1,3 7,38 1,5 0,39 0,95 

Rua Saída 8 NR 0 0 1,3 7,29 1,5 0,51 0,91 

Fonte: CASAN (2014) 

 

Tabela 42: Qualidade da água tratada do mês de agosto/2014 

PARÂMETRO SAÍDA DO TRATAMENTO RESULTADOS 

Turbidez 

Número de amostras analisadas 8 

Percentil 95 1,58 

Número de dados >5,0 Ut 0 

Número de dados  ≤ 5,0 uT 8 

Cor  

Número de amostras analisadas 8 

Percentil 95 5,86 

Número de dados >15,0 Uh 0 

Número de dados ≤ 15,0 Uh 8 

pH 

Número de amostras analisadas 8 

Percentil 95 7,62 

Número de dados >9,0 0 

Número de dados ≥6,0 e ≤9,0 4 

Número de dados <6,0 0 

Fluoreto 

Número de amostras analisadas 6 

Percentil 95 1,25 

Número de dados > 1,5 mg/L 0 

Número de dados < 1,5 mg/L 6 

Cloro 
Residual 

Livre 

Número de amostras analisadas 8 

Percentil 95 2,5 

Número de dados > 5,0 mg/L 0 

Número de dados > 2,0 e ≤ 5,0 mg/L 6 

Número de dados ≥0,2 e ≤2,0 mg/L 4 

Número de dados <0,2 mg/L 0 

Coliformes 
Totais 

Número de amostras analisadas 8 

N° de amostras com pres. de coli. fecais 0 

N° de amostras com ausência de coli. fecais 8 

Número de amostras analisadas 8 
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PARÂMETRO SAÍDA DO TRATAMENTO RESULTADOS 

Escherichia 
coli 

N° de amostras com presença de Escherichia coli 0 

N° de amostras com ausência de Escherichia coli 8 

Fonte: DATASUS (2014) 

 

Tabela 43: Qualidade de água do sistema de distribuição do mês de agosto/2014 

PARÂMETRO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO RESULTADOS 

Turbidez 

Número de amostras analisadas 18 

Número de dados >5,0 Ut 0 

Número de dados  ≤ 5,0 uT 18 

Cor  

Número de amostras analisadas 18 

Número de dados >15,0 Uh 0 

Número de dados ≤ 15,0 Uh 18 

pH 

Número de amostras analisadas 2 

Número de dados >9,0 0 

Número de dados ≥6,0 e ≤9,0 2 

Número de dados <6,0 0 

Fluoreto 

Número de amostras analisadas 3 

Número de dados > 1,5 mg/L 0 

Número de dados < 1,5 mg/L 3 

Cloro Residual 
Livre 

Número de amostras analisadas 18 

Número de dados > 5,0 mg/L 0 

Número de dados > 2,0 e ≤ 5,0 mg/L 0 

Número de dados ≥0,2 e ≤2,0 mg/L 18 

Número de dados <0,2 mg/L 0 

Coliformes 
Totais 

Número de amostras analisadas 18 

Número de amostras com pres. de coli. fecais 1 

Número de amostras com ausência de coli. fecais 17 

Escherichia 
coli 

Número de amostras analisadas 18 

Número de amostras com presença de 
Escherichia coli 0 

Número de amostras com ausência de 
Escherichia coli 18 

Bactérias 
heterotróficas 

Número de amostras analisadas 4 

Número de dados > 500 UFC/100ml 0 

Número de dados < 500 UFC/100ML 4 

Fonte: DATASUS (2014) 

7.5.1.14.1 Indicadores de Custos e Tarifas 

As tarifas praticadas pela CASAN em Rodeio foram apresentadas anteriormente 
conforme as categorias de abastecimento público. 
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O SNIS (2010) comenta que o índice hidrométrico no município de Rodeio é de 100%. 
Na próxima tabela é apresentado o número de ligações e economias de água por 
categoria. 

 

Tabela 44: Número de Ligações e Economias em 2013 

CATEGORIA ECONOMIAS LIGAÇÕES 

Residencial 2.606 2.496 

Comercial 97 85 

Industrial 8 8 

P. Pública 44 44 

Total 2.755 2.633 

Fonte: CASAN, 2013 

7.5.1.14.2 Indicador de Eficiência e Produtividade 

As perdas na distribuição e as perdas por ligação, são apresentadas na Tabela abaixo 
durante os anos de 2005 a 2010. 

 

Tabela 45: Índice de Perdas durante os anos de 2005-2010 

ANO PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO PERDAS POR LIGAÇÃO (L/DIA/LIG.) 

2005 20,23% 87,39 

2006 33,48% 180,79 

2007 38,64% 225,31 

2008 41,92% 254,92 

2009 41,76% 257,16 

2010 46,48% 305,37 

Fonte: BRASIL, SNIS (Série histórica, 2010) 

 

O índice de hidrométrico, micromedição e macromedição de Rodeio são dispostos 
abaixo na Tabela. 

 

Tabela 46: Índice de Micromedição e Macromedição 

ANO 
ÍNDICE DE 

HIDROMETRAÇÃO (%) 
ÍNDICE DE 

MICROMEDIÇÃO (%) 

ÍNDICE DE 
MACROMEDIÇÃO      

(%) 

2005 81,27 63,99 - 

2006 93,03 65,43 100 

2007 100 60,32 100 

2008 98,61 55,88 - 

2009 98,65 57,14 - 
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ANO 
ÍNDICE DE 

HIDROMETRAÇÃO (%) 
ÍNDICE DE 

MICROMEDIÇÃO (%) 

ÍNDICE DE 
MACROMEDIÇÃO      

(%) 

2010 100 51,87 - 

2013 100 - - 

2014 100 - - 

Fonte: BRASIL, SNIS (Série histórica, 2010). CASAN (2013/2014) 

7.5.1.15 Indicadores de abastecimento de água 

7.5.1.15.1 Indicadores de Desempenho - Evolução da Infraestrutura e Serviços 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), os 
índices referentes à avaliação e monitoramento para o município de Rodeio são 
descritos a seguir. 

 

Tabela 47: Indicadores de Avaliação e Monitoramento 

DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AG001 - População total atendida com 
abastecimento de água [habitante] 

6928 7053 7210 7437 7692 7950 

AG002 - Quantidade de ligações ativas de 
água [ligação] 

2051 2086 2126 2198 2265 2335 

AG003 - Quantidade de economias ativas 
de água [economia] 

2104 2145 2193 2267 2339 2415 

AG004 - Quantidade de ligações ativas de 
água micro medidas [ligação] 

1763 2086 2126 2138 2265 2335 

AG005 - Extensão da rede de água [km] 77,6 77,9 87,2 91,71 94,64 94,64 

AG006 - Volume produzido [1.000 m³/ano] 0 407,6 448,2 0 0 0 

AG007 - Volume de água tratado em eta(s) 
[1.000 m³/ano] 

0 407,6 448,2 0 0 0 

AG008 - Volume micromed [1.000 m³/ano] 205,3 266,7 270,36 268,16 286,57 286,25 

AG010 – Vol. água consum. [1.000m³/ano] 255,9 271,1 275 278,65 292,02 295,28 

AG011 – Vol. água faturado [1.000 m³/ano] 316,6 335,8 339,1 346,49 365,68 374,74 

AG012 - Volume de água macro medido 
[1.000 m³/ano] 

0 407,6 448,2 0 0 0 

AG013 - Quantidade de economias 
residenciais ativas de água [economia] 

1985 2021 2066 2131 2204 2278 

AG014 - Quantidade de economias ativas 
de água micro medidas [economia] 

1816 2145 2193 2207 2339 2415 

AG015 - Volume de água tratada por 
simples desinfecção [1.000 m³/ano] 

0 0 0 0 0 0 

AG017 - Volume de água bruto exportado 
[1.000 m³/ano] 

0 0 0 0 0 0 

AG018 - Volume de água tratada 
importado [1.000 m³/ano] 

320,8 0 0 491,2 505,79 553,42 

AG019 - Volume de água tratada 
exportado [1.000 m³/ano] 

0 0 0 0 0 0 
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DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AG020 - Volume micro medido nas 
economias residenciais ativas de água 
[1.000 m³/ano] 

 240 245,23 240,58 255,42 256,04 

AG021 - Quantidade de ligações totais de 
água [ligação] 

2160 2121 2510 2467 2534 2589 

AG022 - Quantidade de economias 
residenciais ativas de água micro medidas 
[economia] 

1697 2021 2066 2071 2204 2278 

AG024 - Volume de água de serviço [1.000 
m³/ano] 

0 0 0 11,38 4,31 1,61 

AG025 - População rural atendida com 
abastecimento de água [habitante] 

0 0 0 0 0 0 

AG026 - População urbana atendida com 
abastecimento de água [habitante] 

6928 7053 7210 7437 7692 7950 

AG027 - Volume de água fluoretada 
[1.000m³/ano] 

320,8 407,6 448,2 491,2 0 0 

AG028 - Consumo total de energia elétrica 
nos sistemas de água [1.000 kWh/ano] 

0 449 503,94 43,1 678,17 102,84 

Fonte SNIS, 2010 (acesso em set./2013) 

 

7.5.1.15.2  Indicadores operacionais dos serviços de abastecimento de água  

Na tabela a seguir, são informados os indicadores operacionais em conformidade com 
dados obtidos pelo SNIS – Sistema Nacional de Informações Sanitárias, referência 
2010, com acesso em setembro de 2013. 

 

Tabela 48: Indicadores Operacionais 

DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IN001 - Densidade de economias de água por 
ligação [econ./lig.] 

1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 

IN009 - Índice de hidrométrico [percentual] 81,27 93,03 100 98,61 98,65 100 

IN010 - Índice de micromedição relativo ao 
volume disponibilizado [percentual] 

63,99 65,43 60,32 55,88 57,14 51,87 

IN011 - Índice de macromedição [percentual] 0 100 100 0 0 0 

IN013 - Índice  perdas faturamento [percentual] 1,3 17,61 24,34 27,78 27,07 32,08 

IN014 - Consumo micro medido por economia 
[m³/mês/econ.] 

10 11,2 10,3 10,1 10,5 10 

IN017 - Consumo de água faturada por 
economia [m³/mês/econ.] 

12,6 13,1 13 12,9 13,2 13,1 

IN020 - Extensão da rede por ligação [m/lig.] 33,4 36,3 35,6 35,9 37,2 36,9 

IN022 - Consumo médio perca pita de água 
[l/hab./dia] 

102,2 106,2 105,6 104,2 105,7 103,4 

IN023 - Índice de atendimento urbano de água 
[percentual] 

73,6 74,2 77,7 77,4 79,6 84,3 
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DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IN025 - Volume de água disponibilizado por 
economia [m³/mês/econ.] 

12,8 15,9 17,2 18,3 18,3 19,4 

IN028 - Índice de faturamento de água 
[percentual] 

98,69 82,38 75,65 72,21 72,92 67,91 

IN043 - Participação das economias 
residenciais de água no total das economias de 
água [percentual] 

94,28 94,28 94,21 94,1 94,11 94,27 

IN044 - Índice de micromedição relativo ao 
consumo [percentual] 

80,22 98,37 98,31 96,23 98,13 96,94 

IN049 - Índice de perdas na distribuição 
[percentual] 

20,23 33,48 38,64 41,92 41,76 46,48 

IN050 - Índice bruto de perdas lineares 
[m³/dia/Km] 

2,49 4,8 5,74 6,16 6,15 7,42 

IN051 - Índice de perdas por ligação [l/dia/lig.] 
87,39 

180,7
9 

225,31 
254,9

2 
257,1

6 
305,5

7 

IN052 - Índice de consumo de água [percentual] 79,76 66,51 61,35 58,07 58,23 53,51 

IN053 - Consumo médio de água por economia 
[m³/mês/econ.] 

10,2 10,6 10,5 10,4 10,5 10,3 

IN055 - Índice de atendimento total de água 
[percentual] 

62,91 63,39 66,92 66,72 68,58 72,78 

IN057 - Índice de fluoretação de água 
[percentual] 

100 100 100 100 0 0 

IN058 - Índice de consumo de energia elétrica 
em sistemas de abastecimento de água 
[kWh/m³] 

0 1,1 1,12 0,08 1,34 0,18 

Fonte SNIS, 2010 (acesso em set./2013) 

7.5.1.15.3  Indicadores Econômico-financeiros e Administrativos 

Na tabela abaixo, são apresentados os indicadores econômico-financeiros e 
administrativos referentes ao município de Rodeio/SC, em consonância com os dados 
do SNIS (2010). 

 
Tabela 49: Indicadores Econômico-financeiros e Administrativos 

DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IN002 - Índice de produtividade: economias 
ativas por pessoal próprio [econ./empreg.] 

- - - - - 2377 

IN003 - Despesa total com os serviços por 
m³ faturado [R$/m³] 

0,97 1,02 1,55 1,61 2,51 3,9 

IN004 - Tarifa média praticada [R$/m³] 2,07 2,41 2,45 2,67 2,94 3,07 

IN005 - Tarifa média de água [R$/m³] 2,07 2,41 2,45 2,67 2,94 3,07 

IN006 - Tarifa média de esgoto [R$/m³] - - - - - - 

IN007 - Incidência da desp. de pessoal e 
de serv. de terc. nas despesas totais com 
os serviços [percentual] 

17,34 27,06 42,15 47,5 23,6 42,11 

IN008 - Despesa média anual por 
empregado [R$/empreg.] 

- - - - - - 
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DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IN012 - Indicador de desempenho 
financeiro [percentual] 

212,93 235,68 157,58 165,95 117,32 78,76 

IN018 - Quantidade equivalente de pessoal 
total [empregado] 

0 0 0 0 0 1 

IN019 - Índice de produtividade: economias 
ativas por pessoal total (equivalente) 
[econ./empreg. eqv.] 

- - - - - 2377 

IN026 - Despesa de exploração por m³ 
faturado [R$/m³] 

0,88 0,91 1,41 1,47 2,41 3,57 

IN027 - Despesa de exploração por 
economia [R$/ano/econ.] 

133,82 143,98 220,99 229,73 383,11 562,95 

IN029 - Índice de evasão de receitas 
[percentual] 

2,43 2,99 1,53 2,12 2,84 1,1 

IN030 - Margem da despesa de exploração 
[percentual] 

42,45 37,73 57,6 55,32 81,89 116,07 

IN031 - Margem da despesa com pessoal 
próprio [percentual] 

0,02 0,02 0,02 0,05 14,06 43,92 

IN032 - Margem da despesa com pessoal 
total (equivalente) [percentual] 

8,14 11,48 26,75 28,62 20,12 53,47 

IN033 - Margem serviço dívida [percentual] 25,24 12,52 8,24 1,89 0,31 4,69 

IN034 - Margem das outras despesas de 
exploração [percentual] 

9,24 2,81 6,04 1,67 35,52 40,84 

IN035 - Participação da despesa com 
pessoal próprio nas despesas de 
exploração [percentual] 

0,04 0,07 0,03 0,09 17,17 37,84 

IN036 - Participação da despesa com 
pessoal total (equivalente) nas despesas 
de exploração [percentual] 

19,18 30,43 46,43 51,74 24,56 46,06 

IN037 - Participação da despesa com 
energia elétrica nas despesas de 
exploração [percentual] 

39,13 37,15 26,7 27,98 19,35 6,26 

IN038 - Participação da despesa com 
produtos químicos nas despesas de 
exploração [percentual] 

0 0 0 0 0 1,19 

IN039 - Participação das outras despesas 
na despesa de exploração [percentual] 

21,76 7,45 10,49 3,03 43,38 35,18 

IN040 - Participação da receita operacional 
direta de água na receita operacional total 
[percentual] 

98,33 98,15 98,3 97,99 97,58 97,71 

IN041 - Participação da receita operacional 
direta de esgoto na receita operacional 
total [percentual] 

- - - - - - 

IN042 - Participação da receita operacional 
indireta na receita operacional total 
[percentual] 

1,66 1,84 1,69 2 2,41 2,28 

IN045 - Índice de produtividade: 
empregados próprios por 1000 ligações de 
água [empreg./mil lig.] 

0 0 0 0 0 0,43 

IN048 - Índice de produtividade: 
empregados próprios por 1000 ligações de 
água + esgoto [empreg./mil lig.] 

0 0 0 0 0 0,43 
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DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IN054 - Dias de faturamento 
comprometidos com contas a receber 
[dias] 

60 59 59 61 62 60 

IN060 - Índice de despesas por consumo 
de energia elétrica nos sistemas de água e 
esgotos [kWh/m³] 

  0,25 0,25 3,32 0,25 0,81 

IN101 - Índice de suficiência de caixa 
[percentual] 

146,55 196,64 152,09 174,54 - 83,79 

IN102 - Índice de produtividade de pessoal 
total (equivalente) [percentual] 

- - - - - 1889,38 

Fonte SNIS, 2010 (acesso em set./2013) 

 

7.5.1.15.4  Indicadores de Qualidade 

Na tabela a seguir, são apresentados os indicadores de qualidade da água bruta de 
Rodeio/SC, em consonância com os dados do SNIS (2010). 

 

Tabela 50: Indicadores de Qualidade 

DESCRIÇÃO 
ÍNDICE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

IN071 - Economias atingidas por 
paralisações [econ./paralis.] 

- - - 552 - 184 

IN072 - Duração média das paralisações 
[horas/paralis.] 

- - - 7,5 - 8,42 

IN073 - Economias atingidas por 
intermitências [econ./interrup.] 

- - 68 368 - 184 

IN074 - Duração média das intermitências 
[horas/interrup.] 

- - 0,85 6 - 8,42 

IN075 - Incidência das análises de cloro 
residual fora do padrão [percentual] 

- 9,04 0 0 0,43 0,92 

IN076 - Incidência das análises de turbidez 
fora do padrão [percentual] 

  2,12 1,57 3,34 6,49 0,29 

Fonte SNIS, 2010 (acesso em set./2013) 

7.5.1.16 Análise dos questionários aplicados 

Em reuniões com o Comitê de Coordenação do Plano, foi acordado agrupar as 
localidades onde os questionários foram aplicados, conforme suas características, 
resultando em 3 regiões: “A”, ”B” e “D”. Região A: Lagos, Rodeio 12, Rodeio 32, 
Rodeio 50 e Kaspereit; Região B: Pico, Diamante, Diamantina e Rio Morto; Região D: 
Centro, Gávea, São Pedro Novo, São Pedro Velho, Glória, Santo Antônio e Nova 
Brasília. Como consta em anexo, o questionário foram constituídos por várias 
perguntas, quanto ao abastecimento de água os entrevistados responderam o 
seguinte. 
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Gráfico 2: Água encanada – Comunidade A, B e D 

 

 

Gráfico 3: Paga pela água – Comunidade A, B e D 

 

 

Gráfico 4: Abastecimento de Água – Comunidade A, B e D 
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Gráfico 5: Consumo de Água – Comunidade A, B e D 

 

 

7.5.2 Infraestrutura de esgotamento sanitário 

O município de Rodeio possui projeto para implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário que foi elaborado para a CASAN e encaminhado à FUNASA para aprovação 
técnica. A figura a seguir mostra a área a ser implantado o projeto e suas etapas. 

Apesar da inexistência de um sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos 
sanitários, o município possui Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário 
do perímetro urbano. O projeto prevê o atendimento de aproximadamente 98% da 
população urbana em relação às bacias de esgotamento sanitário definidas.  
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Figura 21: Mapa da Área de Projeto 

Fonte: Adaptado IBGE 

7.5.2.1 O impacto na saúde pública devido a falta de saneamento básico 

Quanto ao município de Rodeio o SNIS (2010) não possui informações, pois não 
existe sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitários no município. 

7.5.2.2 Impactos do lançamento de esgoto no corpo receptor 

O lançamento de matéria orgânica em um corpo receptor resulta, indiretamente, no 
consumo de oxigênio dissolvido. Isto se deve aos processos de estabilização da 
matéria orgânica realizado por microrganismos decompositores aeróbios, os quais 
utilizam o oxigênio dissolvido no meio líquido para as reações de oxidação dos 
poluentes biodegradáveis. 

O decréscimo da concentração de oxigênio dissolvido tem diversas consequências 
nos ecossistemas aquáticos. Para até certos limites (os quais variam com a vazão do 
rio, as características físico-químicas dos poluentes lançados e a temperatura, entre 
outros fatores) de concentração de poluentes biodegradáveis, o corpo hídrico 
consegue depurar a matéria orgânica e reapresentar a concentração de oxigênio 
dissolvido antecedente ao lançamento da carga poluidora (mecanismo de 
autodepuração). Entretanto, após lançamentos contínuos ou de cargas poluidoras 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB Pág. 95 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

muito altas (o que é distinto para cada corpo hídrico), a capacidade de autodepuração 
é insuficiente, havendo decréscimo permanente na concentração de oxigênio 
dissolvido e alterações irreversíveis no ecossistema aquático. 

Deste modo, o tratamento das cargas poluentes antes de seu lançamento nos corpos 
hídricos é justificado pelas limitações dos corpos hídricos em depurar os efluentes 
lançados. 

7.5.2.2.1 Avaliação atual do sistema de coleta, transporte e tratamento de 
esgoto sanitário do município de rodeio 

Apesar da inexistência de um sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos 
sanitários, o município de Rodeio possui Projeto Básico do Sistema de Esgotamento 
Sanitário do perímetro urbano. O projeto prevê o atendimento de aproximadamente 
98% da população urbana em relação às bacias de esgotamento sanitário definidas.  

7.5.2.2.2 Projetos Existentes 

Segundo o Projeto do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário, o mesmo 
irá contemplar duas etapas distintas de atendimento. Esta sugestão de divisão entre 
a primeira e a segunda etapa de projeto leva em consideração a praticidade de 
implantação e o percentual da população atendida em cada etapa. Para a primeira 
etapa de implantação serão atendidas as bacias 04, 05, 07, 08, 11, 12 e 13. A segunda 
etapa da implantação corresponde ao restante das bacias, posicionadas ao norte e 
localizadas também na periferia do município. 

 

Tabela 51: Identificação das bacias 

BACIAS ÁREAS (HA) 

1 11,4 

2 13,69 

3 27,29 

4 37,96 

5 14,31 

6 1,61 

7 7,15 

8 23,6 

9 4,5 

10 50,21 

11 18,87 

12 31,52 

13 45,44 

Fonte: Projeto Prosul (2010) 
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7.5.2.2.3 Tratamento de esgoto 

O município de Rodeio possui legislação sobre o tratamento individual dos efluentes 
enquanto o sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitários de forma 
coletiva não for implantado. O Decreto nº 22/2009 – Código de Obras contempla a 
instalação de tratamento individual para edificações. 

Com relação à destinação dos efluentes domésticos, de acordo com os dados de 2012 
do SIAB, informa que 93,99% das famílias possuem fossa séptica, 3,66% possuem 
sistema de esgoto e 2,35% despejam a céu aberto. A tabela a seguir mostra a 
destinação dos efluentes domésticos. 

 

Tabela 52: Destinação dos efluentes domésticos 

TIPO FAMÍLIAS % 

Sistema de esgoto 143 3,66 

Fossa 3675 93,99 

Céu aberto 92 2,35 

Fonte: SIAB – Sistema de Informação e Atenção Básica, 2012 

7.5.2.2.4  Destinação final do esgoto 

Os efluentes do município de Rodeio são desaguados nos pequenos córregos e rios 
como o Ribeirão Rodeio Doze e o Ribeirão São Pedro, que cortam o município 
chegando até o Rio Itajaí-Açu ao Sul do município, e Rio Benedito ao Norte. Como já 
foi mencionada, a qualidade do rio vem diminuindo devido à maioria dos municípios 
por onde o rio Itajaí-Açu atravessa não possuir tratamento de esgoto sanitário 
adequado. 

7.5.2.2.5 Fontes de Poluição de esgoto sanitário e industrial 

Em termos de saneamento básico, a situação do sistema de esgotamento sanitário é 
a questão mais crítica de Santa Catarina da região, necessitando de investimento 
prioritariamente por questões de saúde pública. Nas áreas urbanas, predomina o 
tratamento em fossas sépticas, que muitas vezes são subdimensionadas. 

Além disso, a falta de limpeza periódica prejudica a eficiência deste tipo de tratamento. 
O consumo de água pelos vários setores da sociedade atual traz consigo outra 
demanda de água ligada à diluição dos efluentes gerados. 

Grande parte da água retirada dos mananciais para consumo retorna aos corpos 
d’água com características distintas das originais. Essas águas apresentam suas 
características originais alteradas em função da presença de matéria orgânica e 
inorgânica, sólidos e microrganismos. Dependendo do uso que é dado à água, o 
efluente gerado pode ser caracterizado conforme a carga poluidora predominante. 
Assim, as águas provenientes do abastecimento doméstico, os efluentes domésticos, 
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apresentam predominância de carga orgânica, medida em termos de Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO), as águas utilizadas na indústria retornam com cargas 
que podem ser predominantemente orgânicas, com as da indústria alimentícia, ou 
inorgânicas. 

Outra fonte de efluentes, a qual não está ligada ao consumo prévio de água, são os 
resíduos sólidos urbanos que, ao passarem pelo processo de decomposição, 
produzem uma carga poluente predominantemente orgânica de alto potencial 
poluidor. 

A agropecuária também constitui uma fonte de poluição, pois os resíduos gerados no 
manejo dos rebanhos apresentam elevada carga orgânica. Os efluentes da 
agropecuária diferenciam-se dos demais anteriormente citados por apresentar uma 
distribuição difusa nas áreas rurais da bacia hidrográfica. Todos esses efluentes ao 
serem lançados nos cursos d’água superficiais, alteram as condições naturais dos 
mesmos. A presença de um alto teor de matéria orgânica, por exemplo, pode induzir 
a completa extinção de oxigênio da água, provocando o desaparecimento de peixes 
e outras formas de vida aquática. Sob o ponto de vista sanitário, um elevado valor de 
DBO pode indicar um incremento na microflora presente e interferir no equilíbrio da 
vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis. Os resíduos sólidos 
presentes em alguns tipos de efluentes podem sedimentar no leito dos rios destruindo 
organismos que fornecem alimentos aos peixes, ou também danificar os leitos de 
desova dos peixes, podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios, 
promovendo a decomposição anaeróbica.  

7.5.2.2.6 Principais Deficiências Referentes ao Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

A grande deficiência do sistema é a inexistência de coleta, transporte e tratamento de 
esgotos de forma coletiva no município. 

7.5.2.3 Levantamento da rede hidrográfica do município de rodeio 

Todo o levantamento da Rede Hidrográfica do Município de Rodeio está descrito na 
Infraestrutura de Abastecimento de Água, sendo que os rios maiores de Rodeio como 
Rio Itajai-Açu e Rio Benedito possuem grande capacidade de depuração. 

7.5.2.3.1 Dados dos Corpos Receptores Existentes  

Para o Projeto de Esgotamento Sanitário existente, o Ribeirão São Pedro receberá os 
efluentes tratados do município de Rodeio, afluente do Itajaí, sendo sua classificação 
Classe 2, segundo o CONAMA. Futuramente quando o Projeto for atualizado ou sofrer 
alterações, poderá ser estudado outros corpos receptores com maior capacidade de 
depuração no município. 
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7.5.2.4 Capacidade do sistema de esgotamento sanitário na área de planejamento 

Como mencionado anteriormente, o município de Rodeio só dispõe de tratamento 
individual de esgotos e há somente sistema de tratamento coletivo no Bairro Santo 
Antônio, contando com um tanque séptico. 

7.5.2.4.1 Estrutura de produção de esgoto e volume produzido por faixa 

Calculamos as produções de esgotos por setores baseado nos índices de consumo 
de água fornecidos pela CASAN, os quais indicam que 80% do volume consumido de 
água correspondem ao esgoto produzido. 

 

Tabela 53: Esgoto produzido por faixa 

DESCRIÇÃO RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL 
POD. 

PÚBLICOS 
TOTAL 

Volume produzido de 
esgoto (m³/mês) 

18190,40 976,80 55,2 560,80 19783,20 

Fonte: Baseado no Consumo de Água de Julho/2014 da CASAN 

 

7.5.2.5 Operador do sistema 

7.5.2.5.1 Características do Órgão Operador - Local 

A CASAN é uma empresa de capital misto, criada no ano de 1970 e tem como missão 
fornecer água tratada, coletar e tratar esgotos sanitários, promovendo saúde, conforto, 
qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. A empresa está presente em 201 
municípios do estado de Santa Catarina. 

A CASAN juntamente com a Prefeitura Municipal de Rodeio, atua por meio de 
convênio de gestão compartilhada de serviços públicos de saneamento, o qual terá o 
prazo de 15 anos e não será prorrogado automaticamente. 

Atualmente os serviços prestados pela empresa cobrem quase todo o Estado de 
Santa Catarina, que está dividido em 4 Superintendências Regionais de Negócios nas 
regiões Norte Vale do Rio Itajaí, Oeste, Sul/Serra e Metropolitana da Grande 
Florianopólis. 

7.5.2.5.2 Descrição do corpo funcional (número de servidores por cargo) 

A princípio, os mesmos funcionários que atuam na área de abastecimento de água 
atuariam no sistema de esgoto sanitário. Como o município não possui sistema de 
coleta, transporte e tratamento de esgotos, não será indicado o corpo funcional dos 
serviços. 
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7.5.2.6 Indicadores de esgotamento sanitário 

Os índices que podem ser avaliados em relação aos serviços prestados na operação 
do sistema de esgotamento sanitário são descritos na tabela abaixo. 

 

Tabela 54: Indicadores Operacionais de Esgoto 

INDICADORES OPERACIONAIS DE ESGOTO 

IN006 - Tarifa média de esgoto [R$/m³] 

IN015 - Índice de coleta de esgoto [percentual] 

IN016 - Índice de tratamento de esgoto [percentual] 

IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação [m/lig.] 

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com 
água [percentual] 

IN046 - Índice de esgoto tratado referido à água consumida [percentual] 

IN047 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com 
esgoto [percentual] 

IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com água 
[percentual] 

IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água 
[kWh/m³] 

7.5.2.7 Análise dos questionários aplicados 

Conforme já mencionado anteriormente, foram analisados os dados aplicados do 
questionário, quanto ao esgotamento sanitário, às amostras indicaram que a maioria 
da população possui sistema de fossa séptica e filtro.  

7.5.3 Infraestrutura de manejo de águas pluviais urbanas 

Para o município de Rodeio, quanto a sua extensão não se dispõe de dados confiáveis 
em relação à drenagem urbana. Estima-se que a cobertura deste serviço - em especial 
a micro drenagem - atinja o patamar superior ao da coleta de esgotos sanitários. 

7.5.3.1 Situação atual: rede de drenagem existente 

O Município de Rodeio na sua área urbana está provido de um sistema de drenagem 
de águas pluviais. Este sistema é resultante de obras realizadas ao longo da 
urbanização do município, cujos critérios de execução, muitas vezes, não foram 
observados e aplicados de forma coerente, com padrões técnicos para 
dimensionamento com base em normas e estudos aplicáveis. 

As áreas rurais não pavimentadas são servidas por valas de direcionamento a 
pequenos córregos. O resultado desta prática, não é diferente do que ocorreu na 
maioria das cidades brasileiras, confere a falta de informações, cadastro e elementos 
para avaliação das estruturas existentes. As informações disponíveis são precárias e 
deficientes no seu contexto técnico. 
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O município possui rede coletora de águas pluviais onde também são despejados os 
efluentes sanitários e posteriormente lançados nos cursos de água permanentes. 
Existem pontos de estrangulamento que resultam em inundações. Problemas de 
erosão do solo afetam também o sistema de drenagem urbana do município. 

Muitas das tubulações de drenagem apresentam acúmulo de materiais, o que dificulta 
o escoamento das águas, assim como assoreamento dos rios em vários trechos, 
estrangulamento dos ribeirões em algumas pontes e até mesmo tubulações rompidas. 

O levantamento sobre a drenagem existente no Município de Rodeio se dá através de 
fotografias, croquis e tabelas que foram acompanhadas pela Prefeitura do município. 
 

 
Figura 22: Prancha 01 – Ponte sobre o Ribeirão Rodeio 

 

 
Figura 23: Prancha 01 – Tubulações diâmetro de 800 mm 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
101 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

 
Figura 24: Prancha 02 – Tubulações diâmetro de 800 mm 

 

 
Figura 25: Prancha 02 – Tubulações diâmetro de 1000 a 1500 mm 

 

 
Figura 26: Prancha 03 – Tubulações de drenagem exposta diâmetro de 1000 a 1500 mm 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
102 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

 
Figura 27: Prancha 04 – Ponte Ribeirão Rodeio 

 

 
Figura 28: Prancha 04 – Tubulações diâmetro de 800 mm 

 

 
Figura 29: Prancha 05 – Tubulações de 1000 mm 
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Figura 30: Prancha 06 – Tubulações de 1000 mm 

 

 
Figura 31: Prancha 06 – Tubulação de 1000 mm 

 

 
Figura 32: Prancha 07 – Tubulação de 1000 mm 
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Figura 33: Prancha 08 – Tubulação de 1000 mm 

 

A cidade de Rodeio não possui sistema de cadastro das redes pluviais existentes, 
dificultando um diagnóstico mais completo. Foram identificados pontos de alagamento 
em algumas ruas da área urbana do município. Nas ruas que têm pavimentação, em 
sua maioria são servidas de bocas de lobo, galeria pluvial, porém não há cadastro 
destas tubulações. As ruas não pavimentadas e que futuramente receberão 
pavimentação, têm obrigatoriedade de implantar rede de águas pluviais. 

7.5.3.2 Enchentes e enxurradas 

Em 2008, ocorreu a enchente depois do período de grandes chuvas durante o mês de 
novembro de 2008 afetando em torno de 60 cidades e mais de 1,5 milhões de pessoas 
no Estado de Santa Catarina, Brasil. 135 pessoas morreram 2 estão desaparecidas, 
9.390 habitantes foram forçados a sair de suas casas para que não houvesse mais 
vítimas e 5.617 desabrigados. Cerca de 150.000 habitantes ficaram sem eletricidade, 
e ainda houve racionamento de água que estava sendo levada por caminhões em 
pelo menos uma cidade devido a problemas na purificação. Várias cidades na região 
ficaram sem acesso devido às enchentes, escombros e deslizamentos de terra.  

Mapeamento das áreas de risco de inundação e deslizamento 

Os principais efeitos considerados nas áreas que apresentam problemas de 
drenagem foram à interrupção do sistema viário, seguidos de alagamentos de casas, 
indústrias e comércio. 

Na Figura 34, são mostrados alguns pontos de alagamento e áreas com risco de 
deslizamento na área urbana. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
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Figura 34: Localização Pontos de Alagamento e Áreas de Risco 

Fonte: Adaptado de Ação Emergencial para Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a 
Enchentes e Movimentos de Massa, 2012 

 

7.5.3.2.1 Existência e atuação da fiscalização em drenagem urbana 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Rodeio, o município possui fiscalização em 
drenagem urbana e sua atuação, é feita pela Diretoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico, ou seja, fiscalizada pelo Setor de Obras, Estradas de 
Rodagem e Trânsito. 

A execução de galerias para drenagem urbana de águas pluviais envolve inúmeros 
riscos de difícil mensuração, como ligações clandestinas de esgoto e resíduos sólidos 
deixados pela população próximos às bocas de lobo. As obras de drenagem urbana 
exigem fiscalização minuciosa, tanto em canteiros de obras, como nas etapas iniciais 
do projeto. Na verificação do canteiro, alguns cuidados devem ser observados pelo 
fiscal na execução da obra, que podem ser destacados como: sinalização, garantindo 
a segurança de trabalhadores, pedestre e veículos; os tubos de concreto devem ser 
conferidos visualmente, para garantir que não sofram rachaduras no trajeto entre a 
fábrica e o canteiro; conferir se os ensaios de compressão e tração em laboratório, 
fornecidos pelo fabricante dos tubos, atendem às especificações do projeto; executar 
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adequadamente o encaixe das juntas dos tubos, que podem ser revestidas com 
material impermeabilizante, evitando assim, a infiltração de material nos tubos (terra 
e lodo) (Pescarini, 2011). 

7.5.3.2.2 Órgãos Municipais no Controle das Enchentes 

O Município de Rodeio já possui um plano de ação, a estrutura serve para 
acompanhar os boletins do tempo e analisar quando alguma região pode estar em 
perigo em questão de chuvas e deslizamentos. Além da Defesa Civil, existe também 
o Conselho Técnico, que conta com participação da comunidade para auxiliar a 
deliberar as ações do órgão no município. A Defesa Civil possui um telefone para 
contato para plantões durante os feriados e finais de semana, que pode auxiliar a 
comunidade com orientações e ações imediatas em caso de chuvas e deslizamentos.  

7.5.3.3 Problemas de drenagem urbana 

Um dos principais problemas de drenagem urbana, é a falta de manutenção da rede, 
tendo em vista a dificuldade em se realizar a limpeza, podemos evidenciar a situação 
precária das bocas de lobo, o que ocasiona um mau funcionamento do sistema. Os 
rios do município sofrem também com a questão dos assoreamentos, muitas vezes 
devido à falta da mata ciliar ao longo das margens dos rios. Cabe também ao 
município, a elaboração de projeto de forma global dos sistemas de drenagem para 
uma atuação mais eficiente dos mesmos. Muitas das tubulações de drenagem 
implantadas foram executadas com focos pontuais e sabemos que em se tratando de 
drenagem devemos analisar o global para tais dispositivos funcionarem 
adequadamente. 

7.5.3.3.1 Evolução populacional, processo de urbanização e a quantidade de 
ocorrência de inundações  

O desenvolvimento urbano tem produzido um aumento caótico na frequência das 
inundações, na produção de sedimentos e na deterioração da qualidade da água 
superficial e subterrânea. À medida que a cidade se urbaniza, ocorre o aumento das 
vazões máximas devido à impermeabilização e canalização. Alguns aspectos do 
processo de urbanização que podem influenciar no aumento da frequência e 
magnitude das inundações são: impermeabilização do solo e aumento de escoamento 
por canais, desorganização na implantação da infraestrutura urbana, aumento da 
deposição de sedimentos em função da desproteção das superfícies e deposição de 
resíduos sólidos, ocupação urbana e impermeabilização em áreas com risco de 
inundação.  

7.5.3.3.2 Manutenção e limpeza da drenagem natural e artificial 

No município de Rodeio não é realizada nenhuma manutenção preventiva na rede de 
drenagem, somente em casos pontuais, como desobstrução de tubulação, reparo em 
redes danificadas e em bocas de lobo quando se julga necessário. 
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7.5.3.3.3 Principais fundos de vale, por onde é feito o escoamento das águas 
das chuvas 

O termo “fundo de vale” é comumente empregado para denominar os rios, córregos e 
suas várzeas, especialmente quando estes são analisados em ambiente urbanizado 
e já modificado, ou seja, na cidade, onde suas características naturais já foram 
alteradas significativamente. Isto também ocorre porque em grande parte dos casos 
não há mais vegetação propriamente dita em suas áreas ciliares e ripárias. 

No município de Rodeio, a água escoa tanto para o Sul ao encontro do Rio Benedito, 
como para o Norte, em direção ao Rio Itajaí-Açu, devido a um divisor de águas 
topográfico no município. A Bacia 01, como apresentada na figura anteriormente, 
segue com fluxo para o Rio Benedito, já as demais Bacias (2-5) seguem para o Rio 
Itajaí-Açu.  

7.5.3.4 Operador do sistema de manejo de águas pluviais 

De acordo com o Organograma do Sistema de Gestão do Município de Rodeio, a 
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e o Setor de Serviços 
Urbanos, tem a função de operar todo sistema de manejo de águas pluviais do 
município. 
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Figura 35: Organograma do Sistema de Gestão 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rodeio, 2014 

7.5.3.4.1 Indicadores de Custos e Tarifas 

A drenagem urbana do Município de Rodeio não possui um percentual financeiro 
definido, pois não é realizada uma manutenção preventiva na rede de drenagem, 
somente em casos pontuais quando apresentam problemas. 

7.5.3.5 Análise dos questionários aplicados 

Conforme os questionários aplicados, são mencionados a seguir os itens mais 
importantes quanto à drenagem urbana municipal.  

Como percebemos nos gráficos a seguir, 36,47% da Comunidade A possui suas casas 
localizadas em pontos de alagamentos, assim como 16% da Comunidade B e 9,76% 
da Comunidade D. 

Já com relação a alagamentos próximos às residências, 46% da Comunidade A 
responderam que há pontos próximos, 32% da Comunidade B e 33,54% da 
Comunidade C. 
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Gráfico 6: Residências Sujeitas a Alagamentos – Comunidade A, B e D 

 

 

Gráfico 7: Pontos de alagamentos próximos – Comunidade A, B e D 

 

 

Gráfico 8: Proximidade de Mananciais – Comunidade A, B e D 
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Gráfico 9: Risco de Deslizamento – Comunidade A, B e D 

 

 

Como Rodeio situa-se em um divisor de águas, percebe-se que grande parte das 
moradias situam-se próximas aos rios. Porém, poucas residências situam-se próximas 
às áreas de deslizamentos. 

7.5.4 Infraestrutura de gerenciamento de resíduos sólidos 

Para melhor adequação e embasamento deste trabalho, são analisados neste 
diagnóstico os aspectos referentes à geração, coleta, transporte, tratamentos e 
destinação final dos resíduos sólidos gerados no município de Rodeio, dentro do atual 
contexto socioeconômico do mesmo. 

7.5.4.1 População atual atendida 

A população atualmente atendida pelo Sistema de Coleta de lixo de Rodeio, segundo 
SIAB, é de 3.512 famílias, o que corresponde a uma cobertura de 89,82% em relação 
à população do município. Cerca de 384 (9,82%) famílias queimam ou enterram o lixo 
e outras 14 famílias (0,36%) destinam a céu aberto. Como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 55: Destinação dos resíduos sólidos 

TIPO FAMÍLIAS % 

Coletado 3512 89,82 

Queimado/Enterrado 384 9,82 

Céu aberto 14 0,36 

Fonte: SIAB – Sistema de Informação e Atenção Básica, 2012 

7.5.4.2 Histórico do manejo de resíduos sólidos 

Os municípios do Médio Vale do Itajaí, por possuírem problemas ambientais comuns, 
estabeleceram uma cooperação mútua para promover a gestão consorciada de 
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atividades potencialmente poluidoras e consumidoras de recursos ambientais. Assim, 
em 1997 foi dado o primeiro passo para a integração institucional desses municípios: 
a constituição do Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Benedito 
formado pelos municípios Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos Cedros, Rodeio e 
Timbó. 

A eficiente gestão do consórcio criado na região estimulou os municípios vizinhos a 
solicitarem participação. Em 2003, ingressaram então no Consórcio os Municípios de 
Apiúna e Ascurra abrangendo a área das Bacias Hidrográficas do Médio Vale do Itajaí. 

Atualmente está sendo elaborado o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos do 
CIMVI que compreende os municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Dr. 
Pedrinho, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. Possibilitando assim, 
um melhor gerenciamento dos resíduos sólidos na região.  

7.5.4.3 Situação atual da infraestrutura de resíduos sólidos 

7.5.4.3.1 Resíduos da Construção Civil - RCC 

O serviço de coleta de RCC é realizado, em sua maioria, por empresas que prestam 
serviço de aluguel de caçambas diretamente pelos municípios, devendo ser 
direcionado a destinações devidamente licenciadas para esse fim ou para aterro 
sanitário licenciado.  

Segundo ABRELPE (2011), os inventários revelam uma relação entre estes resíduos 
e os resíduos domiciliares de dois para um. A média estimada como geração típica 
per capita é de 520 kg/ano, podendo crescer em cidades com economia mais forte e 
reduzir-se em municípios menores. O que para o município de Rodeio é uma 
porcentagem alta, pois há poucas edificações de médio e grande porte. 

7.5.4.3.2 Resíduos Sólidos Domiciliares 

Os resíduos sólidos domiciliares são os oriundos das residências, como restos de 
alimentos, produtos deteriorados entre outros. Para que a coleta deste material possa 
ser realizada, mapeia-se a cidade em rotas, onde as coletas são feitas em dias 
alternados, são 08 funcionários na execução dos serviços de limpeza urbana e coleta 
de resíduos. Uma equipe de coleta é formada por um caminhão Coletor Compactador, 
juntamente com motorista e dois ajudantes de coleta. 
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Figura 36: Caminhão de Coleta de Resíduos Sólidos 

 

7.5.4.3.3 Resíduos Recicláveis 

No município não há coleta seletiva implantada, as famílias separam seus resíduos e 
há alguns catadores que recolhem de forma individualizada, porém não há dados 
sobre os volumes separados. Em reuniões com a comunidade, percebemos que um 
grande número de pessoas separa os seus resíduos sólidos domiciliares.  

Os ajudantes da coleta de resíduos comum, muitas vezes coletam o material e utilizam 
em benefício próprio, já que o município não dispõe de coleta seletiva de forma 
específica. 

Percebe-se na foto a seguir, que o resíduo reciclável está na parte de cima do 
caminhão e entre a caçamba e a cabine do caminhão. 

 

 
Figura 37: Caminhão de Coleta de Resíduos Sólidos  
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7.5.4.3.4 Resíduos De Varrição e Capina 

Os serviços de varrição e capina se referem à limpeza executada em praças, 
logradouros e áreas públicas, locais de eventos, etc. Os serviços de limpeza urbana 
são de responsabilidade da Secretaria de Obras do município.  

O serviço de varrição é feito por um 1 Trator para Varrição, Marca Valmet 785, Ano 
1999, Modelo 1999, adaptado com vassoura mecânica. Além da varrição mecânica, 
há uma equipe de quatro varredores manuais, que também coletam os resíduos 
gerados por esta atividade. Nas margens de rua e rodovias é realizada periodicamente 
roçada manual, com equipe de 08 funcionários. 

A varrição pública é realizada com maior intensidade junto à sarjeta para evitar 
obstáculos no escoamento das águas pluviais. 

 

 
Figura 38: Trator para Varrição 

 

 
Figura 39: Caminhão Pipa de Limpeza Urbana 
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O caminhão Pipa é utilizado para irrigar as ruas que não tem pavimentação e 
eventualmente para limpeza de calçadas e ruas pavimentadas. 

Em Rodeio, a varrição das vias públicas é feita manualmente e mecanicamente, sendo 
que a frequência do serviço é diária. O mesmo ocorre com a capina realizada. 

7.5.4.3.5 Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 

Os RSS são aqueles gerados nas atividades típicas da manutenção da saúde, em 
conformidade com regulamentos e normas do Sisnama e ANVISA, incluindo os 
gerados em hospitais (humanos ou veterinários), pronto socorros, clínicas médicas 
(humanas e veterinárias), incluindo carcaças de animais, odontológicas, centros de 
pesquisa, desenvolvimento ou experimentos na área de farmacologia e saúde; 
medicamentos e imunoterápicos vencidos ou deteriorados; de necrotérios, funerárias, 
de serviços de medicina legal, os provenientes de barreiras sanitárias, dentre outros 
serviços específicos. 

Em Rodeio, os RSS são coletados por empresa terceirizada licenciada para esse tipo 
de atividade, a empresa GETAL, que utiliza veículos adaptados para a realização do 
serviço. Tanto a Prefeitura quanto os estabelecimentos privados contratam a mesma 
empresa que encaminha os resíduos até o Aterro Sanitário Licenciado de Brusque, o 
qual pertence a Recicle Catarinense de Resíduos Ltda, também licenciada. Os 
medicamentos vencidos seguem para a empresa licenciada Momento Engenharia 
Ambiental Ltda.  

7.5.4.3.6 Coleta e Disposição de Resíduos Domiciliares  

No município de Rodeio, 90% dos domicílios têm seus resíduos domiciliares 
coletados. A coleta é realizada uma vez por semana, e o município não dispõe de 
balança, sendo a pesagem dos resíduos realizada no aterro sanitário não utilizando 
dessa forma a estação de transferência. 

São destinadas cerca de 112 toneladas por mês ao aterro sanitário, porém, o 
município informa não ter conhecimento da existência de catadores de resíduos nas 
unidades de destino final, bem como a inexistência de área de transbordo. 

Os resíduos domiciliares gerados no município são enviados ao aterro sanitário 
devidamente licenciado por órgão ambiental, em Timbó. O gráfico abaixo mostra o 
histórico do envio de resíduos domiciliares de Rodeio ao aterro de Timbó. 

7.5.4.3.7 Problemas Operacionais dos Sistemas de Varrição, 
Acondicionamento, Coleta, Transporte e Disposição Final dos 
Resíduos Sólidos 

No município de Rodeio, há inúmeras situações que tornam crítico o sistema de 
manejo de resíduos no município, incluindo a falta de cobrança específica pelo serviço 
prestado, o valor é diluído no IPTU. Dentre as principais falhas a respeito do manejo 
temos: 
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- Falta de um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, contemplando 
desde as responsabilidades, deveres e direitos atribuídos a cada gerador (domiciliar, 
comercial, RSS, industrial, entre outros). O PGIRS de Rodeio está sendo elaborado 
através do consórcio intermunicipal; 
- Todos os Resíduos gerados tanto orgânicos como não orgânicos e especiais são 
dispostos juntamente nas caçambas nos pontos de coleta; 
- Falta de local adequado para armazenamento dos resíduos classificados como 
perigosos, tais como lâmpadas, pilhas, baterias e etc; 
- Desrespeito e falta de conscientização da população em jogar ou varrer para pistas 
ou passagens, resíduos de qualquer natureza; 
- Falta de programa de treinamento, educação e sensibilização em saúde ambiental. 

7.5.4.3.8 Sistema de Acondicionamento 

O acondicionamento do resíduo domiciliar é de responsabilidade do próprio gerador, 
normalmente disposto em sacolas ou sacos plásticos no próprio passeio ou em latões. 
Nos locais onde o caminhão compactador não tem acesso, a Prefeitura Municipal de 
Rodeio instalou lixeiras de madeiras para a disposição coletiva dos resíduos pela 
comunidade conforme registrado na figura abaixo.  

 

 
Figura 40: Lixeiras Coletivas de Resíduos Sólidos 

 

7.5.4.3.9 Frequência de Coleta de Lixo 

A coleta de lixo no município de Rodeio é realizada através de um caminhão 
coletor/compactador com capacidade de 6 (seis) toneladas.  É realizada nas 
segundas, quartas e sextas-feiras no centro da cidade e terças e quintas-feiras nos 
bairros. 
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7.5.4.3.10 Frota e Equipamentos Utilizados 

A equipe de coleta é formada por motorista e dois ajudantes, juntamente com 1 
caminhão tipo Coletor Compactador, Marca Volkswagen, Ano 2003, Modelo 2003, 
Rodado Simples, com capacidade de 6 (seis) toneladas. No mês de julho de 2014, a 
Prefeitura adquiriu mais duas máquinas equipadas com escovas e conchas para 
recolher o material para posterior colocação em caçamba basculante para transporte. 

7.5.4.3.11 Coleta e Disposição de Resíduos Industriais 

O Município não possui controle sobre a disposição dos resíduos industriais gerados 
em seu território, bem como não possui dados de quantidade gerada por dia. Sabe-
se que as indústrias usam o serviço de um terceiro que coleta, transporta e destina os 
resíduos em aterro licenciado de resíduos especiais. O município possui indústrias do 
ramo madeireiro na qual 100% dos resíduos gerados no processo são aproveitados.  

7.5.4.3.12  Destino Final 

A cidade de Rodeio não possui uma estação de transbordo, assim, o caminhão 
compactador leva os resíduos sólidos diretamente para o Aterro Sanitário – Consórcio 
Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, na cidade de Timbó.  

 

 
Figura 41: Aterro Sanitário de Timbó/SC 

7.5.4.4 Risco de poluição por resíduos sólidos 

Como o Município de Rodeio não possui aterro sanitário licenciado, todos os resíduos 
sólidos são depositados no aterro sanitário de Timbó como já foi descrito 
anteriormente. Não foi evidenciado nenhum fato de que os resíduos são depositados 
em locais impróprios, como terrenos baldios, valas e córregos. 
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7.5.4.5 Análise do poder público para o atendimento adequado da população 

O município é o responsável, com regularidade e continuidade, pelo planejamento e 
pela execução da limpeza municipal, exercendo a titularidade dos serviços, 
independentemente se estes serviços forem prestados de forma indireta. 

7.5.4.6 Informações produção per capita e de atividades especiais 

Os dados do município de Rodeio mostram que no ano de 2011 com uma população 
de 10.914 habitantes, houve uma produção per capita de resíduos sólidos por 
habitante de 0,43kg/hab. dia, já no ano de 2012, com um número de 11.270 
habitantes, considerou uma produção per capita de resíduos sólidos de 
0,37kg/hab.dia.  

Para Resíduos de Construção e Demolição (RCD) (2013), no Brasil, para uma 
população de 201.062.789 habitantes, foram coletados 117.435 t/dia e gerado um 
índice per capita de 0,584 kg/hab./dia. Na Região Sul, para uma população de 
28.795.762 habitantes, foi coletado 16.067 t/dia e gerado um índice per capita de 
0,558 kg/hab./dia, que pode ser considerado também para o município de Rodeio. 

Nos Resíduos de Serviços e Saúde, em Rodeio são produzidos cerca de 98 kg/mês 
de RSS, isso corresponde a uma geração de 0,0047 kg/hab.dia. 

Vários fatores influenciam na geração e na composição dos resíduos sólidos urbanos, 
como por exemplo, variações sazonais e climáticas, hábitos e costumes da população, 
densidade demográfica, leis e regulamentações específicas, entre outros. Todavia, a 
componente econômica é um dos fatores de maior importância. Desse modo, a 
produção de resíduos tem sido diretamente associada ao estágio de desenvolvimento 
do município. 

7.5.4.7 Caracterização da infraestrutura das instalações existentes 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Rodeio, a varrição se caracteriza por cerca 
de 20.000 metros de ruas a serem varridas de forma manual, por 4 funcionários 
ligados a Secretaria de Obras. Os resíduos gerados na sua maioria são barro/areia e 
vegetação herbácea, que são recolhidas e despejadas em terrenos baldios. A roçada 
manual é realizada por 8 funcionários. O sistema de varrição possui um total de 13 
colaboradores, com a presença de 1 motorista. 

7.5.4.8 Problemas relacionados ao sistema de limpeza urbana 

Segundo a Prefeitura Municipal de Rodeio, o sistema de coleta é dificultado por ruas 
de difícil acesso, que acabam problematizando a coleta do resíduo domiciliar. Uma 
solução foi posicionar o resíduo domiciliar em lixeiras coletivas nas partes mais baixas, 
facilitando a coleta. 

O armazenamento dos resíduos também ocasionam problemas, devido ao peso 
excessivo das embalagens utilizadas pela população. 
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Como mencionado anteriormente, o município não possui coleta seletiva dos resíduos 
recicláveis, nem central de triagem para os mesmos. 

7.5.4.8.1 Volume Mensal de Resíduos Sólidos Produzidos 

O volume médio mensal de resíduos sólidos produzido no município de Rodeio/SC é 
de 127 toneladas/mês. 

7.5.4.8.2 Arrecadação 

O valor arrecadado com os serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana 
vem de taxa de limpeza urbana que consta no IPTU. Sabe-se que esta forma de 
arrecadação muitas vezes não é suficiente para cobrir todas as despesas referentes 
a esta área. 

7.5.4.8.3 Tarifas Praticadas 

A tarifa da coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana está inclusa no IPTU. 

7.5.4.8.4 Despesas 

Segundo Prefeitura Municipal, são pagos à Empresa Recicle Ltda. mensalmente cerca 
de R$ 5.849,27 (cinco mil e oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) 
para a disposição final dos resíduos de saúde. Além disto, paga-se pela disposição 
final dos resíduos sólidos no Aterro Sanitário de Timbó cerca de R$ 6.000,00 
mensalmente. 

Tabela 56: Quantidade de Resíduos Sólidos /2011 

MÊS TONELADAS R$ 

Fev/11 113,14 R$ 5.657,00 

Mar/11 155,55 R$ 7.777,50 

Abr/11 116,89 R$ 5.844,50 

Mai/11 103 R$ 5.150,00 

Jun/11 121,41 R$ 6.070,50 

Jul/11 114,3 R$ 5.715,00 

Ago/11 114,43 R$ 5.721,50 

Set/11 120,52 R$ 6.026,00 

Out/11 158,75 R$ 7.937,50 

Nov/11 112,41 R$ 5.620,50 

Dez/11 112,87 R$ 5.643,50 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rodeio, 2012 
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7.5.4.9 Identificação de carência do poder público para o atendimento adequado 
da população 

A identificação de carência do poder público para o atendimento em relação aos 
resíduos sólidos da população, referencia-se através de vários motivos sendo um 
deles a falta de recursos financeiros que é um fator determinante em pequenas 
cidades que possui uma renda dependente. 

7.5.4.10 Análise dos questionários aplicados 

Conforme questionários aplicados são mencionados a seguir os itens mais 
importantes quanto à infraestrutura de gerenciamento dos resíduos sólidos no 
município.  

No município de Rodeio, 97,62% da Comunidade A destina seu resíduo para a coleta 
pública, assim como 82% da Comunidade B e 94,55% da Comunidade D. 

 
Gráfico 10: Destinação dos Resíduos 

 

 
Gráfico 11: Separação do Resíduo 
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Apesar do município não dispor de sistema de coleta seletiva a maioria das 
residências separa os seus resíduos sólidos.  

 

Gráfico 12: Coleta Seletiva 

 

 

7.5.4.11 Indicadores de qualidade 

Até o momento, a Prefeitura Municipal de Rodeio não possui indicadores de qualidade 
quanto a estes serviços.  

7.5.4.12 Programas de educação ambiental 

Conforme dados da Prefeitura Municipal de Rodeio, os Programas de Educação 
Ambiental são desenvolvidos pela Secretaria de Educação juntos as escolas 
municipais, onde as crianças são incentivadas a separar os resíduos que podem ser 
reciclados ou ter outra utilização sem passar pelo processo de reciclagem. A diretoria 
de Agricultura e Meio Ambiente, faz anualmente campanha para recolhimento de 
embalagens de agrotóxicos vazias junto aos agricultores, destinando á Associação 
das Agropecuárias da Bacia do Rio Itajaí (AABRI), que possui mais de 1.000 toneladas 
de embalagens agrotóxicas recolhidas. 

7.5.4.13 Implantação do plano de gerenciamento resíduos sólidos 

Como principal estratégia de planejamento, este documento apresentará metas a 
serem alcançadas num horizonte de 20 anos, conforme especificações da PNRS. 
Também serão apresentados programas a fim de garantir a manutenção e correta 
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execução dos procedimentos definidos para a gestão e gerenciamento dos resíduos 
sólidos urbanos gerados pelo município de Rodeio. 

 

7.6 ELABORAÇÃO DOS CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO 

7.6.1 Definição do período de projeto  

Os projetos de engenharia de sistemas de água, esgotos, limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos e drenagem urbana, usualmente adotam um período de estudo 
de 20 anos. Entretanto, este não é um estudo convencional onde se consideram 
somente as características de natureza técnicas relativas ao projeto das instalações. 
Além dessas, serão analisados os aspectos da gestão do serviço, que permitam obter, 
de uma maneira mais eficiente, o atendimento às metas de serviço adequado. 

7.6.2 Projeção populacional 

Para a análise das projeções populacionais foram realizados estudos através de 
dados históricos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Através dos 
dados pesquisados analisou-se o comportamento da evolução do crescimento 
populacional nos últimos anos, bem como a tendência de crescimento para o 
horizonte de planejamento. 

Neste estudo foram considerados alguns métodos para a projeção populacional como 
progressão aritmética, progressão geométrica e ajustamento da curva de tendência. 

7.6.2.1 Evolução populacional – IBGE 

A tabela a seguir apresenta a evolução populacional do Município de Rodeio (áreas 
urbana e rural) de 1980 a 2010, de acordo com os censos e contagens populacionais 
efetuados pelo IBGE. 

 
Tabela 57: População urbana, rural e total do Município de Rodeio 

ANO TOTAL 
SEXO LOCALIDADE 

HOMENS MULHERES URBANA RURAL 

1980 7.972 3.955 4.017 4.650 3.322 

1991 9.371 4.699 4.672 6.056 3.315 

1996 9.623 4.835 4.788 7.188 2.435 

2000 10.380 5.197 5.183 8.866 1.514 

2007 10.768 5.377 5.391 9.273 1.495 

2010 10.922 5.487 5.435 9.424 1.498 

Fonte: IBGE, 2012 
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A evolução das taxas de crescimento anual da população urbana, rural e total do 
Município de Rodeio entre os anos de 1980 e 2010 é mostrada na tabela a seguir, 
com base nos dados do IBGE. 

 

Tabela 58: Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total 

PERÍODO 
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO (%) 

URBANA RURAL TOTAL 

1980/1991 30,24% -0,21% 17,55% 

1991/1996 18,69% -26,55% 2,69% 

1996/2000 23,34% -37,82% 7,87% 

2000/2007 4,59% -1,25% 3,74% 

2000/2010 6,29% -1,06% 5,22% 

2007/2010 1,63% 0,20% 1,43% 

Fonte: IBGE, 2012 

 

7.6.2.2 Comparação entre os Métodos 

Para o estudo da projeção populacional, foram utilizados alguns métodos matemáticos 
e de extrapolação gráfica, curva de tendência que compreendia a melhor equação 
para a projeção populacional. A seguir são mostradas as projeções populacionais para 
a população urbana, rural e total.  

 

População Urbana 

Através de métodos gráficos com utilização da curva de tendência que melhor se 
enquadra aos dados censitários obtivemos as seguintes equações para as curvas. 

 

Tabela 59: Equações obtidas para população urbana no ajuste de dados do IBGE 

AJUSTE 
ANALISADO 

POPULAÇÃO URBANA 

EQUAÇÃO OBTIDA R² 

Linear  y = 172,11819x - 336.169,81151 0,93654 

Potencial y = 9,0329E-163x50,26895355 0,937304701 

Exponencial y = 1,03555E-18e0,025189927x 0,936646836 

Logarítmica  y = 343421,3526ln(x) - 2602241,315 0,936888939 

 

Com base nestas equações, podemos verificar qual possui a tendência mais 
semelhante aos dados utilizados, isto é, a melhor equação é a que possui o R² mais 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
123 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

próximo de 1. Onde os valores de “y” equivalem à população e “x” corresponde ao ano 
futuro menos o ano base, neste caso o ano de 1980.   

Além dos métodos gráficos, foram utilizados métodos matemáticos, progressão 
aritmética e geométrica, para a comparação e verificação de qual seria o método que 
melhor representaria a projeção populacional para o município de Rodeio.  

A curva que melhor se adequou foi o potencial tendo em vista o R², a seguir na tabela 
são apresentadas as populações com os diferentes métodos de projeções utilizados.  

 

Tabela 60: Projeção População Urbana – IBGE 

 

 

População Rural 

A população rural do município foi decaindo ao longo dos anos, como em muitas 
cidades do país, os habitantes das áreas rurais migraram para área urbana.   

Através de métodos gráficos com utilização da curva de tendência que melhor se 
enquadra aos dados censitários obtivemos as seguintes equações para as curvas. 

 

Tabela 61: Equações obtidas para população rural no ajuste de dados do IBGE 

AJUSTE 
ANALISADO 

POPULAÇÃO RURAL 

EQUAÇÃO OBTIDA R² 

Linear  y = -72,2613x + 146.591,6780 0,78 

Potencial y = 7,2935E+210x-62,88307388 0,781116311 

Exponencial y = 4,64444E+30e-0,031525368x 0,781284937 

Logarítmica  y = -144.139,4336ln(x) + 1.097.657,0656 0,7798 

hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc.

2.012 10.125 1,72% 10.611 2,53% 10.620 2,55% 10.132 1,73% 9.536 0,59% 9.878 2,38%

2.013 10.296 1,69% 10.879 2,53% 10.891 2,55% 10.304 1,70% 9.591 0,59% 10.114 2,38%

2.014 10.466 1,66% 11.154 2,53% 11.169 2,55% 10.476 1,67% 9.647 0,58% 10.355 2,38%

2.015 10.637 1,63% 11.436 2,53% 11.454 2,55% 10.648 1,64% 9.703 0,58% 10.601 2,38%

2.016 10.807 1,60% 11.725 2,53% 11.746 2,55% 10.820 1,62% 9.759 0,58% 10.854 2,38%

2.017 10.978 1,58% 12.021 2,52% 12.046 2,55% 10.993 1,59% 9.815 0,57% 11.113 2,38%

2.018 11.148 1,55% 12.324 2,52% 12.353 2,55% 11.165 1,57% 9.870 0,57% 11.377 2,38%

2.019 11.318 1,53% 12.635 2,52% 12.668 2,55% 11.337 1,54% 9.926 0,57% 11.648 2,38%

2.020 11.488 1,50% 12.953 2,52% 12.992 2,55% 11.509 1,52% 9.982 0,56% 11.926 2,38%

2.021 11.658 1,48% 13.280 2,52% 13.323 2,55% 11.681 1,50% 10.038 0,56% 12.210 2,38%

2.022 11.828 1,46% 13.614 2,52% 13.663 2,55% 11.853 1,47% 10.094 0,56% 12.501 2,38%

2.023 11.998 1,44% 13.957 2,52% 14.011 2,55% 12.025 1,45% 10.149 0,55% 12.799 2,38%

2.024 12.167 1,41% 14.308 2,52% 14.369 2,55% 12.197 1,43% 10.205 0,55% 13.104 2,38%

2.025 12.337 1,39% 14.667 2,51% 14.735 2,55% 12.370 1,41% 10.261 0,55% 13.416 2,38%

2.026 12.507 1,37% 15.036 2,51% 15.111 2,55% 12.542 1,39% 10.317 0,54% 13.736 2,38%

2.027 12.676 1,36% 15.414 2,51% 15.497 2,55% 12.714 1,37% 10.373 0,54% 14.063 2,38%

2.028 12.845 1,34% 15.801 2,51% 15.892 2,55% 12.886 1,35% 10.428 0,54% 14.398 2,38%

2.029 13.015 1,32% 16.197 2,51% 16.297 2,55% 13.058 1,34% 10.484 0,54% 14.741 2,38%

2.030 13.184 1,30% 16.603 2,51% 16.713 2,55% 13.230 1,32% 10.540 0,53% 15.092 2,38%

2.031 13.353 1,28% 17.019 2,51% 17.140 2,55% 13.402 1,30% 10.596 0,53% 15.452 2,38%

2.032 13.522 1,27% 17.446 2,51% 17.577 2,55% 13.574 1,28% 10.652 0,53% 15.820 2,38%

2.033 13.691 1,25% 17.883 2,50% 18.025 2,55% 13.746 1,27% 10.707 0,52% 16.197 2,38%

Ano
Logarítmica Exponencial Aritmético (2000-2010)Potencial

População Urbana - IBGE

Geométrico (1980-2010)Linear
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Percebe-se que os ajustes das linhas de tendência estão muito abaixo do esperado 
R²=1, tendo em vista estes dados, considera-se o método Geométrico como a 
tendência mais provável ao município. 

Na tabela abaixo temos a projeção populacional para a população rural pelos métodos 
utilizados. 

 

Tabela 62: Projeção População Rural – IBGE 

 

 

População Total  

Foram projetadas as populações futuras para a população total do município através 
dos dados base do IBGE. 

Através de métodos gráficos com utilização da curva de tendência que melhor se 
enquadra aos dados censitários, obtivemos as seguintes equações para as curvas. 

 

Tabela 63: Equações obtidas para população total no ajuste de dados do IBGE 

AJUSTE 
ANALISADO 

POPULAÇÃO TOTAL 

EQUAÇÃO OBTIDA R² 

Linear  y = 99,85685176x - 189578,1335 0,970173356 

Potencial y = 1,12584E-66x21,19111643 0,957075264 

Exponencial y = 6,04843E-06e0,010617477x 0,956141176 

Logarítmica  y = 199281,919ln(x) - 1504584,249 0,97093119 

 

hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc.

2.012 1.205 -5,61% 1.320 -3,08% 1.318 -3,10% 1.202 -5,67% 1.495 -0,11% 1.421 -2,62%

2.013 1.133 -5,94% 1.280 -3,08% 1.277 -3,10% 1.130 -6,01% 1.493 -0,11% 1.383 -2,62%

2.014 1.062 -6,32% 1.240 -3,07% 1.238 -3,10% 1.057 -6,40% 1.492 -0,11% 1.347 -2,62%

2.015 990 -6,74% 1.202 -3,07% 1.199 -3,10% 985 -6,83% 1.490 -0,11% 1.312 -2,62%

2.016 919 -7,22% 1.165 -3,07% 1.162 -3,10% 913 -7,33% 1.488 -0,11% 1.277 -2,62%

2.017 847 -7,78% 1.129 -3,07% 1.126 -3,10% 841 -7,92% 1.487 -0,11% 1.244 -2,62%

2.018 776 -8,43% 1.095 -3,07% 1.091 -3,10% 768 -8,60% 1.485 -0,11% 1.211 -2,62%

2.019 704 -9,20% 1.061 -3,07% 1.057 -3,10% 696 -9,40% 1.484 -0,11% 1.180 -2,62%

2.020 633 -10,13% 1.029 -3,07% 1.025 -3,10% 624 -10,38% 1.482 -0,11% 1.149 -2,62%

2.021 562 -11,27% 997 -3,06% 993 -3,10% 552 -11,58% 1.480 -0,11% 1.119 -2,62%

2.022 490 -12,69% 967 -3,06% 962 -3,10% 479 -13,10% 1.479 -0,11% 1.089 -2,62%

2.023 419 -14,53% 937 -3,06% 932 -3,10% 407 -15,08% 1.477 -0,11% 1.061 -2,62%

2.024 348 -16,99% 908 -3,06% 903 -3,10% 335 -17,75% 1.476 -0,11% 1.033 -2,62%

2.025 277 -20,46% 881 -3,06% 875 -3,10% 263 -21,58% 1.474 -0,11% 1.006 -2,62%

2.026 206 -25,72% 854 -3,06% 848 -3,10% 190 -27,52% 1.472 -0,11% 980 -2,62%

2.027 134 -34,60% 828 -3,06% 822 -3,10% 118 -37,98% 1.471 -0,11% 954 -2,62%

2.028 63 -52,89% 802 -3,05% 796 -3,10% 46 -61,23% 1.469 -0,11% 929 -2,62%

2.029 -8 -112,20% 778 -3,05% 771 -3,10% -26 -157,91% 1.468 -0,11% 905 -2,62%

2.030 -79 919,52% 754 -3,05% 747 -3,10% -99 272,69% 1.466 -0,11% 881 -2,62%

2.031 -150 90,15% 731 -3,05% 724 -3,10% -171 73,17% 1.464 -0,11% 858 -2,62%

2.032 -221 47,39% 709 -3,05% 702 -3,10% -243 42,25% 1.463 -0,11% 835 -2,62%

2.033 -292 32,14% 687 -3,05% 680 -3,10% -316 29,70% 1.461 -0,11% 813 -2,62%

Ano
Potencial Linear

População Rural - IBGE

Logarítmica Exponencial Geométrico (1980-2010)Aritmético (2000-2010)
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Na tabela a seguir, temos a projeção populacional para a população total pelos 
métodos utilizados. 

 

Tabela 64: Projeção População Total - IBGE 

 

 
Tabela 65: Projeção Populacional Escolhida – IBGE 

PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA 

Ano hab. Tx. Cresc. 

2012 11.330 0,88% 

2013 11.429 0,87% 

2014 11.528 0,87% 

2015 11.627 0,86% 

2016 11.726 0,85% 

2017 11.825 0,84% 

2018 11.924 0,84% 

2019 12.022 0,83% 

2020 12.121 0,82% 

2021 12.220 0,81% 

2022 12.318 0,81% 

2023 12.417 0,80% 

2024 12.515 0,79% 

2025 12.614 0,79% 

2026 12.712 0,78% 

2027 12.810 0,77% 

2028 12.909 0,77% 

2029 13.007 0,76% 

2030 13.105 0,75% 

2031 13.203 0,75% 

2032 13.301 0,74% 

2033 13.399 0,74% 

hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc. hab. Tx. Cresc.

2.012 11.330 0,88% 11.456 1,06% 11.460 1,07% 11.334 0,89% 11.030 0,49% 11.154 1,06%

2.013 11.429 0,87% 11.577 1,06% 11.583 1,07% 11.434 0,88% 11.085 0,49% 11.271 1,06%

2.014 11.528 0,87% 11.700 1,06% 11.706 1,07% 11.534 0,87% 11.139 0,49% 11.390 1,06%

2.015 11.627 0,86% 11.824 1,06% 11.831 1,07% 11.633 0,87% 11.193 0,49% 11.510 1,06%

2.016 11.726 0,85% 11.949 1,06% 11.958 1,07% 11.733 0,86% 11.247 0,48% 11.632 1,06%

2.017 11.825 0,84% 12.075 1,06% 12.085 1,07% 11.833 0,85% 11.301 0,48% 11.755 1,06%

2.018 11.924 0,84% 12.202 1,06% 12.214 1,07% 11.933 0,84% 11.356 0,48% 11.879 1,06%

2.019 12.022 0,83% 12.331 1,06% 12.345 1,07% 12.033 0,84% 11.410 0,48% 12.004 1,06%

2.020 12.121 0,82% 12.461 1,05% 12.476 1,07% 12.133 0,83% 11.464 0,48% 12.131 1,06%

2.021 12.220 0,81% 12.593 1,05% 12.610 1,07% 12.233 0,82% 11.518 0,47% 12.259 1,06%

2.022 12.318 0,81% 12.725 1,05% 12.744 1,07% 12.332 0,82% 11.572 0,47% 12.388 1,06%

2.023 12.417 0,80% 12.859 1,05% 12.880 1,07% 12.432 0,81% 11.627 0,47% 12.519 1,06%

2.024 12.515 0,79% 12.995 1,05% 13.018 1,07% 12.532 0,80% 11.681 0,47% 12.651 1,06%

2.025 12.614 0,79% 13.132 1,05% 13.157 1,07% 12.632 0,80% 11.735 0,46% 12.784 1,06%

2.026 12.712 0,78% 13.270 1,05% 13.297 1,07% 12.732 0,79% 11.789 0,46% 12.919 1,06%

2.027 12.810 0,77% 13.409 1,05% 13.439 1,07% 12.832 0,78% 11.843 0,46% 13.055 1,06%

2.028 12.909 0,77% 13.550 1,05% 13.582 1,07% 12.932 0,78% 11.898 0,46% 13.193 1,06%

2.029 13.007 0,76% 13.692 1,05% 13.727 1,07% 13.031 0,77% 11.952 0,46% 13.332 1,06%

2.030 13.105 0,75% 13.836 1,05% 13.874 1,07% 13.131 0,77% 12.006 0,45% 13.473 1,06%

2.031 13.203 0,75% 13.981 1,05% 14.022 1,07% 13.231 0,76% 12.060 0,45% 13.615 1,06%

2.032 13.301 0,74% 14.128 1,05% 14.172 1,07% 13.331 0,75% 12.114 0,45% 13.759 1,06%

2.033 13.399 0,74% 14.276 1,05% 14.323 1,07% 13.431 0,75% 12.169 0,45% 13.904 1,06%

Exponencial Linear Aritmético (2000-2010) Geométrico (1980-2010)
Ano

Potencial

População Total - IBGE

Logarítmica
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Estrutura Etária na Análise de Crescimento Populacional  

A estrutura etária de crescimento populacional possui na população de menos de 15 
anos um total de 24,83%, de 15 a 64 anos, um total de 65,88% e de 65 anos ou mais 
9,29%, isso significaria em 2033 uma população atendida de 13.399, com isso, 
aproximadamente 3.327 pessoas se enquadrariam com idades inferiores há 15 anos, 
a maioria da população 8.827 estaria entre 15 a 64 anos e 1.245 estaria acima de 65 
anos. 

7.6.3 Balanço entre consumo e demanda estimada para abastecimento de água 

A seguir apresentamos a população atual atendida pelo Sistema de Abastecimento 
de Água, considerando os índices de perdas no sistema. Verificamos que a água 
recebida pelos munícipes, conforme dados CASAN, é adequada para o atendimento 
da população atual. Porém tendo em vista que há uma necessidade de se abastecer 
futuramente toda a região urbana do município deverá ocorrer uma ampliação no SAA 
do município. Há também a necessidade de redução de perdas no sistema em relação 
a vazamentos e problemas na rede de distribuição, assim como ampliação da rede de 
distribuição existente para o atendimento de toda a população. 

 

Tabela 66: Demanda Atual de Consumo de Água para o Município de Rodeio 

 

 

Tabela 67: Resumo de Demandas de Consumo de Água para o Município de Rodeio 

 

 

Produção Produção

Perdida Necessária Média Reservação

Total % Abastecível l/s l/s l/s m³/dia l/s m³/dia l/s m³

2014 11.339 71% 7.997 46,48% 10,325 22,679 18,512 1.919,28 22,214 2878,920 33,321 639,76

Ano
População Atual Abastecida

Máxima Diária

DEMANDAS DE CONSUMO 

Demandas
Índice de 

Perdas Máxima Horária

Produção Produção

Perdida Necessária Média Reservação

Total % Abastecível l/s l/s l/s m³/dia l/s m³/dia l/s m³

2013 11.429 100% 11.429 46,48% 14,757 32,213 26,457 2.743,04 31,748 4114,555 47,622 914,35

2014 11.528 100% 11.528 46,48% 14,884 32,488 26,686 2.766,79 32,023 4150,185 48,035 922,26

2015 11.627 100% 11.627 46,48% 15,012 32,763 26,915 2.790,53 32,298 4185,798 48,447 930,18

2016 11.726 100% 11.726 46,48% 15,140 33,037 27,144 2.814,26 32,572 4221,393 48,859 938,09

2017 11.825 100% 11.825 46,48% 15,267 33,312 27,372 2.837,98 32,847 4256,970 49,270 945,99

2018 11.924 100% 11.924 46,48% 15,395 33,586 27,601 2.861,69 33,121 4292,530 49,682 953,90

2019 12.022 100% 12.022 46,48% 15,522 33,860 27,830 2.885,38 33,396 4328,072 50,093 961,79

2020 12.121 100% 12.121 46,48% 15,650 34,135 28,058 2.909,06 33,670 4363,596 50,505 969,69

2021 12.220 100% 12.220 46,48% 15,777 34,408 28,286 2.932,74 33,944 4399,103 50,916 977,58

2022 12.318 100% 12.318 46,48% 15,904 34,682 28,515 2.956,39 34,218 4434,592 51,326 985,46

2023 12.417 100% 12.417 46,48% 16,032 34,956 28,743 2.980,04 34,491 4470,064 51,737 993,35

2024 12.515 100% 12.515 46,48% 16,159 35,230 28,971 3.003,68 34,765 4505,518 52,147 1.001,23

2025 12.614 100% 12.614 46,48% 16,286 35,503 29,199 3.027,30 35,038 4540,955 52,557 1.009,10

2026 12.712 100% 12.712 46,48% 16,413 35,776 29,426 3.050,92 35,312 4576,374 52,967 1.016,97

2027 12.810 100% 12.810 46,48% 16,540 36,049 29,654 3.074,52 35,585 4611,775 53,377 1.024,84

2028 12.909 100% 12.909 46,48% 16,667 36,323 29,881 3.098,11 35,858 4647,160 53,787 1.032,70

2029 13.007 100% 13.007 46,48% 16,794 36,595 30,109 3.121,68 36,131 4682,526 54,196 1.040,56

2030 13.105 100% 13.105 46,48% 16,920 36,868 30,336 3.145,25 36,403 4717,876 54,605 1.048,42

2031 13.203 100% 13.203 46,48% 17,047 37,141 30,563 3.168,81 36,676 4753,208 55,014 1.056,27

2032 13.301 100% 13.301 46,48% 17,174 37,413 30,790 3.192,35 36,948 4788,522 55,423 1.064,12

2033 13.399 100% 13.399 46,48% 17,300 37,686 31,017 3.215,88 37,221 4823,819 55,831 1.071,96

Ano
População Atual Abastecida

Máxima Diária

DEMANDAS DE CONSUMO 

Demandas
Índice de 

Perdas Máxima Horária
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Sabendo que a produção atual é de 20,00 l/s percebe-se que para o atendimento de 
toda a população há necessidade de ampliação dos sistemas de abastecimento de 
água do município. Assim como a quantidade a ser reservada de água, sendo que a 
CASAN Ascurra, possui dois reservatórios de 600 m³ para o atendimento dos dois 
municípios. Para ampliação adequada do sistema o número de funcionários teria que 
ser adequado às novas necessidades. 

7.6.4 Demanda estimada para esgotamento sanitário 

Parâmetros de projeto: 

- Extensão da rede coletora: 42,54 km 

- Taxa de infiltração: 0,2 l/s. km. 

- C: 0,8 

Tabela 68: Parâmetros utilizados para cálculo da demanda de esgoto 

 

 

 

 

 

 

Tabela 69: Resumo de Demandas de Esgoto para o Município de Rodeio 

 

 
 

normal c/inf normal c/inf normal c/inf normal c/inf

2012 11.330 98 11.104 20,56 29,07 10,28 18,79 24,67 33,18 37,01 45,52

2013 11.429 98 11.201 20,74 29,25 10,37 18,88 24,89 33,40 37,34 45,84

2014 11.528 98 11.298 20,92 29,43 10,46 18,97 25,11 33,61 37,66 46,17

2015 11.627 98 11.395 21,10 29,61 10,55 19,06 25,32 33,83 37,98 46,49

2016 11.726 98 11.492 21,28 29,79 10,64 19,15 25,54 34,04 38,31 46,81

2017 11.825 98 11.588 21,46 29,97 10,73 19,24 25,75 34,26 38,63 47,14

2018 11.924 98 11.685 21,64 30,15 10,82 19,33 25,97 34,48 38,95 47,46

2019 12.022 98 11.782 21,82 30,33 10,91 19,42 26,18 34,69 39,27 47,78

2020 12.121 98 11.879 22,00 30,51 11,00 19,51 26,40 34,91 39,60 48,10

2021 12.220 98 11.975 22,18 30,68 11,09 19,60 26,61 35,12 39,92 48,43

2022 12.318 98 12.072 22,36 30,86 11,18 19,69 26,83 35,33 40,24 48,75

2023 12.417 98 12.169 22,53 31,04 11,27 19,78 27,04 35,55 40,56 49,07

2024 12.515 98 12.265 22,71 31,22 11,36 19,86 27,26 35,76 40,88 49,39

2025 12.614 98 12.361 22,89 31,40 11,45 19,95 27,47 35,98 41,20 49,71

2026 12.712 98 12.458 23,07 31,58 11,54 20,04 27,68 36,19 41,53 50,03

2027 12.810 98 12.554 23,25 31,76 11,62 20,13 27,90 36,41 41,85 50,36

2028 12.909 98 12.651 23,43 31,94 11,71 20,22 28,11 36,62 42,17 50,68

2029 13.007 98 12.747 23,61 32,11 11,80 20,31 28,33 36,83 42,49 51,00

2030 13.105 98 12.843 23,78 32,29 11,89 20,40 28,54 37,05 42,81 51,32

2031 13.203 98 12.939 23,96 32,47 11,98 20,49 28,75 37,26 43,13 51,64

2032 13.301 98 13.035 24,14 32,65 12,07 20,58 28,97 37,48 43,45 51,96

2033 13.399 98 13.132 24,32 32,83 12,16 20,67 29,18 37,69 43,77 52,28

Qméd Qmín Qmáx diária Qmáx horáriaAno
População 

Total

Estimativa de 

atendimento 

(%)

População 

Atendida

Vazão em l/s

PARÂMETRO FAIXA (g/hab.d) TÍPICO (g/hab.d) CONCENTRAÇÃO 

DBO5 40-60 54 400 

DQO 80-130 100 350 

SSt 35-70 60 400 

Pt 1,0-1,6 1,6 14 

NTK 6,0-11,0 8 50 
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Tabela 70: Resumo de Demandas de Esgoto para o Município de Rodeio 

 

7.6.5 Demanda estimada para os resíduos sólidos 

- Cálculo baseado na produção mensal do município de 127 t/mês; 

- Estimativa de produção: 0,011 t/mês.hab 

 

Tabela 71: Projeções de Produção de Resíduos Sólidos no Município 

DEMANDAS DE CONSUMO  

ANO 
POPULAÇÃO TOTAL 

DEMANDAS 

MÉDIA 

TOTAL % ATENDIDA T/MÊS 

2012 11330 100% 11330 131,748 

2013 11429 100% 11429 132,899 

2014 11528 100% 11528 134,050 

2015 11627 100% 11627 135,200 

2016 11726 100% 11726 136,350 

2017 11825 100% 11825 137,499 

2018 11924 100% 11924 138,648 

2019 12022 100% 12022 139,796 

2020 12121 100% 12121 140,943 

2021 12220 100% 12220 142,090 

2022 12318 100% 12318 143,236 

2023 12417 100% 12417 144,382 

2024 12515 100% 12515 145,527 

2012 11.330 98 11.104 599,60 1.110,37 666,22 17,77 88,83

2013 11.429 98 11.201 604,84 1.120,07 672,04 17,92 89,61

2014 11.528 98 11.298 610,08 1.129,77 677,86 18,08 90,38

2015 11.627 98 11.395 615,31 1.139,47 683,68 18,23 91,16

2016 11.726 98 11.492 620,54 1.149,16 689,49 18,39 91,93

2017 11.825 98 11.588 625,77 1.158,84 695,31 18,54 92,71

2018 11.924 98 11.685 631,00 1.168,52 701,11 18,70 93,48

2019 12.022 98 11.782 636,23 1.178,20 706,92 18,85 94,26

2020 12.121 98 11.879 641,45 1.187,87 712,72 19,01 95,03

2021 12.220 98 11.975 646,67 1.197,53 718,52 19,16 95,80

2022 12.318 98 12.072 651,89 1.207,19 724,32 19,32 96,58

2023 12.417 98 12.169 657,10 1.216,85 730,11 19,47 97,35

2024 12.515 98 12.265 662,31 1.226,50 735,90 19,62 98,12

2025 12.614 98 12.361 667,52 1.236,15 741,69 19,78 98,89

2026 12.712 98 12.458 672,73 1.245,79 747,47 19,93 99,66

2027 12.810 98 12.554 677,93 1.255,43 753,26 20,09 100,43

2028 12.909 98 12.651 683,13 1.265,06 759,04 20,24 101,20

2029 13.007 98 12.747 688,33 1.274,69 764,81 20,40 101,98

2030 13.105 98 12.843 693,53 1.284,31 770,59 20,55 102,74

2031 13.203 98 12.939 698,72 1.293,93 776,36 20,70 103,51

2032 13.301 98 13.035 703,91 1.303,54 782,13 20,86 104,28

2033 13.399 98 13.132 709,10 1.313,15 787,89 21,01 105,05

DQO                    

kg DQO/d

Carga de Sólidos 

Suspensos Totais 

kgSST/d

Carga de 

Fóforo         

kg P/d

Carga de 

Nitrogênio 

kg N/d

Ano
População 

Total

Estimativa de 

atendimento 

(%)

População 

Atendida

Carga 

Orgânica 

kg DBO/d
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DEMANDAS DE CONSUMO  

ANO 
POPULAÇÃO TOTAL 

DEMANDAS 

MÉDIA 

TOTAL % ATENDIDA T/MÊS 

2025 12614 100% 12614 146,672 

2026 12712 100% 12712 147,816 

2027 12810 100% 12810 148,959 

2028 12909 100% 12909 150,102 

2029 13007 100% 13007 151,244 

2030 13105 100% 13105 152,386 

2031 13203 100% 13203 153,527 

2032 13301 100% 13301 154,668 

2033 13399 100% 13399 155,808 

 

Como o município possui um caminhão Compactador de 6 m³, este seria suficiente 
para atender a população atual em uma área parcial do município em dias alternados 
de atendimento. Já para o atendimento total em dias alternados haveria a necessidade 
de mais um caminhão de coleta. Considerando que atualmente os resíduos recicláveis 
não são recolhidos separadamente da coleta convencional, se estes fossem 
recolhidos provavelmente reduzir-se-ia a quantidade de resíduo domiciliar 
encaminhado para o aterro sanitário, consequentemente haveria necessidade da 
compra de mais um caminhão para coleta seletiva, assim como contratação de mão 
de obra de um motorista e mais dois coletores. 

7.6.5.1 Quantidade de garis necessários 

Para o Cálculo da quantidade de garis para varrição das ruas do município, foi 
considerada uma frequência de três vezes por semana (3/6) para uma extensão de 
20.000 m varridos de forma manual. Para varrição deste trecho, haveria a necessidade 
de 14 garis responsáveis por este serviço, considerando duas sarjetas e velocidade 
média de varrição de 180m/h. Além disso, o município possui duas máquinas 
equipadas para recolher o material da varrição. O sistema de varrição possui um total 
de 13 colaboradores, com a presença de 1 motorista. 

 

7.7 REUNIÕES DA COMUNIDADE 

As sugestões e os relatos das comunidades, coletadas durante o período de 
elaboração e implantação do PMSB, foram elencadas e estão distribuídas nas 
Tabelas seguintes. 
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Tabela 72: Sugestões da Comunidade A em relação ao Abastecimento de Água 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A 

Falta de água é recorrente no período da noite em quase toda a 
comunidade. 

A operadora deveria avisar sobre a falta de água com antecedência.  

Realizar outra estratégia para divulgação, ver possibilidade de carro de 
som, pois as rádios não sintonizam sempre, no caso de utilidade pública, 

com o fim de avisar a comunidade da falta de água.  

Implantar uma rede de distribuição de água tratada na Rua Ernesto 
Peccini. 

Sugestão de Captar Água no Rio Benedito. 

Estudo de vazão do Rio Ipiranga (Antiga captação). 

Estudo para reativação da ETA de Rodeio. 

 

Tabela 73: Sugestões da Comunidade B em relação ao Abastecimento de Água 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

B 

Famílias possuem poço artesiano, mas é pouco utilizado. 

Na comunidade existe um poço artesiano, que pertence à prefeitura, sem 
uso, sendo que a cavidade do mesmo atinge 138 metros. Sugestão é de 

reativar o poço. 

 

Tabela 74: Sugestões da Comunidade D em relação ao Abastecimento de Água 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

D 

Sugestão da comunidade para reativar a estação de tratamento. 

Ver a possibilidade de uma empresa terceirizada para fazer a captação de 
água. Melhorar a qualidade dos tubos de canalização da água. 

Criar um programa permanente de Educação Ambiental para preservação 
dos rios. 

ETA Ascurra já atende em capacidade máxima. Planos de ampliação 
futuros. 

Ativação de Reservatório.  

Há a verificação de muitos vazamentos na rede de distribuição. 

Interligação do Abastecimento de água com o município de Benedito Novo. 

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Municipal. 
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RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Estudo para captação de água em manancial na comunidade de Kaspereit. 

Campanhas para a comunidade de conscientização e redução no consumo. 

 Aproveitamento de água da chuva, nas novas construções. 

 

Tabela 75: Sugestões da Comunidade A em relação ao Esgotamento Sanitário 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A 

Problema relatado é de que menos que 50% da população possuem fossa 
e filtro. 

O Esgoto doméstico vai direto para o Rio. 

As famílias não realizam as limpezas dos filtros durante o período 
determinado, cada 12 meses. 

Efetivar maior fiscalização nas empresas.  

Campanha para que as famílias coloquem o sistema de fossa e filtro. 

Atendimento do Rio Morto com Esgotamento Sanitário. 

Sistemas independentes. 

Grande quantidade de pontos de lançamento de esgoto a céu aberto na 
Comunidade Divisa. 

 

Tabela 76: Sugestões da Comunidade B em relação ao Esgotamento Sanitário 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

B 

Aproximadamente 20% das casas possuem sistema de fossa e filtro 
anaeróbio. 

Sugestão para melhorar a qualidade dos filtros e fossa. 

 

Tabela 77: Sugestões da Comunidade D em relação ao Esgotamento Sanitário 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

D 

Pedir a cedência para a CASAN do projeto que foi apresentado ao 
Ministério das Cidades. 

Implantação de fossa e filtro.  

Questionamento quanto à implantação de um SES coletivo. 
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RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Maioria da população presente gostaria de ter um SES coletivo (separador 
absoluto). 

Revisão no projeto para o atendimento de uma maior área do município. 

 

Tabela 78: Sugestões da Comunidade A em relação aos Resíduos Sólidos 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A 

Devido os caminhões da coleta de lixo ser inadequados, muitas vezes o 
chorume escorre pelas ruas. 

A equipe do Posto de Saúde local realizava a reciclagem do lixo, em um 
espaço que era cedido pela diretoria da igreja, devido alguns problemas o 

trabalho acabou. 

A coleta de lixo é semanal, porém em alguns lugares não chega o 
caminhão. 

Incentivar a Compostagem.  

Criar campanhas de Reciclagem do Lixo. 

Criar programas de coleta seletiva. 

Resíduos de construção civil muitas vezes encontrados em terrenos 
baldios. 

Recolhimento de resíduos têxteis.  

Implementação da rede de água. 

Programar o sistema de reciclagem do lixo doméstico. 

Mapear os catadores e organizá-los em Associações. 

 

Tabela 79: Sugestões da Comunidade B em relação aos Resíduos Sólidos 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE RESÍDUOS SÓLIDOS 

B Estão de acordo com o diagnóstico apresentado. 

 

Tabela 80: Sugestões da Comunidade D em relação aos Resíduos Sólidos 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE RESÍDUOS SÓLIDOS 

D Criar campanha de conscientização para a coleta seletiva. 
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RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Efetivar Programas de coleta seletiva. 

Implantação de Sistema de coleta Seletiva. 

Identificação de 2 antigos lixões no município. 

Facções queimam resíduos de restos de malhas. 

Resíduos de construção civil utilizados para aterros. 

Campanha para compostagem nas residências. 

 

Tabela 81: Sugestões da Comunidade A em relação à Drenagem Urbana 

 

Tabela 82: Sugestões da Comunidade B em relação à Drenagem Urbana 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE DRENAGEM URBANA 

B 

Incluir Rua Crescêncio em caso de alagamentos e enxurradas.  

Sugestão para que a Defesa Civil do município faça a Cota de enchente.  

COMUNIDADE DRENAGEM URBANA 

A 

Incluir a Rua Oscar Piske, em caso de alagamentos. 

Realizar campanha de Preservação da mata ciliar. 

Maior fiscalização sobre os aterros a margem do rio, sendo que deveria ter 
uma metragem certa.  

Necessidade de um projeto de contenção de cheias.  

Sugestão para aumentar a tubulação na Rua Santo Antonio, possibilitando 
escoar a água com facilidade. 

Aterros em áreas baixas. 

Desassoreamento do Rio Benedito (bancos de areia). 

Revisão do plano diretor com as áreas e cotas de alagamento. 

Criar departamento na Prefeitura para o Saneamento Básico do município. 

Cadastramento da Rede de Drenagem. 

Cadastramento do sistema do banco de manutenção das redes. 
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Tabela 83: Sugestões da Comunidade D em relação à Drenagem Urbana 

RELATOS E PROPOSTAS DAS COMUNIDADES 

COMUNIDADE DRENAGEM URBANA 

D 

Verificar a possibilidade de ampliar desassoreamento do rio através da 
retirada areia. 

Desassoreamento dos rios. 

Criação de Secretaria para o Saneamento Básico no município. 
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8 PRODUTO D - RELATÓRIO DA PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

O Produto D – Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico aborda a 
análise de problemas de variados tipos, estrutura-os, define a população implicada, 
as expectativas, relação entre causas e efeitos, identifica objetivos, agentes,  opções, 
sequência de ações, e assim tenta prever consequências, evitar erros de análise, 
avalia escalas de valores e como se inter-relacionam as questões, abordando táticas 
e estratégias de ação. 

Neste relatório são discutidas e fixadas as condições que norteiam o processo de 
planejamento, objeto do estudo. Trata-se do mesmo modelo utilizado em projetos de 
engenharia e planos diretores convencionais, onde são fixados os diversos 
parâmetros e premissas necessários.  

O resumo consolidado do Produto D é apresentado a seguir. 

 

8.1 ANÁLISE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

A análise prospectiva estratégia é realizada por meio da elaboração de cenários, com 
base no diagnóstico geral dos serviços de saneamento básico do município. Assim, 
tendo-se o conhecimento do cenário atual do saneamento do município de Rodeio, é 
definido o cenário de referência a ser alcançado no horizonte do Plano Municipal de 
Saneamento Básico. 

A elaboração e definição dos cenários para os serviços de saneamento básico do 
município de Rodeio são apresentadas a seguir. 

8.1.1 Elaboração de cenários 

Os cenários da evolução dos sistemas de saneamento do município serão construídos 
para um horizonte de 20 anos, com base no diagnóstico da situação atual do 
saneamento básico e no prognóstico das tendências de desenvolvimento 
socioeconômico, que deverão considerar os seguintes aspectos: 

 População (demografia); 

 Sistema territorial urbano;  

 Desenvolvimento econômico. 

Com base nestes elementos e considerando outras condicionantes, como ameaças e 
oportunidades, os cenários serão construídos configurando as seguintes situações: 

 A tendência; 

 A situação possível; e 

 A situação desejável. 

Pode-se dizer de forma simplista que a tendência é a manutenção da situação atual, 
a situação possível é aquela realista, ou seja, é a situação que pode ser alcançada de 
forma eficaz no período de estudo (20 anos), e a situação desejável é a 
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universalização do acesso aos serviços de saneamento, um desejo de todos, mas que 
requer investimentos consideráveis e que dificilmente estarão disponíveis no horizonte 
de planejamento adotado. 

8.1.2 Fundamentos do processo de construção dos cenários 

A construção dos cenários deve estar fundamentada no estabelecimento de objetivos 
gerais e setoriais, os quais devem provir de uma negociação entre a administração 
municipal, os agentes gestores e a população. Deve ainda estar embasado nas 
especificidades e carências do município, identificadas no diagnóstico dos sistemas 
existentes. Além disso, devem servir como identificadores de ameaças críticas, 
detectando problemas de maior gravidade como também a definição das 
oportunidades, indicando ações mitigadoras e minimizadoras. 

8.1.2.1 Objetivos Gerais 

Os principais objetivos da construção de cenários futuros, tais como as ameaças e 
oportunidades que podem interferir no seu desenvolvimento, montando assim uma 
cena ou situação consistente do que está por vir. De acordo com o Guia para 
Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (2006), os objetivos são:  

a) Promoção da Salubridade Ambiental e da Saúde Coletiva: 

 Garantir a qualidade ambiental como condição essencial para a promoção 
e melhoria da saúde coletiva; 

 Adotar e manter a universalização do acesso dos sistemas e dos serviços 
de saneamento básico como meta permanente; e 

 Promover a recuperação e o controle da qualidade ambiental. 

b) 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 como meta permanente,  a universalização do acesso dos 
sistemas de drenagem e tratamento dos esgotos domésticos; e 

 Promover a recuperação e o controle da qualidade dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, por meio do tratamento e redução das cargas 
poluentes, redução da poluição difusa, estabelecimento de critérios e 
condicionantes de ocupação do solo na área dos mananciais. 

c) 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; 
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 Promover a conservação dos recursos hídricos com uma gestão sustentável 
e integrada dos mananciais subterrâneos e superficiais; 

 Garantir a quantidade de água necessária para o abastecimento às 
populações e o desenvolvimento das atividades econômicas; e 

 Promover incremento na eficiência dos sistemas, por meio da redução das 
perdas de água na produção e distribuição de água tratada para os 
consumidores e também através da implantação de projetos e programas 
de educação ambiental, visando à redução do consumo. 

d) Proteção da Natureza: 

 Assegurar a proteção do meio ambiente, com ênfase na proteção do solo e 
nos meios aquáticos e ribeirinhos com maior interesse ecológico, a proteção 
e recuperação de habitat e condições de suporte das espécies nos meios 
hídricos; 

 Estabelecer condições adequadas de manejo do solo para evitar 
degradação ambiental;  

 Estabelecer vazões ecológicas mínimas, definidas de acordo com o que 
dispõe a legislação pertinente, e evitar modificações artificiais excessivas 
nos cursos de água. 

e) Proteção Contra Situações Hidrológicas Extremas e Acidentes de Poluição: 

 Promover medidas de racionalização do uso da água para minimizar os 
efeitos econômicos e sociais das estiagens, através de planos de 
contingência; 

 Promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais das enchentes, 
por meio do atendimento à legislação de uso e ocupação do solo das áreas 
ribeirinhas sujeitas a inundações; estabelecimento de mapas de risco de 
inundação; e regularização e conservação da rede de drenagem de águas 
pluviais e fluviais; 

 Implantar obras de controle de cheias, ocasionadas por grandes 
precipitações pluviais; e 

 Promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais de acidentes de 
poluição, através do estabelecimento de Planos de Emergência, visando à 
minimização dos seus efeitos. 

f) Valorização Social e Econômica dos Recursos Ambientais: 

 Estabelecer prioridades de uso para os recursos ambientais e definir a 
destinação adequada ambientalmente dos diversos resíduos provenientes 
da atividade humana; 
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 Promover a identificação dos locais com aptidão para usos específicos 
relacionados ao saneamento ambiental, assegurando sua inserção no 
Zoneamento Urbano do Plano Diretor Participativo; e 

 Promover a valorização econômica dos recursos ambientais, ordenando os 
empreendimentos no território municipal. 

g) Ordenamento do Território – Atendimento às Leis de Uso e Ocupação do 
Solo: 

 Preservar as áreas de várzea dos rios, evitando ocupação e mau uso das 
várzeas sujeitas a cheias e ampliação do fluxo dos cursos d’água quando 
de fortes precipitações pluviais; 

 Impor condicionamentos aos usos do solo, por meio da definição de 
diretrizes de ordenamento legal de uso do solo municipal; e 

  Promover a reabilitação e renaturalização dos leitos dos cursos d’água, 
(rios, canais, fundos de vale e drenagens pluviais naturais). 

h) Quadros Normativo e Institucional: 

 Assegurar a simplificação e racionalização dos processos de gestão dos 
recursos hídricos; e 

 Promover, através de Agência Reguladora, a melhoria da coordenação 
interinstitucional e corrigir eventuais deficiências da legislação ambiental e 
sanitária vigente. 

i) Sistema Econômico-Financeiro: 

 Promover a sustentabilidade econômica e financeira dos sistemas de 
saneamento, a utilização racional dos recursos hídricos, e incentivar a 
adoção dos princípios de usuário-pagador e poluidor-pagador. 

j) Outros Objetivos Gerais: 

 Aprofundar o conhecimento dos recursos hídricos; 

 Promover o monitoramento ambiental quantitativo e qualitativo das águas 
superficiais e subterrâneas; 

 Promover o estudo e a pesquisa aplicada, criando e mantendo as bases 
históricas de dados, adequadas ao planejamento e a gestão sustentável dos 
recursos hídricos; 

 Promover a participação da população, através da informação, formação e 
sensibilização, através da educação ambiental, para as necessidades de 
proteger os recursos naturais, e especificamente os recursos hídricos; e 

 Incentivar a implantação de programa de controle da erosão do solo. 
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Devemos ressaltar que estes não serão os objetivos específicos do PMSB de Rodeio 
e são apenas objetivos para a etapa de construção dos cenários, que se apresenta 
ao seu final, como uma leitura de base para a construção do PMSB. 

A seguir são apresentados os objetivos específicos e sua inter-relação com os 
objetivos gerais anteriormente apresentados. 

 

Tabela 84: Exemplos de Objetivos Específicos para o Sistema de Abastecimento de Água 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

A B C D E F G H I J 

Resolver carências de abastecimento de água, garantindo 
eficácia no fornecimento de água a toda população 
consumidora. 

x x x x             

Promover a qualidade dos serviços de abastecimento de 
água, ultrapassando-se a "fase da quantidade" para entrar 
decididamente na "fase da qualidade" e penetrar, o mais 
possível, na "fase da excelência". 

x x   x   x   x   x 

Reforçar os mecanismos de fiscalização da qualidade e da 
distribuição da água. 

x x x x             

Estabelecer medidas de apoio à reabilitação dos sistemas 
existentes. 

x x x 
              

Criar condições para a fixação das tarifas obedecendo a 
critérios econômicos sadios e a objetivos sociais justos. 

x x x 
              

Aumentar a eficiência da utilização da água para outros tipos 
de consumo, que não o de consumo público. 

x x x x x 
          

Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 
educação ambiental. 

x x x x x x x x x x 

Disciplinar a outorga de uso da água pertencente aos 
mananciais usados para abastecimento público. 

x x x x x x x 
      

Fonte: Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde, 2006) 

 

Tabela 85: Exemplos de Objetivos Específicos para o Sistema Esgotamento Sanitários 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

A B C D E F G H I J 

Resolver carências de atendimento, garantindo o 
esgotamento a toda a população, indústria e irrigação. 

x x   x           x 

Resolver as deficiência e atenuar as disfunções ambientais 
atuais associadas à qualidade dos meios hídricos, 
resultantes do não cumprimento da legislação vigente. 

x         x   x     

Resolver outras deficiências e amenizar outras disfunções 
ambientais atuais associadas à má qualidade dos recursos 
hídricos. 

x x   x   x       x 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

A B C D E F G H I J 

Adaptar a infraestrutura disponível para tratamento de esgoto 
e despoluição dos corpos hídricos à realidade resultante do 
desenvolvimento socioeconômico do município e à 
necessidade de melhoria progressiva da qualidade da água. 

x x   x   x x x x x 

Proteger e valorizar os mananciais de especial interesse, 
com destaque para os destinados ao consumo humano. 

  x   x x x x x x x 

Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluição dos 
corpos hídricos. 

  x   x x 
      

x x 

Aprofundar o conhecimento relativo a situações cujas 
especificidades as tornam relevantes no âmbito da qualidade 
da água. 

                  x 

Desenvolver e/ou aperfeiçoar sistemas de coleta, 
armazenamento e tratamento de dados sobre aspectos 
específicos relevantes em relação à qualidade das águas. 

      x   x x 

      

Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 
educação ambiental. 

x x x x x x x x x x 

Fonte: Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde, 2006) 

 

Tabela 86: Exemplos de Objetivos Específicos para Sistema de Limpeza Urbana 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

A B C D E F G H I J 

Resolver carências de atendimento, garantindo o acesso à 
limpeza pública para toda a população e atividade produtiva. 

x x   x x  x         

Resolver as deficiências e atenuar as disfunções ambientais 
atuais associadas à salubridade ambiental, resultantes de 
falha no manejo dos resíduos sólidos. 

x x      x  x 

Adaptar a infraestrutura disponível para tratamento, 
reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos à realidade 
resultante do desenvolvimento socioeconômico do município 
e à necessidade de melhoria progressiva da qualidade 
ambiental. 

x x  x   x   x 

Proteger e valorizar os mananciais de especial interesse, 
com destaque para os destinados ao consumo humano. 

 x  x x x    x 

Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluição dos 
corpos hídricos. 

    x     x 

Aprofundar o conhecimento relativo a situações de 
interferência entre os resíduos sólidos e demais sistemas de 
saneamento. 

     
   

 x 

Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 
educação ambiental. 

x x x x x x x x x x 

Fonte: Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde, 2006) 
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Tabela 87: Exemplos de Objetivos Específicos para Sistema de Drenagem Urbana 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS GERAIS 

A B C D E F G H I J 

Prevenção contra inundações: estudo e implementação de 
medidas no sentido de evitar o aparecimento de novas 
zonas críticas de inundação e/ou reduzir (ou mesmo 
eliminar) algumas dessas zonas atualmente existentes. 

    x   x x x 

Controle das enchentes naturais na macrodrenagem: 
desenvolvimento de estudos e implementação de medidas 
no sentido de analisar a possibilidade de controlar as cheias 
nos cursos principais das bacias elementares do município. 

 x  x x x x x x x 

Controle das enchentes na micro drenagem: 
desenvolvimento de estudos e implementação de medidas 
no sentido de controlar as enchentes (alagamentos) 
localizadas. 

 x  x x x x x x x 

Proteção em caso de ocorrência das cheias, naturais e 
artificiais: estudo e implementação de medidas no sentido 
de proteger as pessoas e bens situados em zonas críticas 
de inundação. 

 x  x x x x x x x 

Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a 
educação ambiental. 

x x x x x x x x x x 

Fonte: Guia para a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento (Secretaria Nacional de Saneamento 
Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde, 2006) 

 

8.1.3 Alternativas de compatibilização das carências de serviços públicos de 
saneamento básico com as ações decorrentes do plano 

No sentido de compatibilizar as carências dos serviços públicos de saneamento 
básico com as ações decorrentes do plano, serão elencadas para cada setor as 
disponibilidades e as necessidades/demandas para atendimento à população do 
município. 

Em relação à construção dos cenários e de forma a atender as necessidades para 
cada serviço de saneamento, foram adotados três tipos de cenários, caracterizando-
se: 

O Cenário Tendencial 

O Cenário Tendencial, o qual prevê a manutenção da situação atual, prevê o alcance 
dos seguintes índices de atendimento ao final do período de planejamento (2036), 
conforme a tabela abaixo: 

  

Tabela 88: Cenário Tendencial: Projeção dos índices de atendimento 

CENÁRIO ATUAL (TENDÊNCIA) 

ÍNDICES PROJEÇÃO ATÉ 2036 (%) 

Índice de Atendimento Total com 
Serviço de Abastecimento de Água 60,0 
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CENÁRIO ATUAL (TENDÊNCIA) 

Índice de Cobertura Total com 
Serviço de Esgotamento Sanitário 

0,0 

Índice de Cobertura Total com 
Drenagem Urbana 

0,0 

Taxa de Cobertura com o Serviço 
de Coleta Convencional de 

Resíduos Sólidos Urbanos em 
Relação à População Total 

90,0 

Taxa de Cobertura com o Serviço 
de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos Urbanos em Relação à 

População Total 

0,0 

O Cenário Realista 

“A Situação Possível”, com o plano de saneamento funcionando como instrumento 
indutor de ações planejadas e integradas. O Cenário Realista, que corresponde à 
situação que pode ser alcançada de forma eficaz no período de estudo, prevê o 
alcance dos seguintes índices de atendimento ao final do período de planejamento 
(2036), conforme a Tabela a seguir: 

 

Tabela 89: Cenário Realista: Projeção dos índices de atendimento 

CENÁRIO REALISTA 

ÍNDICES PROJEÇÃO ATÉ 2036 (%) 

Índice de Atendimento Urbano com 
Serviço de Abastecimento de Água 

100,0 

Índice de Cobertura Urbana com 
Serviço de Esgotamento Sanitário 

98,0 

Índice de Cobertura Total com 
Drenagem Urbana 

90,0 

Taxa de Cobertura com o Serviço 
de Coleta Convencional de 

Resíduos Sólidos Urbanos em 
Relação à População Total 

100,0 

Taxa de Cobertura com o Serviço 
de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos Urbanos em Relação à 

População Total 

100,0 

O Cenário Ideal 

“O Futuro Desejado”, o qual deveria apontar o futuro desejado (ideal), sem prazos, 
sem restrições tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, limitações de recursos 
materiais e financeiros. O Cenário Ideal, que corresponde à universalização dos 
serviços de saneamento, mas que requer investimentos consideráveis e que 
dificilmente estarão disponíveis no horizonte de planejamento adotado prevê o 
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alcance dos seguintes índices de atendimento ao final do período de planejamento 
(2036), conforme a Tabela abaixo: 
 

Tabela 90: Cenário Ideal: Projeção dos índices de atendimento 

CENÁRIO IDEAL 

ÍNDICES PROJEÇÃO ATÉ 2036 (%) 

Índice de Atendimento Total com 
Serviço de Abastecimento de Água 

100,0 

Índice de Cobertura Total com 
Serviço de Esgotamento Sanitário 

100,0 

Índice de Cobertura Total com 
Drenagem Urbana 

100,0 

Taxa de Cobertura com o Serviço 
de Coleta Convencional de 

Resíduos Sólidos Urbanos em 
Relação à População Total 

100,0 

Taxa de Cobertura com o Serviço 
de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos Urbanos em Relação à 

População Total 

100,0 

 

8.1.4 Seleção do cenário normativo 

Para a seleção do Cenário Normativo, algumas considerações são pertinentes no que 
tange aos desejos (ou utopias) relacionados ao Cenário Ideal no saneamento básico, 
a saber: 

 A oferta de serviços de saneamento básico ainda será menor do que a 
demanda; 

 Os setores do saneamento básico ainda serão desarticulados, especialmente 
no que diz respeito às fontes de financiamento e suas rotinas; 

 Universalidade, integralidade e equidade continuarão a serem metas distantes; 

 A proteção ambiental ainda será insuficiente; 

 A regulação será mais abrangente, mas ainda não produzindo os resultados 
esperados por falta de estrutura de fiscalização e efetiva aplicação das 
penalidades aos infratores; 

 A participação popular será cada vez mais ativa. Quanto mais deficiências 
apresentarem os serviços de saneamento básico, maior será o clamor popular; 

 Cooperação entre os diversos agentes melhor do que hoje, mas, ainda 
insuficiente; 

 Desgaste das relações com as operadoras de serviços devido a 
descumprimento de prazos e investimentos insuficientes. 
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Sendo assim, a seleção do Cenário Normativo ficou restrita ao Cenário Tendencial e 
ao Cenário Realista. A descrição dos cenários para um horizonte de 20 anos é 
apresentada na tabela a seguir. 

 
Tabela 91: Comparativo do Cenário Tendencial com o Cenário Realista 

COMPARATIVO ENTRE CENÁRIOS 

CENÁRIO TENDENCIAL CENÁRIO REALISTA 

Índice de Atendimento Total de 
Água igual a 60% no ano de 2036. 

Índice de Atendimento Urbano de 
Água igual a 100% no ano de 

2036. 

Índice de Cobertura Total com 
Serviço de Esgotamento Sanitário 

igual a 0% no ano de 2036. 

Índice de Cobertura Urbana com 
Serviço de Esgotamento Sanitário 

igual a 98% no ano de 2036. 

Índice de Cobertura Total dos 
Serviços de Coleta Convencional 

90% no ano de 2036. 

Índice de Cobertura Total dos 
Serviços de Coleta Convencional 

100% no ano de 2036. 

Índice de Cobertura Total dos 
Serviços de Coleta Seletiva 0% no 

ano de 2036. 

Índice de Cobertura Total dos 
Serviços de Coleta Seletiva 100% 

no ano de 2036. 

Universalidade, integralidade e 
equidade ainda são metas 

distantes. 

Universalidade, integralidade e 
equidade são metas permanentes 

e próximas. 

Participação popular não ativa. 
Participação popular mais ativa, 
com usuários mais exigentes. 

 

Para o município de Rodeio, o Cenário Realista foi utilizado como cenário normativo, 
no qual os serviços de água atenderão 100% da população urbana, assim como o 
serviço de coleta convencional e coletiva dos resíduos sólidos que deverá atender 
100% da população total, e os serviços de esgotamento sanitário atenderão 98% da 
população urbana, conforme discutido entre o Grupo de Trabalho e a necessidade de 
atendimento da população.  

A definição do cenário e, consequentemente, dos objetivos e metas de atendimento, 
foi baseada no diagnóstico dos serviços apresentado no Produto C – Relatório do 
Diagnóstico Técnico-Participativo, bem como nos anseios da população levantados 
por meio de questionários aplicados à comunidade e de sugestões e relatos coletados 
durante a elaboração do PMSB. 

A seguir serão apresentados os cenários normativos para cada um dos setores que 
compõem o saneamento básico do município de Rodeio. 

8.1.4.1 Abastecimento de Água 

Atualmente grande parte da população do  município de Rodeio utilizam poços ou 
nascentes, e o abastecimento público atende a apenas 60% da população do 
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município. Além disso, sofre com casos envolvendo a falta de água, danificações 
elétricas e rompimentos de rede. A necessidade de ampliar o sistema de 
abastecimento de água e sua distribuição está cada vez mais clara, podendo 
possibilitar assim uma melhora sanitária significativa aos habitantes. 

Com base no diagnóstico do setor de abastecimento de água e, principalmente, nas 
expectativas da população, teremos para o município de Rodeio o seguinte cenário: 

 Cobertura do serviço de abastecimento de água da rede pública atingindo 
100% da população urbana; 

 Mananciais de captação protegidos por regulação e fiscalização adequadas; 

 Estudos para Reativação da antiga Estação de Tratamento de Água de Rodeio; 

 Estudos e projetos para implantação de uma nova Estação de Tratamento com 
captação no Rio Itajaí-Açu;  

 Estação de Tratamento ampliada para atender a demanda; 

 Outorga da água para os mananciais de captação. 

8.1.4.2 Esgotos Sanitários 

Dos quatro setores que compõem o saneamento básico, o Esgotamento Sanitário é o 
que apresenta a melhor tendência. Apesar de Rodeio não contar com sistema de 
esgotamento sanitário, o tratamento de esgoto é consequência da existência de 
estudos, projetos a possibilidade de captação de recursos. 

A grande deficiência do sistema é a inexistência de coleta, transporte e tratamento de 
esgotos de forma coletiva no município. Com base nos dados coletados na etapa de 
diagnóstico, tem-se que os esgotos produzidos em Rodeio seguem, na grande 
maioria, sem tratamento para os cursos d’água da região, constituindo-se em fontes 
de degradação do meio ambiente e de possível proliferação de doenças. 

De acordo com o diagnóstico do setor e, principalmente, nas expectativas da 
população, teremos para o município de Rodeio o seguinte cenário para o sistema de 
esgotamento sanitário de Rodeio: 

 Na área urbana, cobertura dos serviços de coleta, transporte e tratamento de 
esgotos sanitários com o alcance de 98% da população; 

 Implantação de sistemas independentes nas localidades não atendidas pelo 
sistema de esgotamento sanitário.  

8.1.4.3 Drenagem Urbana  

O setor de Drenagem Urbana apresenta uma situação bastante peculiar no município 
de Rodeio. Há problemas na rede de drenagem, além de que no município existem 
áreas bastante vulneráveis quando ocorrem precipitações acima do normal.  
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Durante a etapa de diagnóstico foram identificados pontos de alagamento em algumas 
ruas da área urbana do município. Em questionário aplicado à população, foi 
detectado ainda percentual significativo de residências localizadas em pontos de 
alagamento ou próximas a estes. 

Assim, com base no diagnóstico do setor e, principalmente, nas expectativas da 
população, teremos para o município de Rodeio o seguinte cenário para o setor de 
drenagem urbana: 

 Implantação do sistema de drenagem na área urbana; 

 Manutenção preventiva e periódica do sistema de drenagem, que diminuirá 
sensivelmente os transtornos relacionados à drenagem urbana no município; 

 Cadastramento de 100% do sistema de drenagem do município. 

8.1.4.4 Resíduos Sólidos 

De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C), a cobertura do 
sistema de coleta de lixo de Rodeio compreende cerca de 90% da população. O 
município não possui serviço de coleta seletiva e os resíduos da coleta convencional 
são encaminhados ao aterro sanitário, porém, o município terá novos projetos para o 
destino final dos resíduos gerados, bem como, tecnologias para tratamento e para a 
disposição final.  

Assim, com base no diagnóstico do setor e, principalmente, nas expectativas da 
população, teremos para o município de Rodeio o seguinte cenário para o setor de 
limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos: 

 Educação ambiental da população geradora; 

 Minimização da geração e combate ao desperdício; 

 Incentivo à reutilização de materiais, dando nova utilidade aos materiais 
considerados inúteis; 

 Aumento de investimentos na infraestrutura de coleta seletiva de materiais 
recicláveis, incentivando a instalação de associações e cooperativas de 
catadores e da iniciativa privada; 

 Elaboração de projetos para a captação de recursos, especialmente aqueles 
relacionados a investimentos. 

 

8.2  METAS GERAIS DO PLANO 

Com base no diagnóstico dos serviços de saneamento básico do município de Rodeio 
e dos anseios da população previamente levantados, foram elaboradas as metas do 
Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Assim, as metas do PMSB de Rodeio para o horizonte de projeto (2016-2036) são as 
seguintes: 
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 Atender 100% da população urbana de Rodeio com água tratada; 

 Reduzir sistematicamente as perdas no sistema; 

 Atender 98% da população urbana de Rodeio com sistema coletivo de 
tratamento de esgoto doméstico; 

 Identificar e solucionar os pontos deficientes em drenagem da cidade; 

 Reduzir sistematicamente o número de ocorrências de alagamento; 

 Reduzir a quantidade de resíduos sólidos destinados ao aterro sanitário em 
20%, utilizando a reciclagem; 

 Atender 100% do município com coleta convencional e seletiva de resíduos 
sólidos; 

 Proteger e renaturalizar os rios, ribeirões, córregos e nascentes com a 
recomposição da Mata Ciliar; 

 Reduzir o número de ocorrências de doenças relacionadas à falta de 
saneamento básico (diarreias, febre tifoide, etc.); 

 Estruturar o sistema de gestão do saneamento básico da cidade de Rodeio. 

 

8.3  DEFINIÇÃO DE INTERVENÇÕES E AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO 
PRAZO  

A presente etapa tem como finalidade apresentar as intervenções a curto, médio e 
longo prazo para o alcance do cenário de referência dos sistemas de Abastecimento 
de Água, de Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
e Drenagem Urbana do Município de Rodeio. 

As intervenções propostas neste Plano são do ponto de vista estratégico e de 
fundamental importância para o município, visto a necessidade da realização de 
investimentos para melhorias do sistema de saneamento básico municipal. 

A definição das intervenções e ações foi baseada no Diagnóstico Técnico-Participativo 
(Produto C) do município, com especial atenção às demandas levantadas pela 
população. A participação popular se deu por meio de questionários aplicados na fase 
de diagnóstico em amostras representativas das comunidades que compõem o 
município. 

8.3.1 Análise da demanda anual dos serviços de saneamento 

Os projetos de engenharia de sistemas de água, esgotos, limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos e drenagem urbana usualmente adotam um período de estudo de 
20 anos. Entretanto, este não é um estudo convencional onde se consideram somente 
as características de natureza técnica relativas ao projeto das instalações. Além 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
148 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

dessas, serão analisados os aspectos da gestão do serviço, que permitam obter, de 
uma maneira mais eficiente, o atendimento às metas de serviço adequado. 

Para a análise das projeções populacionais foram realizados estudos na etapa de 
diagnóstico através de dados históricos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE. Através dos dados pesquisados analisou-se o comportamento da 
evolução do crescimento populacional nos últimos anos, bem como a tendência de 
crescimento para o horizonte de planejamento. 

Existem vários métodos de estimar populações futuras (estatísticos, gráficos e 
determinísticos), cabendo aos estudos preliminares a escolha do método que mais se 
adequa ao estudo em questão. Para a população total do município de Rodeio foi 
considerada a projeção logarítmica como a que melhor caracteriza a situação, levando 
em conta o R² tanto da população rural quanto da urbana. A Tabela a seguir apresenta 
a projeção populacional utilizada para o cálculo das demandas. 

 

Tabela 92: Projeção Populacional Escolhida – IBGE 

PROJEÇÃO POPULACIONAL 
ADOTADA 

Ano Habitantes Tx. Cresc. 

2016 11.330 0,88% 

2017 11.429 0,87% 

2018 11.528 0,87% 

2019 11.627 0,86% 

2020 11.726 0,85% 

2021 11.825 0,84% 

2022 11.924 0,84% 

2023 12.022 0,83% 

2024 12.121 0,82% 

2025 12.220 0,81% 

2026 12.318 0,81% 

2027 12.417 0,80% 

2028 12.515 0,79% 

2029 12.614 0,79% 

2030 12.712 0,78% 

2031 12.810 0,77% 

2032 12.909 0,77% 

2033 13.007 0,76% 

2034 13.105 0,75% 

2035 13.203 0,75% 

2036 13.301 0,74% 

 

A seguir serão apresentadas as demandas anuais para os serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e gerenciamento de 
resíduos sólidos de Rodeio. 
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8.3.1.1 Projeção da demanda anual de água para abastecimento 

As demandas foram calculadas para a população total do município. A Tabela a seguir 
apresenta a projeção da demanda anual de água para o município de Rodeio ao longo 
dos 20 anos. 

 

Tabela 93: Resumo de Demandas de Consumo de Água para o Município de Rodeio 

 

 

De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C), a produção atual é 
de 20,0 l/s, percebe-se que para o atendimento de toda a população há necessidade 
de ampliação dos sistemas de abastecimento de água do município, assim como a 
quantidade a ser reservada de água. 

8.3.1.2 Projeção da demanda anual para o sistema esgotamento sanitário 

Apesar da inexistência de um sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos 
sanitários, Rodeio possui Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário do 
perímetro urbano. O projeto prevê o atendimento de aproximadamente 98% da 
população urbana em relação às bacias de esgotamento sanitário definidas. 

Segundo o Projeto do Sistema de Coleta e Transporte de Esgoto Sanitário do 
município, está prevista a implantação de 42,54 km de rede coletora.  

As tabelas a seguir apresentam o resumo das estimativas de demanda adotadas no 
projeto. 

 

 

 

Produção Produção

Perdida Necessária Média Reservação

Total % Abastecível l/s l/s l/s m³/dia l/s m³/dia l/s m³

2016 11.429 100% 11.429 46,48% 14,757 32,213 26,457 2.743,04 31,748 4114,555 47,622 914,35

2017 11.528 100% 11.528 46,48% 14,884 32,488 26,686 2.766,79 32,023 4150,185 48,035 922,26

2018 11.627 100% 11.627 46,48% 15,012 32,763 26,915 2.790,53 32,298 4185,798 48,447 930,18

2019 11.726 100% 11.726 46,48% 15,140 33,037 27,144 2.814,26 32,572 4221,393 48,859 938,09

2.020 11.825 100% 11.825 46,48% 15,267 33,312 27,372 2.837,98 32,847 4256,970 49,270 945,99

2021 11.924 100% 11.924 46,48% 15,395 33,586 27,601 2.861,69 33,121 4292,530 49,682 953,90

2022 12.022 100% 12.022 46,48% 15,522 33,860 27,830 2.885,38 33,396 4328,072 50,093 961,79

2023 12.121 100% 12.121 46,48% 15,650 34,135 28,058 2.909,06 33,670 4363,596 50,505 969,69

2024 12.220 100% 12.220 46,48% 15,777 34,408 28,286 2.932,74 33,944 4399,103 50,916 977,58

2.025 12.318 100% 12.318 46,48% 15,904 34,682 28,515 2.956,39 34,218 4434,592 51,326 985,46

2026 12.417 100% 12.417 46,48% 16,032 34,956 28,743 2.980,04 34,491 4470,064 51,737 993,35

2027 12.515 100% 12.515 46,48% 16,159 35,230 28,971 3.003,68 34,765 4505,518 52,147 1.001,23

2028 12.614 100% 12.614 46,48% 16,286 35,503 29,199 3.027,30 35,038 4540,955 52,557 1.009,10

2029 12.712 100% 12.712 46,48% 16,413 35,776 29,426 3.050,92 35,312 4576,374 52,967 1.016,97

2030 12.810 100% 12.810 46,48% 16,540 36,049 29,654 3.074,52 35,585 4611,775 53,377 1.024,84

2.031 12.909 100% 12.909 46,48% 16,667 36,323 29,881 3.098,11 35,858 4647,160 53,787 1.032,70

2032 13.007 100% 13.007 46,48% 16,794 36,595 30,109 3.121,68 36,131 4682,526 54,196 1.040,56

2033 13.105 100% 13.105 46,48% 16,920 36,868 30,336 3.145,25 36,403 4717,876 54,605 1.048,42

2034 13.203 100% 13.203 46,48% 17,047 37,141 30,563 3.168,81 36,676 4753,208 55,014 1.056,27

2035 13.301 100% 13.301 46,48% 17,174 37,413 30,790 3.192,35 36,948 4788,522 55,423 1.064,12

2.036 13.399 100% 13.399 46,48% 17,300 37,686 31,017 3.215,88 37,221 4823,819 55,831 1.071,96

Ano
População Atual Abastecida

Máxima Diária

DEMANDAS DE CONSUMO 

Demandas
Índice de 

Perdas Máxima Horária
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Tabela 94: Resumo de Demandas de Esgoto para o Município de Rodeio 

 

 

Tabela 95: Resumo de Demandas de Esgoto para o Município de Rodeio 

 

 

normal c/inf normal c/inf normal c/inf normal c/inf

2015 11.330 98 11.104 20,56 29,07 10,28 18,79 24,67 33,18 37,01 45,52

2016 11.429 98 11.201 20,74 29,25 10,37 18,88 24,89 33,40 37,34 45,84

2017 11.528 98 11.298 20,92 29,43 10,46 18,97 25,11 33,61 37,66 46,17

2018 11.627 98 11.395 21,10 29,61 10,55 19,06 25,32 33,83 37,98 46,49

2019 11.726 98 11.492 21,28 29,79 10,64 19,15 25,54 34,04 38,31 46,81

2020 11.825 98 11.588 21,46 29,97 10,73 19,24 25,75 34,26 38,63 47,14

2021 11.924 98 11.685 21,64 30,15 10,82 19,33 25,97 34,48 38,95 47,46

2022 12.022 98 11.782 21,82 30,33 10,91 19,42 26,18 34,69 39,27 47,78

2023 12.121 98 11.879 22,00 30,51 11,00 19,51 26,40 34,91 39,60 48,10

2024 12.220 98 11.975 22,18 30,68 11,09 19,60 26,61 35,12 39,92 48,43

2025 12.318 98 12.072 22,36 30,86 11,18 19,69 26,83 35,33 40,24 48,75

2026 12.417 98 12.169 22,53 31,04 11,27 19,78 27,04 35,55 40,56 49,07

2027 12.515 98 12.265 22,71 31,22 11,36 19,86 27,26 35,76 40,88 49,39

2028 12.614 98 12.361 22,89 31,40 11,45 19,95 27,47 35,98 41,20 49,71

2029 12.712 98 12.458 23,07 31,58 11,54 20,04 27,68 36,19 41,53 50,03

2030 12.810 98 12.554 23,25 31,76 11,62 20,13 27,90 36,41 41,85 50,36

2031 12.909 98 12.651 23,43 31,94 11,71 20,22 28,11 36,62 42,17 50,68

2032 13.007 98 12.747 23,61 32,11 11,80 20,31 28,33 36,83 42,49 51,00

2033 13.105 98 12.843 23,78 32,29 11,89 20,40 28,54 37,05 42,81 51,32

2034 13.203 98 12.939 23,96 32,47 11,98 20,49 28,75 37,26 43,13 51,64

2035 13.301 98 13.035 24,14 32,65 12,07 20,58 28,97 37,48 43,45 51,96

2036 13.399 98 13.132 24,32 32,83 12,16 20,67 29,18 37,69 43,77 52,28

Qméd Qmín Qmáx diária Qmáx horáriaAno
População 

Total

Estimativa de 

atendimento 

(%)

População 

Atendida

Vazão em l/s

2015 11.330 98 11.104 599,60 1.110,37 666,22 17,77 88,83

2016 11.429 98 11.201 604,84 1.120,07 672,04 17,92 89,61

2017 11.528 98 11.298 610,08 1.129,77 677,86 18,08 90,38

2018 11.627 98 11.395 615,31 1.139,47 683,68 18,23 91,16

2019 11.726 98 11.492 620,54 1.149,16 689,49 18,39 91,93

2020 11.825 98 11.588 625,77 1.158,84 695,31 18,54 92,71

2021 11.924 98 11.685 631,00 1.168,52 701,11 18,70 93,48

2022 12.022 98 11.782 636,23 1.178,20 706,92 18,85 94,26

2023 12.121 98 11.879 641,45 1.187,87 712,72 19,01 95,03

2024 12.220 98 11.975 646,67 1.197,53 718,52 19,16 95,80

2025 12.318 98 12.072 651,89 1.207,19 724,32 19,32 96,58

2026 12.417 98 12.169 657,10 1.216,85 730,11 19,47 97,35

2027 12.515 98 12.265 662,31 1.226,50 735,90 19,62 98,12

2028 12.614 98 12.361 667,52 1.236,15 741,69 19,78 98,89

2029 12.712 98 12.458 672,73 1.245,79 747,47 19,93 99,66

2030 12.810 98 12.554 677,93 1.255,43 753,26 20,09 100,43

2031 12.909 98 12.651 683,13 1.265,06 759,04 20,24 101,20

2032 13.007 98 12.747 688,33 1.274,69 764,81 20,40 101,98

2033 13.105 98 12.843 693,53 1.284,31 770,59 20,55 102,74

2034 13.203 98 12.939 698,72 1.293,93 776,36 20,70 103,51

2035 13.301 98 13.035 703,91 1.303,54 782,13 20,86 104,28

2036 13.399 98 13.132 709,10 1.313,15 787,89 21,01 105,05

DQO                    

kg DQO/d

Carga de Sólidos 

Suspensos Totais 

kgSST/d

Carga de 

Fóforo         

kg P/d

Carga de 

Nitrogênio 

kg N/d

Ano
População 

Total

Estimativa de 

atendimento 

(%)

População 

Atendida

Carga 

Orgânica 
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8.3.1.3 Projeção da demanda anual para o gerenciamento de resíduos sólidos 

As estimativas anuais dos volumes de produção de resíduos sólidos, levantadas no 
Diagnóstico Técnico-Participativo, são apresentadas na tabela a seguir. 

 
Tabela 96: Estimativas anuais dos volumes de produção de resíduos sólidos para o Município 

de Rodeio 

Ano 
Estimativa anual dos volumes de produção* 

Total (t) Reciclado (t) Compostado Aterrado (t) 

2016 1580,98 504,3313 - 1076,64 

2017 1594,79 508,7374 - 1086,05 

2018 1608,60 513,1434 - 1095,46 

2019 1622,40 517,5456 - 1104,85 

2020 1636,20 521,9478 - 1114,25 

2021 1649,99 526,3462 - 1123,64 

2022 1663,78 530,7445 - 1133,03 

2023 1677,55 535,1391 - 1142,41 

2024 1691,32 539,5298 - 1151,79 

2025 1705,08 543,9205 - 1161,16 

2026 1718,83 548,3074 - 1170,52 

2027 1732,58 552,6943 - 1179,89 

2028 1746,32 557,0774 - 1189,25 

2029 1760,06 561,4604 - 1198,60 

2030 1773,79 565,8396 - 1207,95 

2031 1787,51 570,2151 - 1217,29 

2032 1801,22 574,5905 - 1226,63 

2033 1814,93 578,962 - 1235,97 

2034 1828,63 583,3336 - 1245,30 

2035 1842,32 587,7014 - 1254,62 

2036 1856,02 592,0691 - 1263,95 

 

As estimativas anuais dos volumes de resíduo reciclados e encaminhados para aterro 
são baseadas nos valores da PNRS, a qual estima em 31,9% o volume de resíduos 
reciclados na composição total. Não estão previstas ações para compostagem dos 
resíduos no município, e não há informação sobre essa prática sendo realizada, 
desconsiderando a compostagem como forma de destinação final dos resíduos. 

Os percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana são apresentados na 
tabela a seguir. 
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Tabela 97: Projeções de produção de resíduos sólidos e percentual de atendimento pelo 
sistema de limpeza urbana do município 

Ano 
População Total 

Demandas 

Média 

Total % Atendida t/mês 

2015 11330 100% 11330 131,748 

2016 11429 100% 11429 132,899 

2017 11528 100% 11528 134,050 

2018 11627 100% 11627 135,200 

2019 11726 100% 11726 136,350 

2020 11825 100% 11825 137,499 

2021 11924 100% 11924 138,648 

2022 12022 100% 12022 139,796 

2023 12121 100% 12121 140,943 

2024 12220 100% 12220 142,090 

2025 12318 100% 12318 143,236 

2026 12417 100% 12417 144,382 

2027 12515 100% 12515 145,527 

2028 12614 100% 12614 146,672 

2029 12712 100% 12712 147,816 

2030 12810 100% 12810 148,959 

2031 12909 100% 12909 150,102 

2032 13007 100% 13007 151,244 

2033 13105 100% 13105 152,386 

2034 13203 100% 13203 153,527 

2035 13301 100% 13301 154,668 

2036 13399 100% 13399 155,808 

 

8.3.2 Alternativas técnicas de engenharia 

A elaboração do planejamento de políticas públicas requer um extenso ferramental de 
análise histórica que possibilite quantificar e compreender a lógica de diversos 
processos que se integram com os elementos do saneamento básico.  

Os detalhes dos requisitos de demanda e a definição de alternativas técnicas de 
engenharia serão primordiais para o prosseguimento das atividades do PMSB. As 
informações do diagnóstico articuladas as atuais políticas, programas e projetos de 
saneamento básico, de setores correlacionados para a projeção e prospecção de 
demandas futuras são observadas abaixo: 

 Evolução Gradativa; 

 Viabilidade Técnica; 

 Viabilidade Econômica; 

 Sustentabilidade; 
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 Política de acesso integralizado; 

 Soluções de continuidade. 

A seguir serão apresentadas as alternativas técnicas de engenharia para cada um dos 
sistemas que integram o saneamento básico do município de Rodeio. 

8.3.2.1 Alternativas técnicas de engenharia para o Sistema de Abastecimento de 
Água 

Sabendo que a produção atual de 20 l/s não será suficiente para atender a demanda 
de água calculada em um horizonte próximo, percebe-se que para o atendimento de 
toda a população há necessidade de ampliação dos sistemas de abastecimento de 
água do município.  

A projeção populacional para área rural do município de Rodeio indicou um 
decréscimo do número de habitantes, porém o atendimento não atinge 100% da 
população, o que significa que haverá necessidade de investimentos na parte de 
infraestrutura para atender 100% da população atual, além de manutenção, troca de 
equipamentos e ampliações de redes para melhor distribuição da água. 

O que deve ser garantido na zona rural são melhorias operacionais nos sistemas de 
tratamento dos poços, visto que a partir das análises presentes no diagnóstico dos 
sistemas alternativos, foram verificados apenas dois poços no interior do município 
estão com tratamento por cloração. O restante dos poços não possui o tratamento e 
apresentam incidência de coliformes fecais em suas águas. Isso ressalta a urgência 
em adequar o sistema a implantar o tratamento de desinfecção da água em 100% dos 
poços na zona rural. Além disso, o operador destes sistemas deve garantir a 
continuidade no abastecimento destas áreas, prevendo a construção de novos 
reservatórios para atendimento da demanda atual.  

Cabe à administração Municipal regularizar estas áreas no que se refere à prestação 
dos serviços de abastecimento de água, visto que os serviços atualmente são 
prestados sem que a Administração Municipal tenha permitido, de forma oficial, a 
prestação destes serviços. 

Diante desse cenário, as alternativas técnicas de engenharia para atendimento da 
demanda calculada são as seguintes: 

 Ampliação da ETA de Ascurra; 

 Reativação da ETA de Rodeio; 

 Implantação de um novo sistema de captação, tratamento e distribuição no Rio 
Itajaí-Açu ou no Rio Benedito; 

 Implantação de sistema de captação de água subterrânea por meio de poço. 
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8.3.2.2 Alternativas técnicas de engenharia para o Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

O município de Rodeio não apresenta sistemas públicos para a coleta, transporte e 
tratamento de esgotos sanitários. Atualmente os moradores ligam o esgoto de suas 
residências à rede de drenagem urbana, e desta, escoa para valas a céu aberto, curso 
d’água e para a rede pluvial.  

De acordo com informações levantadas no Diagnóstico Técnico-Participativo, estima-
se que 93,99% das famílias contam com sistemas alternativos, compostos por fossa 
séptica, filtro e sumidouro. No entanto, muitas dessas estruturas se encontram em 
desacordo com as normas construtivas. 

O município possui projeto para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
que foi elaborado para a CASAN e encaminhado à FUNASA para aprovação técnica. 
Diante desse cenário, as alternativas técnicas de engenharia para o atendimento da 
demanda dos serviços calculada são as seguintes: 

 Implantação do Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário na área urbana 
do município; 

 Implantação de Sistemas Alternativos Independentes. 

8.3.2.3 Alternativas técnicas de engenharia para o Manejo de Águas Pluviais 

O município de Rodeio não dispõe de dados confiáveis em relação ao sistema de 
drenagem. De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo, o município necessita 
de projetos para monitoramento das encostas, renaturalização dos rios, possíveis 
bacias de detenção, implantação de galerias, desassoreamento de rios, reformas e 
implantação de pontilhões, entre outros. Uma fiscalização mais efetiva quanto às 
futuras construções respeitando o Plano Diretor, a legislação ambiental e as normas 
quanto aos cursos d’água, encostas e morros minimizariam vários problemas 
referentes aos sistemas de drenagem. 

Diante desse cenário, as alternativas técnicas de engenharia para o atendimento da 
demanda dos serviços são as seguintes: 

 Cadastro da rede de drenagem em Sistema de Banco de Dados; 

 Programa de manutenção das redes de drenagem; 

 Estudo técnico e projeto de macro e micro drenagem; 

 Desassoreamento dos corpos d’água; 

 Renaturalização dos corpos d’água. 
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8.3.2.4 Alternativas técnicas de engenharia para o Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

A coleta de resíduos do município de Rodeio atende 90% da população. Os resíduos 
são coletados semanalmente e encaminhados ao aterro sanitário em Timbó. 

O município não possui coleta seletiva e, de acordo com o Diagnóstico Técnico-
Participativo, inúmeras situações tornam crítico o sistema de manejo de resíduos no 
município, dentre as quais pode-se citar a falta de cobrança específica pelo serviço 
prestado, o valor é diluído no IPTU.  

No entanto, encontra-se em fase de elaboração o Plano Intermunicipal de Resíduos 
Sólidos do CIMVI (Consórcio Intermunicipal dos Municípios do Médio Vale do Itajaí), 
do qual Rodeio faz parte, assim, a tendência é de melhora dos serviços com a 
implementação do Plano. 

Diante desse cenário, as alternativas técnicas de engenharia para o atendimento da 
demanda dos serviços são as seguintes: 

 Ampliação da infraestrutura de coleta; 

 Programa de coleta seletiva; 

 Formação de uma Associação de catadores; 

 Cobrança de taxa de serviço; 

 Programas de Educação ambiental. 

8.3.3 Alternativas de gestão dos serviços de saneamento 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 30, institui competência para organizar e 
prestar os serviços públicos de interesse local dos municípios, assegurando sua 
autonomia administrativa. Dessa forma, o serviço público de saneamento básico é 
claramente atribuído aos municípios, sendo este federado competente para prestá-lo 
e organizá-lo conforme interesse local ou predominantemente local destes serviços. 

De acordo com a política de saneamento, o município tem autonomia e competência 
constitucional sobre a gestão dos serviços de saneamento básico, no âmbito de seu 
território, respeitando as condições gerais estabelecidas na legislação nacional sobre 
o assunto. Nesse sentido, o documento elaborado pelo Ministério das Cidades “Peças 
Técnicas Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico” (BRASIL, 2009) 
disserta que, apesar desses dispositivos constitucionais, foi somente com a Lei n° 
11.445/2007, que estabeleceram as diretrizes normativas nacionais, disciplinando de 
forma mais clara o exercício, pelos titulares, das funções de gestão dos serviços de 
saneamento básico.  

Diante das exigências citadas, é imprescindível apresentar alternativas institucionais 
para o exercício das atividades de planejamento, regulação, fiscalização e prestação 
de serviços, bem como a formulação de estratégias, políticas e diretrizes para alcançar 
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os objetivos e metas do PMSB, incluindo a criação ou adequação de órgãos 
municipais de prestação de serviço, regulação e de assistência técnica.  

8.3.3.1 Prestação dos serviços públicos de saneamento básico 

Conforme previsto na Lei n° 11.445/2007, Art. 8º, há três formas de prestação desses 
serviços que podem ser adotadas, que são a prestação direta, a prestação indireta 
mediante delegação por meio de concessão, permissão ou autorização, e a gestão 
associada, conforme apresentado na figura abaixo. 

 

 
Figura 42: Formas de prestação de serviços públicos 

8.3.3.2 Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Nos serviços públicos de saneamento básico a regulação cabe ao titular (município), 
que pode realizá-la diretamente ou delegá-la a entidade reguladora de outro ente 
federativo ou a formação de entidade reguladora constituída, criada para este fim, 
dentro dos limites do respectivo Estado. 

A figura da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de saneamento 
básico é de suma importância para eficácia do PMSB, haja vista que entre suas 
inúmeras funções a principal é a verificação do cumprimento dos planos municipais 
de saneamento básico, por parte dos prestadores de serviços. 

Destaca-se que os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico 
estão condicionados à existência de normas de regulação que prevejam os meios 
para o cumprimento das diretrizes da Lei n° 11.445/2007, incluindo a designação da 
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entidade reguladora e de fiscalização, bem como estabelecimento de mecanismos de 
controle social nas atividades de regulação e fiscalização dos serviços. 

Os contratos de programa deverão atender à legislação de regulação dos serviços, 
em especifico no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros 
preços públicos. 

No caso de gestão associada ou prestação regionalizada, os titulares poderão usar 
os mesmos critérios econômicos, técnicos e sociais da regulação em toda área de 
abrangência. 

E, ainda, nos casos em que mais de um prestador execute atividade interdependente 
com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá entidade 
única encarregada das funções de regulação e fiscalização. O contrato deverá conter 
as cláusulas que regerão a relação entre os prestadores, inclusive a designação do 
órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização. 

8.3.3.3 Controle Social 

A Lei Federal n° 11.445/2007, regulamenta o controle social como um dos princípios 
fundamentais da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e estabelece 
diversos mecanismos para a sua execução dentro das políticas públicas do 
saneamento no seu corpo legislativo. 

O controle social, realizado através dos conselhos municipais de saneamento básico, 
é de constituição obrigatória. 

O exercício de controle social através dos conselhos municipais se concretizará pela 
participação da sociedade no planejamento, acompanhamento, fiscalização e 
avaliação da gestão das políticas públicas, visando potencializar seus resultados e a 
ampliação dos serviços oferecidos à população. 

Além disso, a instituição dos conselhos municipais de saneamento e o fornecimento 
das estruturas necessárias para o seu funcionamento são condições obrigatórias para 
que os municípios possam receber recursos do governo federal para o 
desenvolvimento de ações na área a partir de dezembro de 2014. 

8.3.3.4 Cooperação Regional 

A edição da Lei n° 11.107/2005 veio regulamentar e ampliar o leque de alternativas 
para a prestação de serviços públicos previstos na Constituição Federal. Além da 
prestação direta (executada pela administração centralizada ou descentralizada do 
titular) e da prestação indireta (delegada por meio de concessão ou permissão), existe 
a possibilidade da gestão associada, no âmbito da cooperação Inter federativa. 

Dentre as novas possibilidades, cabe destacar o consórcio público. 

Este tipo de cooperação é cada vez mais comum, principalmente no gerenciamento 
dos resíduos sólidos. Isso se deve à publicação da Política Nacional de Recursos 
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Sólidos, que prevê prioridade no acesso aos recursos da União aos municípios que 
optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos. 

A prestação regionalizada dos serviços pode ser realizada por: 

 Órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa 
pública ou sociedade de economia mista estadual ou municipal; 

 Empresa a que se tenham concedido os serviços. 

8.3.3.5 Análise das alternativas de gestão 

De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo (Produto C), os serviços referentes 
à captação, tratamento e abastecimento de água, assim como os serviços referentes 
ao esgotamento sanitário do município de Rodeio são prestados pela Prefeitura em 
gestão associada com a CASAN. 

A CASAN juntamente com a Prefeitura Municipal de Rodeio atua por meio de convênio 
de gestão compartilhada de serviços públicos de saneamento. Este, instituído em 
2006, tem o prazo de 15 anos e não será prorrogado automaticamente. 

Os serviços de manejo de águas pluviais e de limpeza urbana, são realizados pela 
Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, através do Setor de Obras, 
Estradas e Rodagem e do Setor de Serviços Urbanos de Rodeio, de acordo com o 
Organograma do Sistema de Gestão do Município levantado no Diagnóstico Técnico-
Participativo. 

Os serviços de gerenciamento de resíduos são geridos por meio do Consórcio dos 
Municípios do Médio Vale do Itajaí, que atualmente está elaborando o PIRS. 

Conforme já apresentado, a Lei n° 11.445/2007 prevê três formas de prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico, que são a prestação direta, a prestação 
indireta por meio de concessão, permissão ou autorização, e a gestão associada. 

Diante do atual cenário de gestão dos serviços de saneamento de Rodeio, para haver 
melhoria nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo 
das águas pluviais, se apresenta atuante e vem resolvendo as questões pertinentes 
ao setor. 

De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo, a parceria junto à CASAN para a 
gestão dos serviços de água e esgoto apresenta algumas deficiências, dentre as quais 
se podem citar a falta de fiscalização e controle da Prefeitura e as perdas no sistema 
acima da média. Assim, ao final do convênio, dada a insatisfação quanto aos serviços, 
uma alternativa interessante para o setor, tanto de água quanto de esgoto, é a 
mudança na forma de gestão dos serviços. 

A prestação direta não se apresenta como uma alternativa interessante, pois além de 
depender de grande investimento financeiro, exige a contratação de novos 
profissionais. 
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Assim, a prestação indireta e a gestão associada se apresentam como as alternativas 
mais convenientes. 

A prestação dos serviços por entidade que não integre a administração do titular 
apresenta algumas vantagens, tais como a inclusão no contrato, de metas 
progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de 
uso racional dos recursos naturais, garantindo assim o cumprimento e controle da 
eficiência dos serviços. 

Dentre as opções de prestação indireta, cabe ressaltar a concessão comum para 
empresa privada, na qual não há despesa pública envolvida, e a terceirização por 
simples contratação, prática comum na gestão de resíduos. 

A gestão associada dos serviços, à exemplo do que ocorre com os resíduos sólidos 
do município, é outra alternativa plausível, embora menos usual fora desse escopo. 
Nas sugestões e relatos coletados junto à população na fase de diagnóstico, foi 
levantada a possibilidade de interligação do sistema de abastecimento de água do 
município ao sistema do município de Benedito Novo. 

É importante salientar que o sucesso da prestação dos serviços depende de um 
trabalho eficiente de regulação e fiscalização, bem como de um mecanismo de 
controle social atuante, independente da alternativa selecionada. 

 

8.4 DETALHAMENTO DAS INTERVENÇÕES E AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E 
LONGO PRAZO 

O presente item tem a finalidade de detalhar as intervenções a curto, médio e longo 
prazo para os Sistemas de Abastecimento de Água, de Esgotamento Sanitário, 
Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos do Município de Rodeio, tendo como referência 
as demandas máximas diárias de água e as vazões de esgotamento previstas para o 
período de projeto (2016-2036) e os respectivos índices de atendimento.  

Todas as intervenções propostas neste Plano são do ponto de vista estratégico, de 
fundamental importância para o município, visto a necessidade da realização de 
investimentos para melhorias nos serviços de saneamento. 

8.4.1 Infraestrutura de abastecimento de água 

A infraestrutura de abastecimento público de água de Rodeio atende atualmente cerca 
de 62% da população. De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo, grande 
parte da população obtém água para consumo através de poços ou nascentes. A 
obtenção de água de poços é o meio mais utilizado nas áreas urbanas não servidas 
por sistemas públicos de abastecimento, e também em zonas rurais. 

Conforme detectado na etapa de diagnóstico, a necessidade de ampliar o sistema de 
abastecimento de água e sua distribuição está cada vez mais clara evidenciado pela 
curva de demanda apresentado no item 6.1.1 Projeção da demanda anual de água 
para abastecimento, assim como o monitoramento de águas vindas de fontes 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
160 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

alternativas de abastecimento a fim de evitar problemas de saúde pública devido à 
eventual contaminação dessas fontes.  

A seguir serão apresentados os principais mananciais passíveis de utilização para o 
abastecimento de água na área de planejamento. Serão apresentadas ainda as 
intervenções emergenciais, a curto, médio e longo prazo planejadas para atender a 
demanda calculada, tomando como base as alternativas técnicas de engenharia 
apresentadas no item 6.3.1 Alternativas técnicas de engenharia para o Sistema de 
Abastecimento de Água. 

8.4.1.1 Principais mananciais da área de planejamento 

O município de Rodeio está inserido dentro do sistema de drenagem da vertente A 
rede hidrográfica do município de Rodeio compreende os Rios Itajaí-Açu, Rio 
Benedito, Ribeirão do Salto, Ribeirão Rodeio 12, Ribeirão Ipiranga, Ribeirão São 
Pedro e Rio Damiana. Destes, os ribeirões Rodeio 12 e São Pedro caracterizam-se 
como receptores dos efluentes do município. 

Assim, os principais mananciais passíveis de utilização para o abastecimento de água 
na área de planejamento são Rio Itajaí-Açu, Rio Benedito e o Ribeirão Ipiranga. 

8.4.1.2 Ações e intervenções Emergenciais, de Curto, Médio e Longo Prazo 

8.4.1.2.1 Intervenções Emergenciais 2016 a 2018 

Institucional 

 Revisão e Implementação da Política Municipal de Saneamento Básico. 

Projetos 

 Estudos e Projeto para ampliação do SAA; 

 Estudos e Projeto para implantação de novo sistema de captação, tratamento 
e distribuição de água no Rio Itajaí-Açu ou Rio Benedito; 

 Estudos e Projetos para programa de controle de perdas operacionais no 
sistema de abastecimento de água. 

Infraestrutura 

 Reativação da Estação de Tratamento de Rodeio; 

 Cadastro da rede de distribuição; 

 Ampliação da rede de distribuição de água tratada para o atendimento da 
população que ainda não possui água do sistema de abastecimento público. 
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8.4.1.2.2 Curto Prazo 2019 a 2024 

Projetos 

 Estudos e Projetos para Recuperação e Preservação de mananciais. 

Administrativo 

 Implantação do Programa de controle de perdas operacionais no sistema de 
abastecimento de água. 

Infraestrutura 

 Ampliação da rede de distribuição de água tratada; 

 Implantação do novo Sistema de Abastecimento de Água de Rodeio conforme 
estudo realizado. 

8.4.1.2.3 Médio Prazo 2025 a 2029 

Administrativo 

 Continuidade do Programa de controle de perdas operacionais no sistema de 
abastecimento de água. 

Infraestrutura 

 Ampliação da rede de distribuição de água tratada; 

 Implantação de Programa de recuperação e preservação de mananciais. 

8.4.1.2.4 Longo Prazo 2030 a 2036 

Administrativo 

 Continuidade do Programa de controle de perdas operacionais no sistema de 
abastecimento de água. 

Infraestrutura 

 Ampliação da rede de distribuição de água tratada; 

 Continuidade do Programa de recuperação e preservação de mananciais. 

8.4.2 Infraestrutura esgotamento sanitário 

Os sistemas a serem implantados têm por objetivo dirimir os efeitos negativos das 
áreas com falta de saneamento básico na cidade de Rodeio – SC. A implementação 
do SES irá contribuir com a proteção dos recursos hídricos e melhoria da qualidade 
de vida da população, evitando a contaminação dos solos e das águas subterrâneas. 
Ainda, oferecendo novas oportunidades de empregos de forma direta e indireta na 
região, com a implementação do projeto.  
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Com base no Diagnóstico Técnico-Participativo, em especial nos anseios da 
população, bem como na análise das alternativas técnicas de engenharia 
apresentadas no item 6.3.2 Alternativas técnicas de engenharia para o Sistema de 
Esgotamento Sanitário, optou-se pela implantação de um sistema separador absoluto 
e de coleta, transporte e tratamento de esgotos de forma coletiva na área urbana. Já 
na área rural são propostas soluções individuais de fossa, filtro e sumidouro, e em 
comunidades rurais pode-se implantar sistemas compactos de tratamento de esgotos. 

A seguir serão apresentadas as intervenções emergenciais, de curto, médio e longo 
prazo planejadas para atender a demanda calculada para o sistema. 

8.4.2.1 Ações e intervenções Emergenciais, de Curto, Médio e Longo Prazo 

8.4.2.1.1 Intervenções Emergenciais 2016 a 2018 

Institucional 

 Revisão e Implementação da Política Municipal de Saneamento Básico. 

Projetos 

 Revisão e atualização do Projeto do sistema de esgotamento sanitário a ser 
implantado na área urbana do município. 

Infraestrutura 

 Implantação de 1ª Etapa da rede coletora de esgoto das bacias 07, 08, 10, 11, 
12 e 13; 

 Implantação da 1ª Etapa da ETE. 

O rio que receberá os efluentes tratados do município de Rodeio é o Ribeirão São 
Pedro, afluente do Itajaí, a sua classificação segundo o CONAMA é Classe 2. 

8.4.2.1.2 Curto Prazo 2019 a 2024 

Infraestrutura 

 Implantação da 2ª Etapa da ETE;  

 Implantação de 2ª Etapa da rede coletora de esgoto das bacias 07, 08, 10, 11, 
12 e 13;   

 Implantação de 1ª Etapa da rede coletora de esgoto das bacias 01, 02, 03, 04, 
05 e 06; 

 Implantação das ligações domiciliares; 

  Implantação de Estações elevatórias. 
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Projetos 

 Estudos e projetos para implantação do SES independentes em comunidades 
mais distantes da área urbana. 

8.4.2.1.3 Médio Prazo 2025 a 2029 

Infraestrutura 

 Implantação de 2ª Etapa rede coletora de esgoto das bacias 01, 02, 03, 04, 05 
e 06; 

 Implantação das ligações domiciliares; 

 Implantação de Estações elevatórias. 

8.4.2.1.4 Longo Prazo 2030 a 2036 

Infraestrutura 

 Implantação dos SES independentes; 

 Implantação das ligações domiciliares; 

 Estações elevatórias. 

8.4.3 Infraestrutura de águas pluviais 

O município de Rodeio não possui sistema de cadastro das redes pluviais existentes, 
o que dificulta o diagnóstico da atual situação do serviço no município.  

8.4.3.1 Diretrizes para o controle de escoamento 

Os fatores que determinam o escoamento podem ser de natureza climática 
interligados com a intensidade e a duração da precipitação, relacionados à 
precipitação, ou de natureza fisiográfica, ligados às características físicas da bacia.  

Outros fatores importantes são as obras hidráulicas construídas nas bacias, tal como 
barragens, que reduzem as vazões máximas do escoamento superficial e retardam a 
sua propagação.  

O escoamento da água na superfície é o maior agente de transporte das partículas de 
solo, causando erosão e a deposição desse material no leito dos rios. Essa deposição, 
traduzida em assoreamento, é um problema recorrente nos rios de Rodeio, conforme 
informações levantadas no Diagnóstico Técnico-Participativo.  

As principais ações para o controle do escoamento são descritas a baixo. 

 Reservatórios: podem ser secos, quando atuam basicamente sobre o volume, 
ou com lâmina d’água, quando atuam sobre sedimentos e a qualidade da água; 
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 Infiltração: bacias de infiltração, na forma de trincheiras que permitem que o 
escoamento recupere as suas condições de infiltração; 

 Área úmida: utilizado como um reservatório com lâmina d’água, mas com 
vegetação aquática que consomem nutrientes e retém os sedimentos; 

 Pavimentos permeáveis: projetos de pavimentação que permitam maior 
infiltração; 

 Controle do desmatamento e dos processos de erosão e assoreamento; 

 Recomposição da vegetação ciliar; 

 Captação de águas de chuva para detenção e/ou reaproveitamento; 

 Implantação de bacias de detenção. 

Pelo fato do município não ter um sistema efetivo de drenagem, e que esse implica 
necessariamente em estudos hidrológicos jamais feitos na implementação da rede de 
drenagem municipal, a adoção de medidas mais amplas, seriam proposições a serem 
analisadas em um horizonte estendido.  

É relevante destacar que o reflorestamento nessa região traria reflexos positivos, 
sendo que a floresta tem importante papel de conservação das águas com 
minimização do escoamento superficial e equilíbrio do ciclo hidrológico. 

A cobertura vegetal exerce uma importante função na retenção da água da chuva. A 
vegetação com os seus sistemas de raízes controla o escoamento superficial e a 
infiltração das águas no manto de intemperismo, diminuindo a excessiva penetração 
da água no subsolo mais profundo. 

8.4.3.2 Diretrizes para o tratamento de fundos de vale 

O tratamento das áreas de fundo de vale trata-se de serviços, manutenção, 
preservação e manejo do ecossistema existente nessas áreas de modo a inseri-las 
no ambiente urbano.  

Com o desenvolvimento dos núcleos urbanos, tais locais sofrem alterações 
significativas que geram impactos de natureza física, química e biológica sobre os 
cursos d‘água, tais como: 

 Físicos: aumento do volume e da velocidade de escoamento superficial das 
águas pluviais; redução da capacidade de infiltração e recarga de aquíferos; 
canalização de cursos da água; aumento da frequência e intensidade das 
inundações e de processos erosivos; 

 Químicos e Biológicos: poluição difusa causada por lançamentos de efluentes 
domésticos e industriais sem o devido tratamento; poluição visual; eutrofização 
dos corpos hídricos; contaminação por metais pesados. 
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As práticas de ocupação e posterior degradação dos fundos de vale nas cidades, 
como um continuum urbano, no dizer de Ross (2004), repetem-se nas análises de 
vários autores, e podem ser reconhecidas em casos de: 

 Desmatamento; 

 Erosão; 

 Assoreamento dos rios e riachos; 

 Movimentos de massa/deslizamentos; 

 Impermeabilização do solo urbano; 

 Contaminação dos mananciais e do lençol freático; 

 Falta de recarga dos aquíferos subterrâneos, provocando refluxo (aquíferos se 
alimentando dos rios); 

 Ocupação por habitações subnormais e inseguras física, social, econômica e 
ambientalmente; 

 Epidemias e doenças; 

 Enchentes urbanas; 

 Mudanças climáticas causando ilhas de calor e concentração de chuvas no 
verão. 

A importância do tratamento de fundo de vale cria uma oportunidade para a 
valorização da presença da água, através da criação de espaços de lazer integradas 
a medidas de redução de impactos de inundações, contribuindo para a preservação 
dos ecossistemas aquáticos no meio urbano. 

Assim, podem ser listadas como diretrizes para o tratamento de fundo de vale: 

 Remoção e reassentamento de famílias que moram em áreas ribeirinhas 
irregularmente e desapropriação de áreas e imóveis particulares em áreas 
sujeitas à inundação; 

 Limpeza dos cursos d’água e fundos de vale; 

 Recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de 
cursos d’água naturais; 

 Na impossibilidade da recuperação das matas ciliares, adotar materiais de 
revestimento e estabilização de leito e margens; 

 Identificação de áreas de restrição de ocupação em fundos de vale, com vistas 
à proteção de ecossistemas, redução dos riscos causados por inundações; 

 Construção de bacias de detenção integradas ao projeto urbanístico, por meio 
da criação de áreas de lazer e uso social; 
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 Desenvolvimento de instrumentos legais para regulamentação de soluções em 
drenagem pluvial. 

A conservação dos fundos de vale e de suas características através de serviços 
ambientais, são processos e ações que produzem resultados benéficos à sociedade, 
de forma direta ou indireta. Em relação aos fundos de vale, podem ser citados como 
serviços para seu tratamento e conservação: 

 Manutenção do ciclo da água na bacia hidrográfica que o contém; 

 Proteção e prevenção de enchentes e inundações; 

 Diminuição de processos erosivos e da excessiva sedimentação; 

 Manutenção de faixas de vegetação ciliar no ambiente urbano; 

 Renaturalização e reestruturação dos meandros; 

 Criação de áreas verdes, de lazer e parques lineares ao longo dos rios urbanos; 

 Emprego de materiais de revestimentos e estabilização de leitos e margens; 

 Identificar áreas com restrição de ocupação ao longo dos rios com base em 
estudos geotécnicos, ambientais, modelagem hidrológica e hidráulica; 

 Realizar ações de manutenção periódicas e desassoreamento de canais e 
corpos de água; 

 Desenvolver legislações regulatórias e fiscalizadoras dessas áreas, com efetiva 
aplicabilidade no cenário do município. 

Outra medida para o tratamento de fundos de vale e que também abrange a 
diminuição do assoreamento de cursos de água é o efetivo tratamento das águas 
pluviais, similarmente como é feito com os esgotos sanitários. 

Portanto, é um contraponto à antiga cultura de utilizar medidas estruturais tais como 
canalizar ou tubulares rios e córregos. 

Embora que no município de Rodeio se torna raro as ocorrências de alagamentos, a 
atenção aos corpos hídricos deve ser prioritária, evitando-se que quadros de 
abandono e ocupação irregular se desenvolvem ou se consolidem com o passar dos 
anos. 

Desta forma, a qualidade dos recursos hídricos será garantida e o crescimento urbano 
ocorrerá de forma integrada ao meio ambiente. 

8.4.3.3 Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água  

Conforme o Diagnóstico Técnico-Participativo, os rios de Rodeio sofrem com a 
questão dos assoreamentos muitas vezes devido à falta da mata ciliar ao longo das 
margens dos rios.  
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Cabe citar que o município tem um sistema de drenagem deficiente. Assim, faz-se 
necessário a implantação de projetos para o monitoramento das encostas, 
renaturalização dos rios, possíveis bacias de detenção, implantação de galerias, 
desassoreamento de rios, reformas e implantação de pontilhões, entre outros.  

Segundo o diagnóstico, faz-se necessário ainda viabilizar soluções de curto prazo 
para minimizar as inundações causadas pelos eventos hidrológicos mais recentes no 
município de Rodeio, as quais são potencializadas na presença de cursos d’água 
assoreados. 

Dessa forma, com base no diagnóstico e sugestões propostas, propõem-se as 
seguintes medidas mitigadoras e corretivas para o controle e redução do 
assoreamento dos cursos d’água do município: 

 Estudos e projetos para renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e 
nascentes com recomposição da Mata Ciliar; 

 Desassoreamento, desobstrução e limpeza dos contribuintes do rio Benedito e 
seus afluentes; 

 Desassoreamento, desobstrução e limpeza do rio Itajaí-Açu e seus afluentes. 

8.4.3.4 Medidas de controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos 
corpos d’água 

O efetivo gerenciamento de resíduos no ambiente urbano está ligado ao bom 
funcionamento dos sistemas de drenagem, pois dispostos de maneira irregular e não 
coletados adequadamente podem provocar graves consequências, diretas e indiretas, 
à drenagem e à saúde pública em geral. 

Os resíduos não gerenciados e destinados de forma inadequada tendem a ser 
carreados pelas chuvas chegando a córregos, rios e bocas-de-lobo, impedindo a 
passagem de água por esses locais e causando o assoreamento de valas, canais, 
sistemas de micro drenagem, poluição, disseminação de vetores de doenças tais 
como dengue, etc. 

O controle de resíduos inicia-se com programas e campanhas educacionais, com a 
participação da população do município nas ações de preservação e manutenção dos 
ambientes naturais e urbanos é o primeiro passo para a resolução do problema. 

A conscientização deve atingir deve atingir a população em geral, que utiliza dos 
espaços comuns e pratica atividades as quais podem descartar os resíduos 
incorretamente. 

Em resumo, entre as medidas de controle de resíduos nos cursos de água e sistemas 
de drenagem destaca-se: 

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

 Implantação de políticas e ações públicas para o gerenciamento e a 
fiscalização quanto ao manejo de resíduos gerados pela população, comércio 
e indústrias existentes no município; 

 Fornecer subsídio para atuação das secretarias municipais ligadas ao 
planejamento, meio ambiente e agricultura quanto á fiscalização no lançamento 
indevido de resíduos nesses locais; 

 Criação de campanhas e programas de educação ambiental de abrangência 
geral no município de forma a viabilizar a conscientização ambiental com 
relação ao tema. 

8.4.3.5 Ações e Intervenções Emergenciais, de Curto, Médio e Longo Prazo 

8.4.3.5.1 Intervenções Emergenciais 2016 a 2018 

Administrativo 

 Cadastramento da rede de drenagem existente; 

 Implantação de Sistema de Banco de Dados; 

 Implantação de Programa de Manutenção de Redes; 

 Conscientização da população quanto ao uso e ocupação do solo, para a 
manutenção dos dispositivos de drenagem, previstos em lei. 

Projetos 

 Elaboração de estudo técnico e projetos consolidados do sistema de drenagem 
existente no Município de Rodeio (identificando pontos de assoreamento dos 
rios, alagamentos, limitações da micro drenagem, necessidade de 
recomposição de mata ciliar). Objetivando reduzir os danos ou as 
consequências das inundações pela introdução de normas, regulamentos e 
programas; 

 Estudos e projetos para Renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e 
nascentes com recomposição da Mata Ciliar. 

Infraestrutura 

 Desassoreamento, desobstrução e limpeza dos contribuintes do rio Benedito e 
seus afluentes; 

 Desassoreamento, desobstrução e limpeza do rio Itajaí-Açu e seus afluentes. 
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8.4.3.5.2 Curto Prazo 2019 a 2024 

Administrativo 

 Manutenção do Sistema de Banco de Dados; 

 Manutenção do Programa de Manutenção de Redes. 

Infraestrutura 

 Renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e nascentes com recomposição 
da Mata Ciliar; 

 Execução dos projetos de Macro e Micro drenagem elaborados. 

8.4.3.5.3 Médio Prazo 2025 a 2029 

Administrativo 

 Manutenção do Programa de Manutenção de Redes. 

Infraestrutura 

 Renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e nascentes com recomposição 
da Mata Ciliar. 

8.4.3.5.4 Longo Prazo 2030 a 2036 

Administrativo 

 Manutenção do Programa de Manutenção de Redes. 

Infraestrutura 

 Renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e nascentes com recomposição 
da Mata Ciliar. 

8.4.4 Infraestrutura de gerenciamento de resíduos sólidos 

No município de Rodeio, 90% dos domicílios têm seus resíduos domiciliares 
coletados. A coleta é realizada semanalmente e os resíduos são encaminhados ao 
aterro sanitário devidamente licenciado por órgão ambiental, em Timbó. 

De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo, inúmeras situações tornam crítico 
o sistema de manejo de resíduos no município, incluindo a falta de cobrança 
específica pelo serviço prestado, o valor é diluído no IPTU.  

Dentre as principais falhas a respeito do manejo pode-se citar: 

 Falta de um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
contemplando desde as responsabilidades, deveres e direitos atribuídos a cada 
gerador (domiciliar, comercial, de saúde, industrial, entre outros). O Plano de 
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Rodeio está sendo elaborado através do consórcio intermunicipal do qual faz 
parte; 

 Os resíduos gerados, tanto orgânicos quanto não orgânicos e especiais, são 
dispostos de forma conjunta nas caçambas nos pontos de coleta; 

 Falta local adequado para armazenamento dos resíduos classificados como 
perigosos, tais como lâmpadas, pilhas, baterias e etc; 

 Desrespeito e falta de conscientização da população em jogar ou varrer os 
resíduos na via pública; 

 Falta de programa de treinamento, educação e sensibilização ambiental. 

Diante deste cenário e com base nos requisitos fixados pela legislação, sobretudo a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), serão apresentados a 
seguir, neste prognóstico: 

 A metodologia para o cálculo dos custos do serviço e forma de cobrança; 

 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 
previstas nos PGRS e definição das responsabilidades quanto à sua 
implementação e operacionalização; 

 Critérios para pontos de apoio ao sistema de gerenciamento de resíduos 
sólidos; 

 Participação do poder público na coleta seletiva e logística reversa; 

 Critérios de escolha das áreas de destinação final de resíduos inertes; 

 Identificação das áreas favoráveis para disposição final adequada dos rejeitos; 

 Procedimentos operacionais e especificações mínimas dos serviços. 

Por fim, com base no Diagnóstico Técnico-Participativo, em especial nos anseios da 
população, bem como na análise das alternativas técnicas de engenharia 
apresentadas no item 6.3.4 Alternativas técnicas de engenharia para o Gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos, serão apresentadas a seguir as ações e intervenções 
emergenciais, de curto, médio e longo prazo para atender as demandas do sistema. 

8.4.4.1 Metodologia para o cálculo dos custos do serviço e forma de cobrança 

De acordo com o Diagnóstico Técnico-Participativo, o município de Rodeio não tem 
implantada a cobrança de taxa específica pelos serviços referentes ao gerenciamento 
de resíduos sólidos, sendo este valor diluído no IPTU.  

Sabe-se que esta forma de arrecadação muitas vezes não é suficiente para cobrir 
todas as despesas referentes ao serviço. Segundo o diagnóstico, essa é uma das 
causas que tornam crítico o atual sistema de manejo de resíduos no município. 
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Assim, apresenta-se a seguir a metodologia para o cálculo dos custos da prestação 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos do 
município, bem como da taxa a ser cobrada pelo serviço: 

a) Levantamento de dados básicos do município; 

b) Definição do valor presente dos investimentos (obras e equipamentos) 
necessários no horizonte do Plano; 

c) Definição dos custos operacionais mensais considerando a contratação direta 
ou indireta (concessão); 

d) Definição de parâmetros para financiamento; 

e) Cálculo da taxa. 

As equações para o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos do município, bem como da taxa a ser 
cobrada pelo serviço são apresentadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 98: Cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos 

VARIÁVEL UNIDADE CÁLCULO 

A População  (Hab) 

 
B Economia - 

C 
Geração de resíduos 
domésticos  

(kg/hab.dia) 

D Geração da cidade  (ton/mês) D = A. C 

E Invest. Coleta convencional  (R$)  

F 
Invest. Coleta seletiva e 
tratamento  

(R$) 

 
G Invest. Disposição final  (R$) 

H 
Repasse não oneroso da 
União ou Estado para 
resíduos sólidos  

(R$) 

I Valor total do investimento  (R$) 𝐈 = 𝐄 + 𝐅 + 𝐆 − 𝐇 

J 
Operação da coleta 
convencional  

(R$/mês) 

 

K 
Operação da coleta 
seletiva e tratamento  

(R$/mês) 

L 
Operação da disposição 
final  

(R$/mês) 

M 
Resíduos da coleta 
convencional  

(%) 

N Resíduos da coleta seletiva  (%) 
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VARIÁVEL UNIDADE CÁLCULO 

O 
Operação da coleta 
convencional  

(R$/ton) O =
J

D. M
 

P 
Operação da coleta 
seletiva e tratamento  

(R$/ton) P =
K

D. N
 

Q 
Operação da disposição 
final  

(R$/ton) Q =
L

D. M
 

R Custo operacional total  (R$/mês) R = J + K + L 

S Prazo de pagamento  (anos) 

 
T 

Taxa de financiamento dos 
investimentos  

(mensal - %) 

U 
Pagamento do 
financiamento – 
investimentos  

(R$/mês) 

U =  
I. T

(1 −
1

(1 + T)(12.S))
 

 

V Valor da taxa  
(R$/economi

a.mês) 
V +

R + U

B
 

X Faturamento (R$/mês) X = V. B 

  

8.4.4.2 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos previstas nos PGRS e definição das responsabilidades quanto à sua 
implementação e operacionalização 

O transporte dos resíduos gerados pelos estabelecimentos sujeitos à elaboração do 
PGRS deverá ser feito por empresas licenciadas ambientalmente para este fim. As 
empresas deverão observar ao disposto nas normas da ABNT, em especial a NBR 
13221/2010, que dispõe sobre o transporte terrestre de resíduos, bem como o 
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, estabelecido pelo 
Decreto nº 96044/1988 da ANTT. 

A destinação final também deverá ser feita em locais devidamente licenciados, sejam 
aterros sanitários, empresas de reciclagem, de reaproveitamento, incineração ou 
qualquer outro fim. 

8.4.4.3 Critérios para pontos de apoio ao sistema de gerenciamento de resíduos 
sólidos 

Para o apoio do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do município de 
Rodeio estão previstas a formação de uma associação de catadores autônomos e a 
revisão e ampliação dos PEA desenvolvidos no município, para o incentivo e 
orientação da população com relação ao correto manejo desses resíduos. 
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Para os PEA, que já ocorrem nas escolas municipais, deverá ser feita a revisão, com 
vistas à incorporação de novos conceitos referentes aos procedimentos para a 
implantação da coleta seletiva, e a ampliação para o atendimento de todos os 
munícipes. 

O Poder Público municipal deverá dar apoio financeiro e institucional para a 
implementação dessas atividades de auxílio ao gerenciamento de resíduos sólidos do 
município. 

8.4.4.4 Participação do poder público na coleta seletiva e logística reversa 

O município de Rodeio não possui programa de coleta seletiva dos resíduos 
recicláveis, no entanto, esta é uma das demandas a ser atendida em um horizonte 
próximo. 

Está prevista além da implantação do Programa de Coleta Seletiva no município, bem 
como a implantação de uma Central de Triagem para a separação dos resíduos 
recicláveis e reutilizáveis, a revisão e ampliação dos PEA desenvolvidos no município, 
para o incentivo e orientação da população com relação ao correto manejo desses 
resíduos. 

8.4.4.5 Critérios de escolha das áreas de destinação final de resíduos inertes 

De acordo com o CONAMA n° 307/2002, os resíduos da construção civil não poderão 
ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota-fora”, encostas, 
corpos d’água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei.  

Dessa forma, fica vedada no município de Rodeio a implantação de áreas para 
destinação final de resíduos inertes nas ZPP, instituídas pelo Plano Diretor Municipal. 
Segundo o Plano Diretor, integram essas zonas as áreas assim classificadas pela 
legislação federal pertinente, em especial pela Lei Federal nº 12.651/2012, 
denominada de Código Florestal e suas alterações, e a Lei Federal 12.727/2012, bem 
como aquelas que se encontrem sobre proteção da legislação estadual ou municipal. 

Os aterros de RCC são áreas em que se empregam técnicas de disposição de 
resíduos Classe A no solo, visando à preservação de materiais segregados de forma 
a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, utilizando princípios de 
engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde 
pública e ao meio ambiente. 

8.4.4.6 Identificação das áreas favoráveis para disposição final adequada dos 
rejeitos 

No momento não há planos para a instituição de novos locais para destinação final de 
resíduos no município de Rodeio, que não sejam os aterros de resíduos inertes 
previstos. Para estes deverão ser observados os critérios pertinentes, em especial a 
escolha de áreas fora das ZPP, instituídas pelo Plano Diretor Municipal. 
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Por se tratar de empreendimentos com Licença Ambiental regularizada, tais empresas 
estão localizadas em áreas livres do risco de poluição e/ou contaminação, visto que a 
localização adequada do ponto de vista ambiental constitui uma das etapas de 
licenciamento e é condicionante das mesmas. 

8.4.4.7 Procedimentos operacionais e especificações mínimas dos serviços 

A separação e o acondicionamento dos resíduos domiciliares são de responsabilidade 
do próprio gerador. O resíduo é normalmente disposto em sacolas ou sacos plásticos 
no próprio passeio ou em latões, pouco antes do horário da coleta estabelecido pela 
Prefeitura Municipal. 

Nos locais onde o caminhão compactador não tem acesso, cabe à Prefeitura Municipal 
a confecção de lixeiras coletivas para acondicionamento temporário dos resíduos 
gerados, que posteriormente é coletado pelo órgão municipal, permitindo frequência 
de coleta mais espaçada. 

A coleta de lixo convencional no município de Rodeio é realizada através de um 
caminhão coletor compactador e ocorre nas segundas, quartas e sextas-feiras no 
centro da cidade e terças e quintas-feiras nos bairros. Cabe à Prefeitura fixar as datas 
de coleta, comunicar à população e orientar a população quanto ao correto manejo 
dos resíduos nas etapas de geração, segregação e acondicionamento temporário. 

A varrição das vias públicas, manual e mecânica, e os serviços de capina tem 
frequência diária. 

Os RSS gerados pelas instituições públicas são segregados na fonte, acondicionados 
em observância às normas estabelecidas pela ANVISA, transportadas por empresa 
terceirizada e encaminhados ao aterro sanitário.  

Tanto as empresas de transporte de resíduos quanto de disposição final deverão 
apresentar licença ambiental para o fim a que se propõe. É responsabilidade de a 
Prefeitura Municipal exigir a apresentação desses documentos. 

8.4.4.8 Ações e intervenções Emergenciais, de Curto, Médio e Longo Prazo 

8.4.4.8.1 Intervenções Emergenciais 2016 a 2018 

Institucional 

 Revisão e Implementação da PMSB. 

Projetos 

 Programa pra implantação da Coleta Seletiva no Município; 

 Campanhas Institucionais, propaganda e informação chamando atenção para 
a responsabilidade da população na geração dos resíduos e para o programa 
de coleta seletiva. 
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Infraestrutura 

 Formar uma organização para os catadores de lixo reciclável e desenvolver a 
profissionalização; 

 Formar uma cooperativa para gerenciamento da coleta, triagem, 
comercialização e administração da coleta seletiva; 

 Elaborar estudos em relação ao custo e definição de tarifas a serem cobradas 
pelo serviço de coleta e disposição final dos resíduos sólidos urbanos; 

 Desenvolver um roteiro pré-estabelecido, realizado pelos caminhões, onde o 
município pode ser dividido em setores, e os materiais recolhidos; 

 Regularização dos serviços de coleta, transporte e destino final dos resíduos 
dos estabelecimentos de saúde. 

8.4.4.8.2 Curto Prazo 2019 a 2024 

Administrativo 

 Controle e fiscalização das empresas coletoras de resíduos. 

Projeto 

 Campanhas institucionais, propaganda e informação chamando atenção para 
responsabilidade da população na geração dos resíduos e para o programa de 
coleta seletiva. 

Infraestrutura 

 Investir na segurança e identificação dos cooperados, uniforme e identificação 
dos caminhões que realizam a coleta/ 

 Criação de Centro de Triagem. 

8.4.4.8.3 Médio Prazo 2025 a 2029 

Infraestrutura 

 Aquisição de infraestrutura (caminhões, esteiras, outros) para aumentar a 
coleta e triagem de materiais recicláveis. 

8.4.4.8.4 Longo Prazo 2030 a 2036 

Infraestrutura 

 Ampliação do roteiro de coleta; 

 Aquisição de infraestrutura (caminhões, esteiras, outros) para aumentar a 
coleta e triagem de materiais recicláveis. 
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Projeto 

 Educação Ambiental. 

 

8.5 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

As ações de emergência e contingência 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 melhor continuidade 
operacional das instalações afetadas com o serviço de saneamento. 

Na operação e manutenção destes serviços deverão ser utilizados mecanismos locais 
e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejáveis através do 
controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos, 
visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. 

As ações de caráter preventivo buscam conferir segurança aos processos e 
instalações operacionais, evitando descontinuidade nos serviços. Como em qualquer 
atividade, ainda existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas. As 
obras e serviços de engenharia em geral, e as de saneamento especificamente, são 
planejadas respeitando níveis de segurança conforme expressas em legislações e 
normas técnicas.  

8.5.1 Ações de Contingência relativas ao Abastecimento de Água 

A seguir estão descritas as contingências referentes ao sistema de abastecimento de 
água com seus meios de prevenção ou mitigação: 

a) Em casos de aumento de consumo atípico: 

 Rodízio de regiões abastecidas, de forma a prover o mínimo necessário para 
os usos; 

 Reservação de água em caixas de água com maior volume pelos habitantes. 

b) Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer o 
funcionamento de unidades operacionais, em especial das captações: 

 Diagnóstico prévio de riscos; 

 Treinamento de pessoal para tomada de decisão; 

 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos de limpeza e 
dragagem; 

 Divulgação adequada do problema. 

c) Em casos de rompimentos de adutoras e redes de água: 

 Setorização das redes de distribuição para reduzir o trecho afetado; 
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 Implementação de rodízio de abastecimento; 

 Controle da água disponível em reservatórios; 

 Instalação de equipamentos de monitoramento para identificação de 
vazamentos em estágios iniciais; 

 Uso contínuo de equipes contra vazamentos; 

 Comunicação adequada com os usuários afetados e garantia de suprimento de 
água por carro pipa para hospitais e regiões necessitadas; 

 Reparo das instalações danificadas. 

d) Em casos de ocorrência de períodos de falta de energia: 

 Sistemas de geração autônoma de energia em elevatórias estratégicas; 

 Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica; 

 Manutenção de volume adequado de reservação; 

 Implementação de rodízio de abastecimento; 

 Diagnóstico completo das áreas afetadas; 

 Comunicação adequada; 

 Disponibilidade de carro pipa para atendimento de hospitais e outros prédios 
onde são desenvolvidas atividades essenciais. 

e) Em casos de contaminações de mananciais, acidente ou desastres: 

 Treinamento adequado de pessoal para identificação de anomalias no 
manancial; 

 Interrupção no funcionamento da unidade de produção até confirmação da 
inexistência de riscos à saúde; 

 Comunicação adequada da ocorrência; 

 Medidas para descontaminação e recuperação do manancial afetado. 

f) Caso o desastre comprometa o sistema de abastecimento, deve-se 
novamente colocar em condições de uso no prazo mínimo possível, com as 
seguintes medidas:  

 Mapear os sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas coletivas 
e individuais quanto a sua vulnerabilidade; 

 Avaliar a situação de mananciais e bacias hidrográficas afetadas e que possam 
ser usadas alternativamente para atender a população afetada; 
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 Realizar o diagnóstico da qualidade da água para consumo humano, o qual, 
devido ao caráter emergencial, deverá priorizar as análises de cloro residual e 
E. coli ou coliformes termo tolerantes; 

 Avaliar a necessidade de aumentar a concentração de cloro residual e elevar a 
pressão do sistema de abastecimento de água;  

 Indicar utilização de soluções alternativas de abastecimento, no caso dos 
mananciais normalmente utilizados ter sido contaminado por substâncias 
perigosas. 

g) Em casos de atribuição de ocorrências de doenças as águas de 
abastecimento: 

 Análise da água sob suspeita; 

 Apoio aos órgãos de saúde na investigação das causas das ocorrências. 

8.5.2 Ações de Contingência relativas ao Sistema de Esgoto Sanitário 

Estas ações de contingência referem-se às alternativas a serem tomadas pelos 
órgãos gestores, as quais são listadas a seguir, decorrentes de casos fortuitos 
juntamente com seus meios de prevenção ou mitigação: 

a) Em casos de inundações e enxurradas bruscas que comprometam o 
funcionamento de unidades operacionais localizadas em áreas de fundo vale: 

 Diagnóstico de risco;  

 Executar reparo da área danificada com urgência; 

 Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes; 

 Proteção de motores e instalações elétricas; 

 Adequação de equipamentos de proteção individual; 

 Treinamento de pessoal; 

 Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma 
parte do sistema de coleta de esgoto. 

b) Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer o 
funcionamento de unidades operacionais: 

 Diagnóstico prévio de riscos; 

 Treinamento de pessoal para tomada de decisão; 

 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos de limpeza e 
dragagem; 

 Divulgação adequada do problema. 
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c) Em casos de rompimento ou obstrução de emissários com 
extravasamento em logradouro: 

 Elaborar Mapa de Áreas de Riscos na área de influência dos emissários 
terrestres; 

 Elaborar Planos de Contenção e Recuperação para as Áreas de Riscos dos 
Emissários; 

 Implementar Planos de Contenção e Recuperação; 

 Disponibilidade de equipe treinada para orientar o cidadão; 

 Comunicação adequada dos riscos e cuidados; 

 Como a produção de esgoto está diretamente relacionada ao consumo de 
água, outra medida possível é a emissão de alerta para contenção do consumo 
e, caso não seja suficiente, partir para o racionamento. 

d) Em casos de danificação de equipamentos eletromecânicos ou de 
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. 

e) Em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica nas 
instalações (ETEs e elevatórias): 

 Comunicar a concessionária a interrupção de energia; 

 Acionar gerador alternativo de energia; 

 Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar 
contaminação do solo e da água. 

f) Em casos de vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençol 
freático por 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 por fossas sépticas e sumidouros ou ligação do esgoto 
residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse sistema; 

 Implantar programa de orientação quanto à necessidade de adoção de fossas 
sépticas e fiscalizar a substituição está de acordo com os prazos exigidos; 
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 Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana 
e na zona rural. 

As medidas de contingência elencadas serão válidas somente com a implantação do 
sistema de esgotamento sanitário no município, devendo sanar eventuais ocorrências 
indesejáveis durante o período de operação do sistema.   

8.5.3 Ações de Contingência relativas ao Sistema de Drenagem Urbana 

a) Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana: 

 Verificar o uso do solo previsto para região; 

 Comunicar ao setor de planejamento a necessidade de ampliação ou correção 
da rede de drenagem. 

b) 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. 

c) Presença de materiais de grande porte, como carcaças de 
eletrodomésticos, móveis ou pedras: 

 Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência; 

 Aumentar o trabalho de conscientização da população sobre a utilização dos 
canais de drenagem. 

d) Assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais: 

 Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência; 

 Verificar os intervalos entre as manutenções. 

e) Situações de Alagamento, problemas relacionados à micro drenagem:  

 Devem-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção do 
micro drenagem; 

 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; 

 Propor soluções para resolução do problema, com a participação da população 
e informar sobre a importância do sistema de drenagem. 
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f) Inundações e 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 ao setor responsável 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. 

8.5.4 Ações de Contingência relativas aos Resíduos Sólidos  

a) Paralisação do Sistema de Varrição: 

 Acionar funcionários para efetuarem a limpeza dos pontos da cidade. 

b) Paralisação do Serviço de Coleta Domiciliar: 

 Empresas e veículos cadastrados deverão ser acionados para assumirem a 
coleta nos roteiros programados, dando continuidade aos trabalhos; 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. 

c) Paralisação das Coletas Seletiva e de Resíduos de Serviço de Saúde: 

 Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na coleta de 
resíduos. 

d) Paralisação da Coleta de resíduo da varrição: 

 Acionar a Secretaria de Obras do município; 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência. 

e) Paralisação nos Centros de Triagem e Estação de Transbordo: 

 Realizar a venda dos resíduos recicláveis no sistema de venda de caminhão 
fechado. 

f) Paralisação total do Aterro Sanitário: 

 Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em outros aterros 
sanitários, com a devida autorização da FATMA. 

g) Tombamento de árvores: 

 Mobilização de equipe de plantão e equipamentos; 

 Acionamento da Concessionária de Energia Elétrica; 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
182 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

 Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 

h) Paralisação do serviço de capina e roçada: 

 Acionar equipe operacional para dar cobertura e continuidade do serviço. 

8.5.5 Ações corretivas e preventivas – informação para a população  

Identificam-se medidas de ações corretivas e preventivas através de estratégias de 
informação à população por meio de informação de alerta e educação em saúde.  

Cabe à empresa responsável pelos serviços de saneamento elaborar e divulgar notas 
à imprensa, além de material informativo para educação em saúde, periodicamente, 
e sempre que julgar oportuno. Faz-se necessário desencadear campanhas educativas 
em articulação com as instituições de ensino, com a finalidade de sensibilizar e 
mobilizar a comunidade para a mudança de comportamento em relação às causas e 
às medidas de proteção.  

Assim, a educação ambiental representa um importante espaço para a promoção de 
saúde e ao incremento de atividades rentáveis entre a população. A finalidade destas 
ações visa difundir junto às comunidades o conhecimento sobre instrumentos e 
técnicas para a melhoria das condições de saneamento ambiental no domicílio e na 
coletividade, bem como sensibilizar a população para a mudança de hábitos, posturas 
e práticas que favoreçam a proteção, conservação e recuperação das condições 
sanitárias e ambientais locais. 
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9 PRODUTO E - RELATÓRIO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA 
ALCANCE DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA 

O Produto E – Relatório dos Programas, Projetos e Ações para alcance do 
Cenário de Referência apresenta as medidas alternativas para os serviços de 
saneamento básico do município de Rodeio, bem como define os programas, projetos 
e ações para a gestão e controle desses serviços para atingir o cenário desejado. 

O resumo consolidado do Produto E é apresentado a seguir. 

 

9.1 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANCE DO CENÁRIO DE 
REFERÊNCIA  

A construção dos cenários deve estar fundamentada no estabelecimento de objetivos 
gerais e setoriais, os quais provirão de uma negociação entre as partes envolvidas 
juntamente com a população através de audiências públicas, a saber, a administração 
municipal, os agentes gestores e a população, devendo os mesmos estar embasados, 
ainda, nas especificidades e carências do município identificadas no Diagnóstico dos 
sistemas existentes.  

Com a definição dos cenários de referência no Produto D – Relatório da Prospectiva 
e Planejamento Estratégico, deverão ser definidos os Programas, Projetos e Ações 
dos serviços de saneamento para o efetivo alcance do cenário futuro desejável. 

Portanto, serão apresentadas as medidas de alternativas para os serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, bem como os modelos de gestão que permitam orientar 
o processo de planejamento do saneamento básico no sentido de encontrar soluções 
que compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a 
equidade social no município.  

Essas alternativas foram discutidas e pactuadas a partir de audiência pública, com a 
participação popular. Assim, a hierarquização das ações emergenciais, de curto, 
médio e longo prazo para o alcance do cenário de referência caracterizado no Produto 
D considerou os anseios da população, junto a análise custo-benefício de cada uma 
das ações propostas no PMSB de Rodeio – SC. 

Será apresentada a seguir a metodologia de hierarquização das medidas alternativas, 
bem como os Programas, Projetos e Ações para o alcance do cenário em cada um 
dos quatro setores que compõem o saneamento básico de Rodeio/SC. 

 

9.2 HIERARQUIZAÇÃO DAS MEDIDAS PARA O ALCANCE DO CENÁRIO DE 
REFERÊNCIA 

A hierarquização permite definir as áreas mais carentes e prioritárias do município. Ao 
estabelecer prioridades, permite-se buscar uma solução gradual e sustentável das 
carências dos serviços de acordo com as necessidades da população. 
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Os critérios para estabelecer as prioridades de ação foram os seguintes: atendimento 
ao objetivo do PMSB, custos de implantação, impacto nos aspectos de salubridade 
ambiental e grau de aceitação pela população.  

As conclusões obtidas na aplicação desses critérios permitiu hierarquizar as medidas 
para o alcance do cenário desejado conforme as demandas estabelecidas pela 
população e o seu custo-benefício. 

9.2.1 Metodologia para a hierarquização das medidas 

A metodologia empregada na hierarquização das medidas para o alcance do cenário 
de referência possibilitou a avaliação comparativa das diversas realidades referentes 
à salubridade ambiental no município de Rodeio/SC, permitindo elencar tais medidas 
de acordo com as necessidades da população. 

Para isso, foram formulados índices de hierarquização setoriais (Iab, Ies, Idr e Irs). 

Para a construção dos índices setoriais foram utilizados os indicadores de qualificação 
dos serviços de cada setor de saneamento básico (abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos).  

A utilização de indicadores de cobertura para a composição dos índices é baseada 
nos princípios fundamentais dos serviços públicos de saneamento básico 
estabelecidos pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que preveem a 
universalização do acesso. 

Na sua construção, os índices setoriais assumem uma variação teórica de 0 (zero) a 
1 (um), sendo que quanto mais próximo de zero, maior é a carência, maiores os riscos 
sanitários e/ou menos ambientalmente salubre é a região avaliada. 

Assim, a aplicação dos índices permitiu apontar as áreas onde há prioridade de 
intervenções, as quais serão detalhadas nos programas, ações e metas, sobretudo 
quanto aos investimentos em infraestrutura e serviços. 

A seguir serão descritos cada um dos índices setoriais. 

 

Índice de Abastecimento de Água (Iab) 

O Iab quantifica e qualifica os serviços de abastecimento de água do município. O 
índice foi formulado a partir do indicador de cobertura por serviços de água, que 
corresponde à razão entre a população atendida por abastecimento de água e a 
população total do município, conforme apresentado a seguir: 

𝐼𝑎𝑏 =
𝑃𝐴𝑎𝑏

𝑃𝑇
 

Onde: 

Iab: Índice de Abastecimento de Água; 

PAab: população atendida por abastecimento público de água; 
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PT: população total do município. 

 

Índice de Esgotamento Sanitário (Ies) 

O Ies quantifica e qualifica os serviços de esgotamento sanitário do município. O 
índice foi formulado a partir de indicador de cobertura por serviço de esgotamento 
sanitário, o qual considera as residências atendidas por sistema público coletivo de 
esgotamento sanitário e o número total de residências do município. Assim, o índice 
assumiu a seguinte formulação: 

𝐼𝑒𝑠 =
𝑅𝐴𝑒𝑠

𝑅𝑇
 

Onde: 

Ies: Índice de Esgotamento Sanitário; 

RAes: residências atendidas por sistema coletivo de esgotamento sanitário; 

RT: quantidade total de residências do município. 

 

Índice de Drenagem Urbana (Idr) 

O Idr quantifica e qualifica os serviços de drenagem urbana do município. Devido ao 
fato de atualmente não ser possível a formulação de um indicador de cobertura por 
serviços de drenagem urbana pela falta de cadastro das unidades que compõem o 
sistema, o Índice de Drenagem Urbana foi formulado a partir das informações 
levantadas nas pesquisas feitas junto à população, relatadas no Produto C – 
Diagnóstico Técnico-Participativo.  

Assim, foram adotados três indicadores para a composição do Idr: residências 
localizadas em áreas livres de alagamentos ou enchentes; residências localizadas em 
áreas afastadas de pontos de alagamento; e residências localizadas em áreas 
afastadas de rios, ribeirões e córregos, assumindo a seguinte formulação: 

 

𝐼𝑑𝑟 =
𝐼𝑟𝑙𝑎𝑒 + 𝐼𝑟𝑎𝑝𝑎 + 𝐼𝑟𝑎𝑟

3
 

Onde: 

Idr: Índice de Drenagem Urbana; 

Irlae: Indicador de Residências localizadas em áreas Livres de Alagamentos ou 
Enchentes; 

Irapa: Indicador de Residências localizadas em áreas Afastadas de Pontos de 
Alagamento; 

Irar: Indicador de Residências localizadas em áreas Afastadas de Rios, 
ribeirões e córregos. 
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Os indicadores de residências se referem à porcentagem média (em número decimal) 
de residências localizadas nas áreas indicadas de acordo com o levantamento feito 
junto à população, apresentado no Produto C – Diagnóstico Técnico Participativo. 

 

Índice de Resíduos Sólidos (Irs) 

O Irs quantifica e qualifica os serviços de manejo de resíduos sólidos do município. O 
índice expressa a cobertura dos serviços de coleta convencional e seletiva de lixo, 
assumindo a seguinte formulação: 

 𝐼𝑟𝑠 =
𝐼𝐴𝑐𝑐 + 𝐼𝐴𝑐𝑠

2
 

Onde: 

Irs: Índice de Resíduos Sólidos; 

IAcc: Indicador de cobertura por serviço de coleta convencional de resíduos 
sólidos; 

IAcs: Indicador de cobertura por serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos. 

 

O IAcc expressa a cobertura do serviço de coleta convencional do setor de resíduos 
sólidos de Rodeio/SC. A formulação do índice compreende a razão entre a população 
atendida pelo serviço convencional de coleta e a população total do município, 
conforme apresentado a seguir: 

𝐼𝐴𝑐𝑐 =
𝑃𝐴𝑐𝑐

𝑃𝑇
 

Onde: 

IAcc: Indicador de cobertura por serviço de coleta convencional de resíduos 
sólidos; 

PAcc: População atendida com serviço de coleta convencional de resíduos 
sólidos; 

PT: população total do município. 

 

O IAcs expressa a cobertura do serviço de coleta seletiva do setor de resíduos sólidos 
de Rodeio/SC. A formulação do índice compreende a razão entre a população 
atendida pelo serviço de coleta seletiva e a população total do município, conforme 
apresentado a seguir: 

𝐼𝐴𝑐𝑠 =
𝑃𝐴𝑐𝑠

𝑃𝑇
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Onde: 

IAcs: Indicador de cobertura por serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos; 

PAcs: População atendida com serviço de coleta seletiva de resíduos sólidos; 

PT: população total do município. 

9.2.2 Aplicação da metodologia de hierarquização 

A hierarquização das medidas alternativas conforme a metodologia descrita será 
apresentada a seguir. Primeiramente serão apresentados os resultados da aplicação 
de cada um dos índices, para então proceder a análise das prioridades demandadas 
pela população do município de Rodeio/SC. 

Os dados utilizados na aplicação dos índices foram aqueles apresentados no Produto 
C – Diagnóstico Técnico Participativo. 

 

Índice de Abastecimento de Água (Iab) 

𝐼𝑎𝑏 =
7950

10922
= 0,72 

A aplicação do Iab resultou em 0,72, ou seja, o município dispõe de uma rede de 
abastecimento público que atende à cerca de 72,0% da população. 

 

Índice de Esgotamento Sanitário (Ies) 

𝐼𝑒𝑠 =
143

3910
= 0,03 

A aplicação do Ies resultou em 0,03, ou seja, apenas 3% das residências do município 
têm acesso a um sistema coletivo para tratamento do esgoto sanitário. Essas 
residências, localizadas no bairro Santo Antônio, dispõem de tratamento baseado em 
tanque séptico. 

Índice de Drenagem Urbana (Idr) 

𝐼𝑑𝑟 =
0,7927 + 0,6268 + 0,5308

3
= 0,65 

A aplicação do Idr resultou em 0,65, ou seja, 65% das residências do município estão 
localizadas em áreas afastadas de locais com problemas de cheias e alagamentos 
devido às deficiências no sistema de drenagem. 
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Índice de Resíduos Sólidos (Irs) 

 𝐼𝑟𝑠 =
0,89 + 0,00

2
= 0,45 

A aplicação do Irs resultou em 0,45. Apesar de grande parte da população ser 
atendida pela coleta convencional, a falta de um serviço de coleta seletiva no 
município comprometeu o índice. 

 

Conforme a metodologia apresentada, os índices setoriais assumem uma variação 
teórica de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de zero, maior é a carência, maiores 
os riscos sanitários e/ou menos ambientalmente salubre é a área avaliada. 

Assim, as ações prioritárias devem considerar os setores mais carentes. Quaisquer 
melhorias implantadas nesses setores acarretarão em ganhos significativos na 
salubridade ambiental do município. 

A aplicação dos índices setoriais apontou que os setores com maior carência são 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Em seguida vêm os serviços de drenagem 
urbana e abastecimento de água. 

Apesar da drenagem urbana e do abastecimento de água apresentarem os melhores 
índices, estes estão longe do ideal, assim, a melhoria da salubridade ambiental do 
município depende também de ações nestes dois setores. 

Os critérios para a definição das prioridades consideram ainda o atendimento aos 
objetivos do PMSB e o custo benefício dessas ações. 

O PMSB prevê em seus objetivos ampliar o sistema de abastecimento público de água 
para atender a toda a população urbana, reduzir as perdas no sistema, implantar 
sistema coletivo de tratamento de esgoto na área urbana, identificar e solucionar os 
locais com problemas de drenagem, reduzir sistematicamente a ocorrência de 
alagamentos, reduzir os resíduos destinados ao aterro sanitário, atender toda a 
população com coleta convencional e seletiva, proteger e renaturalizar os cursos 
d’água através da recomposição da mata ciliar, reduzir a ocorrência de doenças 
relacionadas à falta de saneamento e estruturar o sistema de gestão do saneamento 
básico de Rodeio/SC. 

Considerando o custo-benefício da implantação dessas ações, os investimentos são 
justificados pelas vantagens que trazem à população. 

Para o sistema de esgotamento sanitário, cujo custo é mais elevado pelo fato da 
implantação de um sistema de tratamento exigir um investimento inicial alto, a medida 
reflete diretamente em diversos benefícios para população e para a cidade. A 
população se beneficia com a garantia de que seus esgotos estão sendo devidamente 
afastados do contato com as pessoas, o que concorre para a melhoria da saúde e do 
bem estar da população. Assim, a cidade elimina o risco clandestinidade de seus 
lançamentos, reduzindo a probabilidade da proliferação de doenças, como a cólera e 
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a proteção dos recursos hídricos, passando a receber o efluente da estação, 
devidamente tratado e controlado.  

Dessa forma, independente da priorização por setor, foram previstas metas 
emergenciais, de curto, médio e longo prazos para cada um dos serviços de 
saneamento com vistas ao atendimento dos objetivos do PMSB, permitindo dessa 
forma a melhoria da salubridade ambiental do município como um todo. 

 

9.3 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANCE DO CENÁRIO NO 
SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Segundo o Diagnóstico para o Setor de Abastecimento de Água, foram utilizados para 
o município de Rodeio os presentes dados para a construção dos cenários adequados 
para o município. A seguir serão apresentados programas, projetos e ações para o 
setor de abastecimento de água do município. 

9.3.1 Justificativas 

Tendo em vista o quadro referencial evidenciado no diagnóstico do sistema de 
abastecimento de água do Município de Rodeio e os indicadores mundiais que 
apontam para uma grave crise de acesso seguro à água no futuro próximo, cabe aqui, 
a proposição de ações concretas no sentido de maximizar o atendimento às 
demandas atuais e futuras, bem como iniciar o planejamento e investimentos na 
proteção do atual manancial, no controle das perdas físicas e no uso racional deste 
recurso escasso que é a água. 

É de fundamental importância a apresentação ordenada das ações à sociedade, 
dentro de um cronograma físico de metas para os horizontes dos anos 2016-2018 
(ações emergenciais), 2019-2024 (curto prazo), 2015-2029 (médio prazo) e 2030-
2036 (longo prazo), uma vez que o PMSB tem a função não apenas de 
instrumentalizar a Prefeitura Municipal com uma ferramenta de planejamento e 
fiscalização das ações, mas também de permitir que a população exerça seu efetivo 
papel no controle social. 

Os programas do setor de abastecimento de água são elencados a seguir: 

 Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do SAA; 

 Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e 
Subterrâneos; 

 Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água; e 

 Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da 
Água. 
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9.3.2 Diretrizes e princípios 

São diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos:  

 A gestão sistemática dos recursos hídricos; a adequação da gestão de recursos 
hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 
culturais; a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

 A outorga pelo uso de recursos hídricos como instrumento da PNRH; 

 O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos 
assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício 
dos direitos de acesso à água; 

 Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público o direito dos seguintes usos de 
recursos hídricos: I – derivação ou captação de parcela da água existente em um 
corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público; II – extração de 
água de um aquífero subterrâneo para consumo final; 

 A definição de usos considerados insignificantes nos termos da Lei n° 9.433/97 
deverá ser baseada nas vazões máximas outorgáveis para determinado manancial e 
não a partir da vazão nominal aduzida ou de sua finalidade; 

 O instrumento legal para regulação e legitimação do uso de recursos hídricos é a 
outorga de uso concedida pelo Poder Público. Não é legítimo restringir captações de 
água a partir de um manancial por outro instrumento que não seja a outorga de direitos 
de uso; 

 Por força da Lei n° 9.433/97, a prioridade do uso dos recursos hídricos mesmo em 
caso de escassez, é para o consumo humano e dessedentação animal. Assim sendo, 
não é legítimo coibir a instalação de ponteiras e poços para captação de água 
subterrânea caso não exista alternativa de abastecimento de água, provida pelo Poder 
Público. 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de Ampliação, 
Modernização e Manutenção do SAA deverão ter como princípios básicos, as 
seguintes considerações: 

 O pleno entendimento de que a água é um recurso escasso, dotado de valor 
econômico e essencial à vida, conforme os princípios emanados da PNRH; 

 Legalização do SAA no que diz respeito ao licenciamento ambiental da operação 
de suas estruturas e da obtenção efetiva de outorgas para captação de água nos 
mananciais tanto superficiais quanto subterrâneos. Somente mediante a efetiva 
outorga de uso dos recursos hídricos, a concessionária poderá fornecer garantias ao 
município quanto à entrega de água bruta para tratamento e distribuição. 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
191 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 
Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos 
deverão ter como princípios básicos, as seguintes considerações: 

 A água é um bem de domínio público; é um recurso natural limitado, dotado de 
valor econômico; a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 
com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades; 

Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de Controle de 
Perdas e Uso Racional da Água deverão ter como princípios básicos, as seguintes 
considerações: 

 O tratamento a ser dispensado no bojo das ações voltadas ao controle de perdas 
e ao uso racional da água deverá ser ajustado para os três níveis de ação/decisão 
que possuem interface com o tema. Trata-se de abordagens complementares que 
remetem às esferas decisórias, planos de ação e instrumentos apropriados 
especificamente para cada um dos três níveis de agregação territorial e funcional 
presentes no conceito de conservação de água: (i) o nível macro dos sistemas 
ambientais e bacias hidrográficas; (ii) o nível mesos dos sistemas urbanos de 
abastecimento público de água; e (iii) o nível micro das edificações e sistemas 
comunitários fechados, que envolve essencialmente o comportamento e os interesses 
dos usuários finais; 

 Perdas físicas de água em qualquer sistema e em qualquer nível do sistema 
representam perdas econômicas irreparáveis para a sociedade como um todo; 

 As ações de controle de perdas e uso racional da água deverão privilegiar, 
sobretudo, os ganhos resultantes para a coletividade, para as atuais e para as futuras 
gerações, decorrentes da conservação do recurso água; 

 O controle de perdas e o uso racional da água não devem ser entendidos como 
ações dependentes, apenas da boa vontade e bom senso dos moradores. A 
conservação da água em seu sentido mais amplo depende cada dia mais de 
investimentos em desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico dos sistemas de 
abastecimento e uso da água, nos níveis desde o macro, da companhia de 
saneamento e dos operadores autônomos, até o micro, do usuário individual. A 
conservação da água passa ainda pela modernização do sistema de concessão e de 
regulação do uso em todos os níveis; 

 Ações de conservação da água passam, obrigatoriamente, por uma mudança de 
comportamento individual frente às questões da escassez da água e às questões de 
que a água doce é um recurso finito, dotado de valor econômico; 

 A efetividade das ações de conservação da água passa, obrigatoriamente, pela 
conscientização individual de que a mesma depende intrinsecamente do 
comportamento coletivo, sendo responsabilidade de todos e não apenas do governo 
ou da companhia de saneamento e dos operadores privados dos serviços de 
abastecimento. 
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Todos os projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de 
Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água deverão ter 
como princípios básicos, as seguintes considerações, emanadas da Portaria 
nº 2914/2011: 

 Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de 
potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água; 

 Os critérios de avaliação da qualidade da água bruta e sua tratabilidade ou 
adequação para abastecimento para consumo humano são encontrados na norma 
NBR 12.216, da ABNT, e na Resolução Conama nº 357/05; 

 Água potável – água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido por esta 
Portaria e que não ofereça riscos à saúde; 

 Controle da qualidade da água para consumo humano para verificar se a água 
fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição; 

 Vigilância da qualidade da água para consumo humano – conjunto de ações 
adotadas regularmente pela autoridade de saúde pública para verificar o atendimento 
a esta Portaria, considerados os aspectos socioambientais e a realidade local, para 
avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à saúde humana; 

 O sistema de monitoramento da qualidade da água deverá permitir o controle 
social, por força da Portaria nº 2914/2011: Art. 12, Inciso V - garantir informações à 
população sobre a qualidade da água para consumo humano e riscos à saúde 
associados; e Art. 13, Inciso X - manter registros atualizados sobre as características 
da água distribuída, sistematizados de forma compreensível à população e 
disponibilizados para pronto acesso e consulta pública; 

 Cabe ao(s) responsável (is) pela operação de sistema ou solução alternativa de 
abastecimento de água exercer o controle da qualidade da água. Em caso de 
administração, em regime de concessão ou permissão, do sistema de abastecimento 
de água, é a concessionária ou a permissionária a responsável pelo controle da 
qualidade da água; 

 Incumbe ao responsável pela operação de sistema de abastecimento de água, 
dentre outros: 

I - operar e manter sistema de abastecimento de água potável para a população 
consumidora em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, publicadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com outras normas e legislações 
pertinentes; 

II - manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, por meio de: 

 Controle operacional das unidades de captação, adução, tratamento, 
reservação e distribuição; 

 Exigência do controle de qualidade, por parte dos fabricantes de produtos 
químicos utilizados no tratamento da água e de materiais empregados na 
produção e distribuição que tenham contato com a água; 
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 Capacitação e atualização técnica dos profissionais encarregados da operação 
do sistema e do controle da qualidade da água; 

III - promover, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, 
as ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de sua bacia 
contribuinte, assim como efetuar controle das características das suas águas. 

9.3.3 Objetivos  

Objetivo Geral 

O objetivo primordial dos Programas do Setor de Abastecimento de Água é 
estabelecer o conjunto de ações para o horizonte de planejamento do PMSB, no 
sentido de permitir a efetiva gestão quantitativa e qualitativa do sistema de 
abastecimento de água para o Município de Rodeio. 

Objetivos Específicos 

No âmbito da gestão quantitativa e qualitativa dos serviços, podem ser identificados 
as principais orientações e incentivos: 

 Orientar o planejamento das ações de 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. 

9.3.4 Quadro dos programas, projetos e ações – abastecimento de água 

Neste item são apresentado os programas, projetos e ações para o plano de execução 
para o abastecimento de água. 
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Tabela 99: Ações Emergenciais para o Sistema de Abastecimento de Água de Rodeio – SC no 
período de 2016 a 2018 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

EMERGENCIAIS                      
2016 a 2018 

2016 Institucional Revisão e Implementação da PMSB. 

2016 a 
2018 

Projetos 

Estudos e Projeto para Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água (Capacidade da ETA e 

Reservatórios). 

2016 a 
2018 

Estudos e projetos para Implantação de Programa 
de controle de perdas operacionais no SAA. 

2016 a 
2018 

Estudos e projetos técnicos para implantação de 
novo sistema de captação, tratamento e distribuição 

de água no Rio Itajaí ou Rio Benedito. 

2016 a 
2018 

Infraestrutura 

Cadastro da Rede de Distribuição.  

2016 a 
2018 

Ampliação da rede de distribuição de água tratada 
para o atendimento da população que ainda não 

possui água do sistema de abastecimento público. 

2016 a 
2018 Reativação da Estação de Tratamento Antiga. 

 

Tabela 100: Ações de Curto Prazo para o Sistema de Abastecimento de Água de Rodeio – SC 
no período de 2019 a 2024 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

CURTO PRAZO                     
2019 a 2024 

2019 a 
2024 Administrativo 

Implantação do Programa de controle de perdas 
operacionais no SAA.  

2019 a 
2024 Projeto 

Estudos e Projetos para Recuperação e 
Preservação de Mananciais. 

2019 a 
2024 Infraestrutura 

Implantação do novo SAA de Rodeio conforme 
estudo realizado. 

   Ampliação da rede de distribuição de água tratada. 

 

Tabela 101: Ações de Médio Prazo para o Sistema de Abastecimento de Água de Rodeio – SC 
no período de 2025 a 2029 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

MÉDIO PRAZO                   
2025 a 2029 

2025 a 
2029 

Administrativo 
Continuidade do Programa de controle de perdas 

operacionais no SAA.  
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

2025 a 
2029 

Infraestrutura 

Ampliação da rede de distribuição de água tratada. 

2025 a 
2029 

Implantação de Programa de recuperação e 
preservação de mananciais. 

 
 

Tabela 102: Ações de Longo Prazo para o Sistema de Abastecimento de Água de Rodeio – SC 
no período de 2030 a 2036 

 

9.4 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANCE DO CENÁRIO NO 
SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

9.4.1 Justificativas 

O lançamento descontrolado de esgotos nos solos ou em corpos d’água, representam 
uma das principais causas da poluição hídrica, constituindo-se em fontes de 
degradação do meio ambiente e de proliferação de doenças. 

Embora a relação entre o atendimento por saneamento básico e a melhoria da saúde 
pública seja uma das relações mais ponderáveis e reconhecidas no meio técnico-
científico, persiste a existência de populações que não têm acesso a ambientes 
saneados, com disposição adequada das excretas e águas servidas.  

O saneamento básico é uma excelente oportunidade para desenvolver instrumentos 
de educação sanitária e ambiental, por meio da participação popular ampliam-se os 
mecanismos de controle externo da administração pública, garantindo a continuidade 
na prestação dos serviços e para o exercício da cidadania.  

É por esta ótica que está sendo elaborado o PMSB de Rodeio, cujos programas de 
esgotamento sanitário a serem apresentados são partes integrante deste 
planejamento. 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO AÇÕES 

LONGO PRAZO                 
2030 a 2036 

2030 a 
2036 Administrativo 

Continuidade do Programa de controle de perdas 
operacionais no SAA.  

2030 a 
2036 

Infraestrutura 

Ampliação da rede de distribuição de água tratada. 

2030 a 
2036 

Continuidade do Programa de recuperação e 
preservação de mananciais. 
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Além de sua importância socioambiental, o saneamento básico, enquanto atividade 
econômica apresenta ganhos de eficiência e de rentabilidade altamente crescentes 
em escala ao longo do tempo, devendo ser disponibilizado a toda população, 
independente da sua capacidade de pagamento. Entre os ganhos desta natureza 
pode-se citar: 

 Valorização dos imóveis e do preço da terra; 

 Redução de afastamentos de funcionários em função de doenças associadas 
à falta de saneamento básico; 

 Aumento da produtividade de trabalhadores com ganhos em sua renda; 

 Desoneração do sistema público de saúde. 

Os programas do setor de esgotamento sanitário são elencados a seguir: 

 Programa de Implantação do SES; 

 Programa de Implantação de SES independentes. 

9.4.2 Diretrizes e princípios 

São princípios básicos dos programas relativos ao SES: 

 Regularidade na prestação dos serviços; 

 Eficiência e qualidade do sistema; 

 Segurança operacional do SES, inclusive aos funcionários que o mantém; 

 Busca da generalidade e da modicidade das soluções adotadas; 

 Mudança dos padrões técnicos garantindo a qualidade e eficiência do 
atendimento; 

 Adequação à realidade local; 

 Integração dos SES e articulação com os demais serviços públicos; 

 Promover condições de avanço para ampliar gradativamente o tratamento; 

 Fundamenta-se na questão da saúde pública, visando evitar/minimizar riscos 
epidêmicos oriundos do estado de degradação dos corpos receptores; 

 Melhoria das condições de higiene das diversas áreas da cidade; 

 Conservação dos recursos naturais; 

 Redução dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças; 

 Reforço da arborização ao redor da ETE. 
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9.4.3  Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo geral dos programas de esgotamento sanitário é promover uma eficiente 
implantação do serviço de coleta, transporte e tratamento de esgoto, bem como 
proporcionar sua expansão adequada de modo a prestar atendimento eficiente a toda 
população do município, tendo como resultado a diminuição dos custos ambientais e 
a promoção de condições mais favoráveis para a qualidade de vida da cidade. 

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Reduzir riscos relacionados à saúde dos trabalhadores que lidam com o 
sistema de esgotos do município; 

 Regularizar o sistema de tratamento perante os órgãos ambientais; 

 Garantir o atendimento aos padrões legais referentes às características do 
efluente final e dos lodos produzidos na ETE; 

 Aferir a eficiência dos tratamentos dispensados aos esgotos coletados; 

 Propiciar condições sanitárias adequadas às populações que convivem com os 
diversos riscos advindos de lançamentos indevidos. 

9.4.4 Quadro dos programas, projeto e ações – esgotamento sanitários 

Neste item são apresentados os programas, projetos e ações para o plano de 
execução do sistema de esgotamento sanitário. 

 

Tabela 103: Ações Emergenciais para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Rodeio – SC no 
período de 2016 a 2018 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

EMERGENCIAIS                      
2016 a 2018 

2016 a 
2018 

Institucional Revisão e Implementação da PMSB. 

2016 a 
2018 

Projetos 
Revisão e atualização do Projeto do Sistema de 
esgotamento sanitário a ser implantado na área 

urbana do município. 

2016 a 
2018 

Infraestrutura 

Implantação de 1ª Etapa da rede coletora de esgoto 
das bacias 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 

Implantação da 1ª Etapa da ETE. 
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Tabela 104: Ações de Curto Prazo para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Rodeio – SC no 
período de 2019 a 2024 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

CURTO PRAZO                     
2019 a 2024 

2019 a 
2024 

Infraestrutura 

Implantação de 1ª Etapa da rede coletora de esgoto 
das bacias 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

2019 a 
2024 

Implantação da 2ª etapa da rede coletora de esgoto 
das bacias 07,08,09,10,11,12,13 

2019 a 
2024 

Implantação das ligações domiciliares das bacias 
07,08, 09,10,11,12 e13. 

2019 a 
2024 

Implantação da 2ª Etapa da ETE 

2019 a 
2024 

Implantação de Estações elevatórias das bacias 
07,08, 09,10,11,12 e13 

 
2019 a 
2024 

Projeto 
Implantação das ligações domiciliares das bacias 

01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

 

Tabela 105: Ações de Médio Prazo para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Rodeio – SC 
no período de 2025 a 2029 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

MÉDIO PRAZO                   
2025 a 2029 

2025 a 
2029 

Infraestrutura 

Implantação de 2ª Etapa da rede coletora de esgoto 
das bacias 01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

2025 a 
2029 Implantação das ligações domiciliares das bacias 

01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

2025 a 
2029 Implantação de Estações elevatórias das bacias 01, 

02, 03, 04, 05 e 06. 

 

Tabela 106: Ações de Longo Prazo para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Rodeio – SC 
no período de 2030 a 2036 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

LONGO PRAZO                 
2030 a 2036 

2030 a 
2036 

Infraestrutura 
Implantação do SES independentes. 

2030 a 
2036 Implantação das ligações domiciliares e elevatórias 

do SES independentes. 
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9.5 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANCE DO CENÁRIO NO 
SETOR DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

9.5.1 Justificativas 

Diante das novas necessidades do capitalismo moderno, um volume crescente de 
resíduos precisa ser recolhido, tratado e corretamente disposto, sem contar a 
necessidade de novas áreas disponíveis e adequadas para seu recebimento, tendo 
como fatores limitantes os impactos ambientais e os custos envolvidos em todas as 
etapas de seu gerenciamento.  

A Lei n° 12.305/2010 traz como principais objetivos: a proteção da saúde pública e de 
qualidade ambiental; a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o 
tratamento dos resíduos sólidos; a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção de bens e serviços; 
o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais; o incentivo à indústria de reciclagem e a gestão integrada de 
resíduos sólidos. 

Como a maioria das cidades brasileiras, Rodeio precisa buscar soluções que sejam 
eficazes e que estejam dentro de uma política ambientalmente sustentável. 
Ressaltando que o município está em processo de elaboração do Plano Intermunicipal 
de Gestão dos Resíduos Sólidos, de suma importância para adequação municipal e 
regional dos processos de GRS. 

Os programas do setor de resíduos sólidos são elencados a seguir: 

 Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem; 

 Programa de Melhoria e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Programa de Melhoria Operacional e Ampliação da Coleta e Limpeza Pública; 

 Programa de Educação Ambiental. 

9.5.2 Diretrizes e princípios 

Todos os programas deverão respeitar as seguintes diretrizes e princípios: 

 Universalidade, regularidade, continuidade e qualidade dos serviços relativos ao 
manejo e tratamento dos resíduos sólidos; 

 Reconhecimento do município como titular dos serviços de manejo dos resíduos 
sólidos; 

 Busca da promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 

 Acesso da sociedade à educação ambiental; 

 Atuação em consonância com o PMSB e com as demais políticas públicas, dentro 
do princípio da legalidade das ações; 
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 Gradação e progressividade das ações de implementação dos programas visando 
sua consolidação de forma eficiente; 

 A visão global dos resíduos sólidos gerados na cidade; 

 Identificação e monitoramento de passivos ambientais relacionados ao sistema de 
resíduos sólidos. 

9.5.3 Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo principal dos programas do setor de resíduos sólidos é 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.  

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Implantar campanha permanente de educação ambiental que promova a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos; 

 Incentivar a segregação dos resíduos recicláveis secos na fonte; 

 Incentivar a reinserção de resíduos reutilizáveis. 

9.5.4 Quadro dos programas, projetos e ações – resíduos sólidos  

Neste item são apresentados os programas, projetos e ações para o plano de 
execução do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

Tabela 107: Ações Emergenciais para o Sistema de Gestão Resíduos Sólidos de Rodeio – SC 
no período de 2016 a 2018 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

EMERGENCIAIS                      
2016 a 2018 

2016 Institucional Revisão e implementação da PMSB. 

2016 a 
2018 

Projetos 

Programa pra implantação da Coleta Seletiva no 
Município. 

2016 a 
2018 

Campanhas Institucionais, propaganda e 
informação chamando atenção para a 

responsabilidade da população na geração dos 
resíduos e para o programa de coleta seletiva. 

2016 a 
2018 Infraestrutura 

Formar uma organização para os catadores de lixo 
reciclável e desenvolver a profissionalização. 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
201 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

2016 a 
2018 

Formar uma cooperativa para gerenciamento da 
coleta, triagem, comercialização e administração da 

coleta seletiva. 

2016 a 
2018 

Elaborar estudos em relação ao custo e definição 
de tarifas a serem cobradas pelo serviço de coleta e 

disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

2016 a 
2018 

Desenvolver um roteiro pré-estabelecido, realizado 
pelos caminhões, onde o município pode ser 

dividido em setores, e os materiais recolhidos. 

2016 a 
2018 

Regularização dos serviços de coleta, transporte e 
destino final dos resíduos dos estabelecimentos de 

saúde. 

 

Tabela 108: Ações de Curto Prazo para o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos de Rodeio – 
SC no período de 2019 a 2024 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

CURTO PRAZO                     
2019 a 2024 

2019 a 
2024 

Administrativo 
Controle e fiscalização das empresas coletoras de 

resíduos. 

2019 a 
2024 Projeto 

Campanhas institucionais, propaganda e 
informação chamando atenção para 

responsabilidade da população na geração dos 
resíduos e para o programa de coleta seletiva.  

2019 a 
2024 

Infraestrutura 

Investir na segurança e identificação dos 
cooperados, uniforme e identificação dos 

caminhões que realizam a coleta.  

2019 a 
2024 Criação de Centro de Triagem.  

 

Tabela 109: Ações de Médio Prazo para o Sistema de Gestão Resíduos Sólidos de Rodeio – SC 
no período de 2025 a 2029 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

MÉDIO PRAZO                   
2025 a 2029 

2025 a 
2029  

Infraestrutura 
Aquisição caminhões, esteiras, outros para 
aumentar a coleta e triagem de materiais 

recicláveis. 
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Tabela 110: Ações de Longo Prazo para o Sistema de Gestão Resíduos Sólidos de Rodeio – SC 
no período de 2030 a 2036 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

  
LONGO PRAZO                 

2030 a 2036 

2030 a 
2036 

Infraestrutura 

Ampliação do roteiro de coleta 

2030 a 
2036 

Aquisição de caminhões, esteiras, outros para 
aumentar a coleta e triagem de materiais 

recicláveis. 

2030 a 
2036 Projeto Educação Ambiental 

 

9.6 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA ALCANCE DO CENÁRIO NO 
SETOR DE DRENAGEM URBANA 

9.6.1 Justificativas 

As cidades contemporâneas não podem evitar o confronto com problemas causados 
pelas chuvas e seu consequente escoamento. Parte dos mais antigos esforços da 
humanidade concentrou-se na velha batalha com as forças da natureza em forma de 
água. 

Cada vez mais se torna necessário trabalhar os efeitos da água onde quer que ela 
afete as estruturas e as infraestruturas da sociedade. Neste contexto, o papel dos 
técnicos e dos gestores públicos em conexão com os vários efeitos da água, pode ser 
agrupado de forma genérica em três categorias de compromissos principais: 

• Controle de inundações: gerenciar o escoamento natural das águas de chuva para 
prevenir danos a propriedades e a perda de vidas; 

• Recursos hídricos: explorar os recursos hídricos disponíveis para propósitos 
benéficos, como abastecimento de água, irrigação, hidroeletricidade e navegação, por 
exemplo; 

• Qualidade da água: administrar o uso da água para prevenir a degradação causada 
pelos poluentes naturais e antrópicos. 

O foco dos programas de drenagem urbana é abrandar os efeitos adversos do 
escoamento de águas pluviais e promover a melhoria na qualidade dos corpos d’água, 
aproveitando-os de maneira sustentável.  

Os impactos que ocorrem na drenagem urbana são, em primeiro lugar, consequência 
direta das práticas de uso do solo e da forma pela qual a infraestrutura urbana é 
planejada, implantada e legislada.   

Outra questão importante associada aos problemas da drenagem urbana diz respeito 
ao crescimento populacional. O crescimento da população urbana tem sido acelerado 
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nas últimas décadas no Brasil, fazendo crescer desordenadamente as cidades e 
fazendo surgir metrópoles na maior parte dos estados brasileiros.  

Atualmente a uma série de eventos desastrosos, alguns de natureza trágica, a cada 
período de chuvas e que afetam principalmente vales inundáveis e encostas erosivas. 
Quase sempre estes eventos são tratados essencialmente em nível emergencial pelos 
sistemas de defesa civil, havendo ainda relativamente poucas políticas públicas para 
equacionamento prévio dos problemas.  

Este aumento dos prejuízos humanos e materiais causados por enchentes em cidades 
brasileiras relaciona-se, por outro lado, com a baixa capacitação institucional e técnica 
dos municípios para resolução dos problemas no setor, com a formação histórica de 
uma concepção inadequada das ações de drenagem urbana, pontuais e 
desarticuladas, com a insuficiência da oferta de infraestrutura de drenagem urbana e 
com a escassez de recursos para implementação de ações que visem a gestão do 
escoamento das águas urbanas e, por último, com a ausência de mecanismos de 
controle social na prestação deste tipo de serviço.  

O resultado é a degradação do ambiente, da saúde pública e da qualidade de vida 
nas cidades. 

Os programas aqui propostos objetivam promover a gestão sustentável da drenagem 
urbana de Rodeio, com ações de diversas naturezas dirigidas à preservação 
ambiental, controle e a minimização dos impactos causados pelas águas pluviais no 
município. 

Os programas para atender o setor de drenagem urbana do município são: 

 Programa de Adequação do Sistema de Micro drenagem; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Revitalização dos Corpos d’Água; 

 Programa de Gerenciamento da Drenagem Urbana. 

9.6.2 Diretrizes e princípios 

Todos os programas que serão realizados no âmbito do setor de drenagem urbana do 
município deverão ter em seus princípios básicos, as seguintes considerações: 

 O sistema de drenagem é parte de uma complexidade urbana mais ampla e sua 
projeção tem caráter ambiental abrangente; 

 Todos os programas deverão respeitar a demanda de espaço que a drenagem 
requer, dentro dos cenários traçados pelos estudos; 

 As medidas de controle da poluição devem constituir parte essencial nos 
programas de drenagem urbana sustentável; 
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 O bom desenvolvimento de qualquer projeto dependerá do preparo da população 
para o bom uso do mesmo e para a percepção de sua real utilidade e abrangência, 
de modo que possa compartilhar responsabilidades de forma capacitada. 

9.6.3 Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo geral dos Programas do setor de drenagem urbana é proporcionar 
orientações teórico-metodológicas para a área de drenagem urbana de Rodeio que 
visem reduzir 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. 

Objetivos Específicos 

Também constituem objetivos destes programas: 

 Executar a manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem do 
município; 

 Ampliar o sistema de microdrenagem atendendo parte da demanda de 
urbanização do município; 

 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos 
d’água; 

 Realização de campanhas educacionais junto à população. 

9.6.4 Quadro dos programas, projetos e ações  - drenagem urbana 

Neste item são apresentados os programas, projetos e ações para o plano de 
execução do sistema de drenagem urbana. 

 

Tabela 111: Ações Emergenciais para o Sistema de Drenagem Urbana de Rodeio – SC no 
período de 2016 a 2018 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

EMERGENCIAIS                     
2016 a 2018 

2016 a 
2018 

Administrativo 

Cadastramento da rede de drenagem existente. 

2016 a 
2018 Implantação de Sistema de Banco de Dados. 

2016 a 
2018 

Implantação de Programa de Manutenção de 
Redes. 

2016 a 
2018 

Atividades de Conscientização quanto ao uso e 
ocupação do solo, para a manutenção dos 
dispositivos de drenagem, previstos em lei. 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

2016 a 
2018 Projetos 

Elaboração de um estudo técnico e projetos 
consolidados do sistema de drenagem existente no 

Município de Rodeio (identificando pontos de 
assoreamento dos rios, alagamentos, limitações da 
microdrenagem, necessidade de recomposição de 

mata ciliar). Objetivando reduzir os danos ou as 
consequências das inundações pela introdução de 

normas, regulamentos e programas. 

Estudos e projetos para renaturalização dos rios, 
ribeirões, córregos e nascentes com recomposição 

da Mata Ciliar. 

2016 a 
2018 

Infraestrutura 

Desassoreamento, desobstrução e limpeza dos 
contribuintes do rio Benedito e seus afluentes 

2016 a 
2018 

Desassoreamento, desobstrução e limpeza dos 
contribuintes do rio Itajaí-Açu. 

 

Tabela 112: Ações de Curto Prazo para o Sistema de Drenagem Urbana de Rodeio – SC no 
período de 2019 a 2024 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

CURTO PRAZO                     
2019 a 2024 

2019 a 
2024 

Administrativo 

Manutenção do Sistema de Banco de Dados.  

2019 a 
2024 

Manutenção do Programa de Manutenção de 
Redes.  

2019 a 
2024 

 
Infraestrutura 

Renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e 
nascentes com recomposição da Mata Ciliar. 

 
2019 a 
2024  

Execução dos projetos de Macro e Microdrenagem 
elaborados. 

 

Tabela 113: Ações de Médio Prazo para o Sistema de Drenagem Urbana de Rodeio – SC no 
período de 2025 a 2029 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

MÉDIO PRAZO                   
2025 a 2029 

2025 a 
2029 

Administrativo 
Manutenção do Programa de Manutenção de 

Redes.  

2025 a 
2029 Infraestrutura 

Renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e 
nascentes com recomposição da Mata Ciliar. 
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Tabela 114: Ações de Longo Prazo para o Sistema de Drenagem Urbana de Rodeio – SC no 
período de 2030 a 2036 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

LONGO PRAZO                 
2030 a 2036 

2030 a 
2036 

Administrativo 
Manutenção do Programa de Manutenção de 

Redes.  

2030 a 
2036 

Infraestrutura 
 

Renaturalização dos rios, ribeirões, córregos e 
nascentes com recomposição da Mata Ciliar. 

 

9.7 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

As ações de emergência e contingência buscam 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 o 
serviço de saneamento.  

Na operação e manutenção destes serviços deverão ser utilizados mecanismos locais 
e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejáveis através do 
controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos, 
visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços.  
As ações de caráter preventivo buscam conferir segurança aos processos e 
instalações operacionais, evitando descontinuidade nos serviços. Como em qualquer 
atividade, ainda existe a possibilidade de ocorrência de situações imprevistas.   

Isso possibilita que os sistemas de saneamento básico tenham a segurança e a 
continuidade operacional garantidas. Desta forma, foram estabelecidas ações de 
emergência e de contingência a serem adotadas para os serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos.  

A seguir são apresentados os objetivos do programa, seguido das ações de 
emergências e contingências a serem adotadas no município de Rodeio - SC para os 
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos e drenagem urbana.  

9.7.1 Objetivo 

Dispor de um plano de emergência e contingência para os sistemas de abastecimento 
de água, esgoto sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana para o município de 
Rodeio - SC, fazendo com que os envolvidos possam atuar de maneira eficaz em 
situações de emergência, provenientes de ocorrências variadas que demandam 
trabalhos urgentes para a garantia de atendimento à população.  
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9.7.2 Programas do setor de abastecimento de água  

Quando a densidade demográfica em uma comunidade aumenta, a solução mais 
econômica e definitiva é a implantação de um sistema público de abastecimento de 
água. Sob o ponto de vista sanitário, a solução coletiva é a mais indicada, por ser mais 
eficiente no controle dos mananciais e da qualidade da água distribuída à população.  

9.7.2.1 Ações de Emergência relativas ao Abastecimento de Água 

As ações de emergências previstas para o abastecimento de água no município estão 
listadas abaixo, correlacionando as ações ao período e linha de ação. 

 

Tabela 115: Ações Emergenciais para o Sistema de Abastecimento de Água de Rodeio - SC no 
período de 2016 a 2018 

PLANO MUNICIPAL DE SANEMANETO BÁSICO – RODEIO -SC 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

INTERVENÇÕES  PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO  
AÇÕES  

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
IS

 

2
0
1
6

 a
 2

0
1
8

 

2016 

Institucional  

Revisão e Implementação da PMSB 

2016 a 
2018 

 

Estudos e Projeto para Ampliação do SAA 
(Capacidade da ETA e Reservatórios). 

Programa de controle de perdas operacionais 
no sistema de abastecimento de água. 

Estudos e projetos para implantação de novo 
sistema de captação, tratamento e distribuição 

de água no Rio Itajaí ou Rio Benedito. 

2016 a 2018 Cadastro da Rede de Distribuição.  

2016 a 2018 Ampliação da rede de distribuição de água 
tratada para o atendimento da população que 

ainda não possui água do sistema de 
abastecimento público. 

2016 a 2018 Reativação da Estação de Tratamento Antiga. 

 

9.7.2.2 Ações de Contingência relativas ao Abastecimento de Água 

As ações de contingência referem-se às alternativas a serem tomadas pelos órgãos 
gestores, de modo a sanar eventuais ocorrências atípicas relativas ao SAA do 
município de Rodeio - SC. Tais medidas devem ser adotadas para o atual sistema de 
abastecimento, bem como para as futuras ampliações, que visam atendimento global 
da população, como caráter preventivo ou corretivo. 
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Os problemas relativos ao abastecimento de água podem ocorrer em qualquer etapa 
deste processo, os quais estão relacionados à manutenção do sistema, 
eventualidades, problemas de contaminação, falhas no sistema, dentre outros.  

As contingências referentes ao sistema de abastecimento de água são listadas a 
seguir, juntamente com seus meios de prevenção ou mitigação: 

a) Em casos de aumento de consumo atípico, proveniente de turistas no período 
do verão 

 Rodízio de regiões abastecidas, de forma a prover o mínimo necessário para 
os usos; 

 Reservação de água em caixas de água com maior volume pelos habitantes 
fixos;  

 Cobrança de tarifa sazonal pela concessionária. 

b) Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer o 
funcionamento de unidades operacionais, em especial das captações 

 Diagnostico prévio de riscos; 

 Treinamento de pessoal para tomada de decisão; 

 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos de limpeza e 
dragagem; 

 Divulgação adequada do problema. 

c) Em casos de rompimentos de adutoras e redes de água 

 Setorização das redes de distribuição para reduzir o trecho afetado; 

 Implementação de rodízio de abastecimento; 

 Controle da água disponível em reservatórios; 

 Instalação de equipamentos de monitoramento para identificação de 
vazamentos em estágios iniciais; 

 Uso contínuo de equipes contra vazamentos; 

 Comunicação adequada com os usuários afetados e garantia de suprimento de 
água por carro pipa para hospitais e regiões necessitadas; 

 Reparo das instalações danificadas. 

d) Em casos de ocorrência de períodos de falta de energia 

 Sistemas de geração autônoma de energia em elevatórias estratégicas; 

 Comunicação à Operadora em exercício de energia elétrica; 
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 Manutenção de volume adequado de reservação; 

 Implementação de rodízio de abastecimento; 

 Diagnóstico completo das áreas afetadas; 

 Comunicação adequada; 

 Disponibilidade de carro pipa para atendimento onde são desenvolvidas 
atividades essenciais. 

e) Em casos de contaminações de mananciais, acidente ou desastres 

 Treinamento adequado de pessoal para identificação de anomalias no 
manancial; 

 Interrupção no funcionamento da unidade de produção até confirmação da 
inexistência de riscos à saúde; 

 Comunicação adequada da ocorrência; 

 Medidas para descontaminação e recuperação do manancial afetado. 

Caso o desastre comprometa o sistema de abastecimento, deve-se novamente 
colocar em condições de uso no prazo mínimo possível, com as seguintes medidas:  

 Mapear os sistemas de abastecimento de água, soluções alternativas coletivas 
e individuais quanto a sua vulnerabilidade; 

 Avaliar a situação de mananciais e bacias hidrográficas afetadas e que possam 
ser usadas alternativamente para atender a população afetada; 

 Realizar diagnóstico da qualidade da água para consumo humano; 

 Avaliar a necessidade de aumentar a concentração de cloro residual e elevar a 
pressão do SAA;  

 Indicar utilização de soluções alternativas de abastecimento, no caso dos 
mananciais normalmente utilizados terem sido contaminados por substâncias 
perigosas. 

f) Em casos de atribuição de ocorrência de doenças às águas de abastecimento 

 Análise da água sob suspeita; 

 Apoio aos órgãos de saúde na investigação das causas das ocorrências. 

Com o levantamento das ações de contingência relativas ao abastecimento de água 
evidencia-se que quanto melhor for mantido o sistema e quanto mais ampla for a 
capacidade de atendimento, as situações de contingência serão reduzidas. Portanto, 
a solução dos principais problemas nestas situações diz respeito à alocação de 
recursos financeiros. 
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Segundo o Art. 46 da Lei nº 11.445, o ente regulador poderá adotar mecanismos 
tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, 
garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda. 

Ainda, os recursos poderão provir do erário, de financiamentos em geral, ou de 
parcerias público privadas na forma de concessões plenas ou parciais, nos termos da 
Lei.  

g) Ações de vandalismo 

 Comunicação à Polícia. 

9.7.3  Programas do setor de esgotamento sanitário  

O lançamento descontrolado de esgotos em solos e os corpos d’água representa 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. 

Embora a relação entre o atendimento por saneamento básico, em especial esgotos 
sanitários e a melhoria da saúde pública seja uma das relações mais ponderáveis e 
reconhecidas no meio técnico-científico, persiste a existência de populações que não 
têm acesso a ambientes saneados, com disposição adequada das excretas e águas 
servidas. 

9.7.3.1 Ações de Emergência relativas ao Esgotamento Sanitário 

As ações de emergência previstas para o esgotamento sanitário no município estão 
listadas abaixo, correlacionando as ações ao período e linha de ação do programa.  

 

Tabela 116: Ações Emergenciais para o Sistema de Esgotamento Sanitário de Rodeio - SC no 
período de 2016 a 2018 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – RODEIO-SC 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
IS

 

2
0
1
6

 a
 2

0
1
8

 

2016 a 
2018 

Institucional 

Revisão e Implementação da PMSB 

2016 a 
2018 

Revisão e atualização do Projeto do Sistema 
de esgotamento sanitário a ser implantado na 

área do município. 

2016 a 
2018 

Implantação de 1ª Etapa da rede coletora de 
esgoto das bacias 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 

2016 a 
2018 

Implantação da 1ª Etapa da ETE. 
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9.7.3.2 Ações de Contingência relativas ao Sistema de Esgoto Sanitário 

As ações de contingência referem-se às alternativas a serem tomadas pelos órgãos 
gestores, de modo a sanar eventuais ocorrências atípicas relativas ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário do Município de Rodeio - SC. Tais medidas devem ser 
adotadas após a implantação do SES previsto, como caráter preventivo ou corretivo.  

No caso do sistema de esgoto sanitário, o principal motivo de interrupção dos serviços 
é devido a vazamentos que possam ocorrer, entre outras razões, por paralisação de 
elevatórias e entupimentos.  

Assim, as contingências referentes ao sistema de esgotamento sanitário são listadas 
a seguir, decorrentes de casos fortuitos, juntamente com seus meios de prevenção ou 
mitigação: 

a) Em casos de inundações e enxurradas bruscas que comprometam o 
funcionamento de unidades operacionais localizadas em áreas de fundo vale 

 Diagnóstico de risco;  

 Executar reparo da área danificada com urgência; 

 Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes; 

 Proteção de motores e instalações elétricas; 

 Adequação de equipamentos de proteção individual; 

 Executar reparo da área danificada com urgência; 

 Treinamento de pessoal; 

 Comunicar aos órgãos de controle ambiental sobre o rompimento em alguma 
parte do sistema de coleta de esgoto. 

b) Em casos de erosões e deslizamentos que venham a comprometer o 
funcionamento de unidades operacionais 

 Diagnóstico prévio de riscos; 

 Treinamento de pessoal para tomada de decisão; 

 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos de limpeza e 
dragagem; 

 Divulgação adequada do problema. 

c) Em casos de rompimento ou obstrução de emissários com extravasamento 
em logradouro 

 Elaborar Mapa de Áreas de Riscos na área de influência dos emissários 
terrestres; 
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 Elaborar Planos de Contenção e Recuperação para as Áreas de Riscos dos 
Emissários; 

 Implementar Planos de Contenção e Recuperação; 

 Disponibilidade de equipe treinada para orientar cidadão; 

 Comunicação adequada dos riscos e cuidados; 

 Emissão de alerta para contenção do consumo e, caso não seja suficiente, 
partir para o racionamento. 

d) Em casos de 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. 

e) Em casos de interrupção no fornecimento de energia elétrica nas instalações 
(ETEs e elevatórias) 

 Comunicar a concessionária a interrupção de energia; 

 Acionar gerador alternativo de energia; 

 Instalar tanque de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar 
contaminação do solo e água. 

f) Ocorrência de retorno de esgoto nos imóveis 

 Executar trabalhos de limpeza e desobstrução; 

 Executar reparo das instalações danificadas; 

 Comunicar à Vigilância Sanitária; 

 Ampliar a fiscalização e o monitoramento da 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. 

g) Extravasamento de esgoto em estações elevatórias 

 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; 
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 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; 

 Comunicar o ato de vandalismo à Polícia local; 

 Executar reparo das instalações danificadas com urgência. 

h) Em casos de vazamentos e contaminação de solo, curso hídrico ou lençol 
freáticos por 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 à ETE; 

 Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou 
ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse 
sistema; 

 Implantar programa de orientação quanto à necessidade de adoção de fossas 
sépticas; 

 Ampliar o monitoramento e fiscalização destes equipamentos na área urbana 
e na zona rural. 

A atual carência de rede coletora e tratamento de esgotos coloca em risco a qualidade 
dos recursos hídricos do município, acarretando na contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas, que podem gerar transtornos à população, à saúde 
pública além da degradação ambiental.  

As medidas de contingência elencadas serão válidas somente com a implantação do 
sistema de esgotamento sanitário no município, devendo sanar eventuais ocorrências 
indesejáveis durante o período de operação do sistema.   

9.7.4 Programas do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

As possíveis situações críticas que exigem ações de contingências podem ser 
minimizadas através de um conjunto de procedimentos preventivos de operação e 
manutenção como os listados a seguir. 

9.7.4.1 Ações de controle operacional 

 Fiscalização da execução dos serviços; 

 Fiscalização da abrangência de atendimento e qualidade do serviço; 

 Número de reclamações; 
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 Prevenção de acidentes nos sistemas; 

 Plano de ação nos casos de incêndio; 

 Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos ambientais e de recursos 
hídricos. 

9.7.4.2 Ações Administrativas 

 Manter cadastro de empresas fornecedoras dos serviços para contratação em 
caráter emergencial; 

 Manter cadastro de aterros sanitários de cidades próximas para serviços de 
contratação em caráter emergencial. 

9.7.4.3 Ações de Emergência relativas ao setor de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos  

As ações de emergência previstas para o setor de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos no município estão listadas abaixo.  

 

Tabela 117: Ações Emergenciais para o Sistema de Gestão Resíduos Sólidos de Rodeio – SC 
no período de 2016 a 2018 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

INTERVENÇÕES PERÍODO 
LINHA DE 

AÇÃO 
AÇÕES 

EMERGENCIAIS                      
2016 a 2018 

2016 Institucional Revisão e implementação da PMSB. 

2016 a 
2018 

Projetos 

Programa pra implantação da Coleta Seletiva no 
Município. 

2016 a 
2018 

Campanhas Institucionais, propaganda e 
informação chamando atenção para a 

responsabilidade da população na geração dos 
resíduos e para o programa de coleta seletiva. 

2016 a 
2018 

Infraestrutura 

Formar uma organização para os catadores de lixo 
reciclável e desenvolver a profissionalização. 

2016 a 
2018 

Formar uma cooperativa para gerenciamento da 
coleta, triagem, comercialização e administração da 

coleta seletiva. 

2016 a 
2018 

Elaborar estudos em relação ao custo e definição 
de tarifas a serem cobradas pelo serviço de coleta e 

disposição final dos RSU. 

2016 a 
2018 Desenvolver um roteiro pré-estabelecido, realizado 

pelos caminhões, onde o município pode ser 
dividido em setores, e os materiais recolhidos. 

2016 a 
2018 

Regularização dos serviços de coleta, transporte e 
destino final dos RSS. 
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Com o intuito de atender ao disposto na Lei n° 12.305/10, e proporcionar à sociedade um 
ambiente limpo advindo das boas práticas no gerenciamento dos RSU, o município de 
Rodeio, como parte integrante do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí – 
CIMVI, iniciou em abril de 2013 a elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos. 

9.7.4.4 Ações de contingência relativas ao setor de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 

As ações corretivas referentes aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos são listadas a seguir, decorrentes de casos fortuitos, juntamente com a 
possível origem. 

a) Paralisação do Serviço de Varrição 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

Ações corretivas: 

 Contratar uma empresa especializada para execução dos serviços em caráter 
emergencial; 

 Realizar campanhas visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa. 

b) Paralisação do Serviço de Roçada 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

Ações corretivas: 

 Acionar a equipe operacional da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano para cobertura e continuidade do serviço; 

 Contratar uma empresa especializada para execução dos serviços em caráter 
emergencial; 

 Realizar campanhas visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa. 

c) Paralisação do Serviço de Coleta de Animais Mortos 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta. 

Ações corretivas: 

 Contratar uma empresa especializada para execução dos serviços em caráter 
emergencial; 
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 Realizar campanhas visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa; 

 Agilidade no reparo de veículos avariados. 

d) Paralisação do Serviço de Coleta de Resíduos Especiais e Volumosos 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos; 

 Inoperância do local de disposição. 

Ações corretivas: 

 Contratar uma empresa especializada para execução dos serviços em caráter 
emergencial; 

 Realizar campanhas visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados. 

e) Paralisação do Sistema de Coleta Domiciliar 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta. 

Ações corretivas: 

 Comunicação à população; 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

 Substituição dos veículos avariados por veículos reserva; 

 Agilidade no reparo de veículos avariados. 

f) Paralisação do Sistema de Coleta de RSS 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos; 

 Obstrução do sistema viário. 

Ações corretivas: 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

 Substituição dos veículos avariados por veículos reserva; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados; 
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 Estudo de rotas alternativas. 

g) Paralisação do Sistema de Coleta Seletiva e de Resíduos de Serviços de 
Saúde 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos; 

 Obstrução do sistema viário; 

 Inoperância dos galpões de triagem e/ou PEVs. 

Ações corretivas: 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

 Realizar a venda dos resíduos recicláveis no sistema de venda de caminhão 
fechado; 

 Substituição dos veículos avariados por veículos reserva; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados; 

 Estudo de rotas alternativas. 

h) Tombamento de Árvores 

 Mobilização de equipe de plantão e equipamentos; 

 Acionamento da Concessionária de Energia Elétrica; 

 Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 

i) Paralisação do Sistema de Coleta de RSCC 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos; 

 Obstrução do sistema viário. 

Ações corretivas: 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

 Substituição dos veículos avariados por veículos reserva; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados; 

 Estudo de rotas alternativas. 
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j) Paralisação do Serviço de Recolhimento de Resíduos do Estuário 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Greve da empresa operadora; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos. 

Ações corretivas: 

 Realizar campanhas visando mobilizar a sociedade para manter a cidade limpa; 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados. 

k) Paralisação da Operação do Transbordo 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Obstrução do sistema viário; 

 Embargo; 

 Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos. 

Ações corretivas: 

 Encaminhar os resíduos diretamente para o local de disposição final; 

 Contratação de empresa especializada em caráter de emergência; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados; 

 Estudo de rotas alternativas. 

l) Paralisação Parcial da Operação do Aterro Sanitário 

Origens possíveis: 

 Ruptura de taludes; 

 Vazamento de chorume; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos. 

Ações corretivas: 

 Reparo dos taludes; 

 Contenção e remoção do chorume através de caminhão limpa fossa e envio à 
ETE ou outro sistema privado de tratamento terceirizado de efluentes; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados. 
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m) Paralisação Total da Operação do Aterro Sanitário 

Origens possíveis: 

 Greve geral da empresa operadora do serviço; 

 Obstrução do sistema viário; 

 Esgotamento da área de disposição; 

 Explosão/Incêndio; 

 Vazamento Tóxico. 

Ações corretivas: 

 Acionamento dos Bombeiros; 

 Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de segurança; 

 Envio dos resíduos orgânicos provisoriamente a outro aterro particular; 

 Estudo de rotas alternativas. 

n) Inoperância do Centro de Triagem 

Origens possíveis: 

 Escassez de materiais; 

 Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos; 

 Falta de mercado para comercialização de agregados reciclados; 

 Falta de operador; 

 Alto custo de transporte à destinação dos resíduos. 

Ações corretivas: 

 Substituição dos veículos avariados por veículos reserva; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados; 

 Acionamento dos funcionários da prefeitura para manutenção do serviço; 

 Implantação de áreas de transbordo e triagem intermediárias. 

o) Inoperância dos PEVs 

Origens possíveis: 

 Insuficiência de informação à população; 

 Obstrução do sistema viário (até a destinação dos resíduos); 

 Inoperância do destino final; 

 Ações de vandalismo; 
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 Falta de operador; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos; 

 Estudo de rotas alternativas. 

Ações corretivas: 

 Comunicação à população; 

 Implantação de novas áreas para disposição; 

 Reforço na segurança; 

 Comunicação à polícia; 

 Reparo das instalações danificadas; 

 Acionamento dos funcionários da prefeitura para manutenção do serviço; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados. 

p) Tombamento de árvores em massa 

Origens possíveis: 

 Tempestades e ventos atípicos. 

Ações corretivas: 

 Acionamento dos funcionários da prefeitura; 

 Acionamento das equipes regionais; 

 Acionamento da concessionária de energia elétrica; 

 Acionamento dos Bombeiros e Defesa Civil. 

q) Destinação inadequada dos resíduos 

Origens possíveis: 

 Inoperância do sistema de gestão; 

 Falta de fiscalização; 

 Insuficiência de informação à população; 

 Avaria/Falha mecânica nos veículos de coleta/equipamentos. 

Ações corretivas: 

 Implementação de ações de adequação do sistema; 

 Comunicação à Polícia Ambiental; 

 Elaboração de cartilhas e propagandas; 

 Agilidade no reparo de veículos/equipamentos avariados. 
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r) Obstrução do sistema viário 

Origens possíveis: 

 Acidentes de trânsito; 

 Protestos e manifestações populares; 

 Obras de infraestrutura; 

 Desastres naturais com obstrução parcial ou alagamento de vias públicas, 
como, chuvas intensas e prolongadas, escorregamentos em encostas e 
elevação do nível do mar devido a ressacas. 

Ações corretivas: 

 Estudo de rotas alternativas para o fluxo dos resíduos. 

9.7.5 Programas do setor de drenagem urbana 

Na drenagem urbana, os impactos são evidentes no dia a dia, porém a falta de sistema 
de drenagem ou a existência de sistemas mal dimensionados ou ainda a falta de 
manutenção em redes, galerias e bocas de lobo, são normalmente responsáveis pelas 
condições de alagamentos em situações de chuvas intensas e que acarretam perdas 
materiais significativas a população além de riscos quanto à salubridade.  

9.7.5.1 Ações de Emergência e Contingência relativas ao Setor de Drenagem 
Urbana 

As ações de emergências e contingências previstas para a drenagem urbana no 
município estão listadas abaixo: 

a) Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana 

 Verificar o uso do solo previsto para região; 

 Comunicar ao setor de planejamento a necessidade de ampliação ou correção 
da rede de drenagem. 

b) 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. 

b) Presença de materiais de grande porte, como carcaças de eletrodomésticos, 
móveis ou pedras 

 Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência; 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
222 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

 Aumentar o trabalho de conscientização da população sobre a utilização dos 
canais de drenagem. 

c) Assoreamento do de bocas de lobo, bueiros e canais 

 Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência; 

 Verificar se os intervalos entre as manutenções periódicas se encontram 
satisfatórios. 

d) Situações de Alagamento, problemas relacionados à micro drenagem 

 Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção da 
micro drenagem; 

 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; 

 Propor soluções para resolução do problema, com a participação da população 
e informando a importância de se preservar a drenagem. 

e) Inundações e/ou 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 ao setor responsável (Prefeitura 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. 

9.7.6  Ações corretivas e preventivas – informação para a população  

As ações corretivas e preventivas têm a finalidade de evitar o comprometimento ou a 
paralisação do sistema de saneamento básico, aumentando o nível de segurança 
quanto ao atendimento da população. 

Assim, a educação ambiental representa um importante espaço à promoção de saúde 
e ao incremento de atividades rentáveis entre a população. A finalidade destas ações 
visa entre outras, difundir às comunidades conhecimento sobre instrumentos e 
técnicas para a melhoria das condições de saneamento ambiental, bem como 
sensibilizar a população para a mudança de hábitos, posturas e práticas que 
favoreçam a proteção, conservação e recuperação das condições sanitárias e 
ambientais locais.  



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
223 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

10 PRODUTO F - PLANO DE EXECUÇÃO 

O Produto F – Plano de Execução contempla o caminho a ser adotado para a 
execução dos programas, projetos e ações previstos no Produto E com a finalidade 
de alcançar o cenário de referência. 

O Produto F apresenta os principais recursos, bem como as responsabilidades para 
a realização desses programas, projetos e ações em diferentes horizontes temporais, 
considerando ações emergenciais, de curto, médio e longo prazos. 

O resumo consolidado do Produto F é apresentado a seguir. 

 

10.1 FONTES DE FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

A seguir serão apresentadas e detalhadas as possibilidades de financiamento dos 
serviços públicos de saneamento básico de Rodeio. 

10.1.1 Cobrança direta dos usuários – taxa ou tarifa 

Uma política de cobrança bem formulada pode ser suficiente para financiar os serviços 
e alavancar seus investimentos diretamente ou mediante empréstimos, podendo até 
mesmo não depender de empréstimos a médio ou longo prazo, se esta política prever 
a constituição de fundo próprio de investimentos. 

10.1.2 Subvenções públicas – orçamentos gerais 

São recursos com disponibilidade não estável e sujeito a restrições em razão do 
contingenciamento na execução orçamentária com vistas a assegurar os superávits 
primários destinados ao pagamento de juros da dívida pública. 

Política geralmente baseada no clientelismo em prejuízo da aplicação eficiente e 
eficaz dos escassos recursos ainda disponíveis para o atendimento da população 
carente (União). 

10.1.3 Subsídios tarifários 

Forma que se aplica quando os serviços são prestados para vários municípios sob 
uma mesma gestão: 

 Companhias Estaduais de Saneamento; 

 Consórcios Públicos de Municípios, ou via fundos especiais de âmbito regional 
ou estadual, com contribuição compulsória; 

 Tarifa dos serviços de água subsidiando a implantação dos serviços de 
esgotos; 
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 Tarifa dos serviços de água e esgoto subsidiando os serviços de manejo de 
resíduos sólidos e/ou de águas pluviais; tarifas dos usuários industriais 
subsidiando os usuários residenciais; ou tarifas de usuários de renda maior 
subsidiando usuários mais pobres. 

10.1.4 Empréstimos – capitais de terceiros (fundos e bancos) 

Forma predominante de financiamento na fase do PLANASA, essa modalidade foi 
retomada timidamente entre 1995 a 1998 e mais fortemente desde 2006, contando, 
desde então, com participação ainda pequena com recursos do FAT - BNDES e 
passando a financiar também concessionárias privadas. 

10.1.5 Concessões e Parceria Pública Privada (PPPs) 

A modalidade de concessão foi à forma adotada pelo PLANASA para viabilizar os 
financiamentos dos serviços por meio das Companhias Estaduais. A partir de 1995, 
alguns municípios passaram a adotar a concessão às empresas privadas como 
alternativa de financiamento dos serviços.  

As PPPs (parcerias público-privada) são os contratos administrativos de concessão 
na modalidade patrocinada ou administrativa. 

10.1.6 Recursos reembolsáveis – BNDES – projetos multi setoriais integrados 
urbanos 

São conjuntos de projetos que integram o planejamento e as ações dos agentes 
municipais em diversos setores a fim de solucionar problemas estruturais dos centros 
urbanos por meio de um modelo alternativo de tratamento dos problemas sociais por 
vários tipos de carência, com a finalidade de financiar empreendimentos na área de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, 
dentre outros. 

10.1.7 Recursos não reembolsáveis – ministério da saúde/fund. Nacional da saúde - 
FUNASA 

O programa de saneamento ambiental para municípios de até 50 mil habitantes tem 
a finalidade de fomentar a implantação e/ou ampliação de sistemas de coleta, 
transporte e tratamento e/ou destinação final de resíduos sólidos para controle de 
propagação de doenças e outros agravos à saúde, decorrentes de deficiências dos 
sistemas públicos de limpeza urbana.  

 

10.2 PROGRAMAS DE SANEAMENTO 

Serão apresentados a seguir os programas estabelecidos para cada um dos setores 
de saneamento, para o alcance do cenário de referência. 
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10.2.1 Programas do setor de abastecimento de água 

Os programas do setor de abastecimento de água para o Município são elencados a 
seguir: 

 Programa de Ampliação, Manutenção e Modernização do SAA; 

 Programa de Identificação, Proteção e Controle dos Mananciais Superficiais e 
Subterrâneos; 

 Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água; e 

 Programa de Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da 
Água. 

10.2.2 Programas do setor de esgotamento sanitário 

O saneamento básico é uma excelente oportunidade para desenvolver instrumentos 
de educação sanitária e ambiental, o que aumenta sua eficácia e eficiência. Por meio 
da participação popular ampliam-se os mecanismos de controle externo da 
administração pública, concorrendo também para a garantia da continuidade na 
prestação dos serviços e para o exercício da cidadania. 

É por esta ótica que está sendo elaborado o PMSB de Rodeio, cujos programas de 
esgotamento sanitário a serem apresentados são partes integrante deste 
planejamento. 

Desta maneira, os programas do setor de esgotamento sanitário do Município são os 
elencados a seguir: 

 Programa de Implantação do SES; 

 Programa de Implantação de SES independentes. 

10.2.3 Programas do setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Como a maioria das cidades brasileiras, Rodeio precisa buscar soluções que sejam 
eficazes e que estejam dentro de uma política ambientalmente sustentável, por isto, 
elabora seu PMSB. Ressaltando que o município está em processo de elaboração do 
PIGRS, de suma importância para adequação municipal e regional dos processos de 
gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Sendo assim, os programas do setor de resíduos sólidos do Município são os 
elencados a seguir: 

 Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem; 

 Programa de Melhoria e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Programa de Melhoria Operacional e Ampliação da Coleta e Limpeza Pública; 

 Programa de Educação Ambiental. 
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10.2.4 Programas do setor de drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

Os programas aqui propostos objetivam promover, em consonância com as políticas 
de desenvolvimento urbano do município, a gestão sustentável da drenagem urbana 
de Rodeio, com ações de diversas naturezas dirigidas à preservação ambiental e ao 
controle e a minimização dos impactos causados pelas águas pluviais no município. 

Os quatro programas para atender o setor de drenagem urbana do município são: 

 Programa de Adequação do Sistema de Micro drenagem; 

 Programa de Educação Ambiental; 

 Programa de Revitalização dos Corpos D’Água; 

 Programa de Gerenciamento da Drenagem Urbana. 

 

10.3 PLANO DE EXECUÇÃO 

Com base nos diagnósticos e nos cenários futuros considerou‐se a implementação 
gradativa dos programas e ações de cada setor de saneamento, objetivando a 
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. Portanto, para atingir 
os 16 programas e 69 ações estabelecidas no PMSB, é apresentado a seguir nas 
tabelas o cronograma geral do PMSB do município de Rodeio. 

Foi utilizado como base para os cálculos dos orçamentos valores de compreendidos 
na Nota Técnica SNSA nº 492/2010 corrigidos INCC Dez/2013 e média de valores 
existentes de orçamentos de projetos. 

10.3.1 Plano de execução para o Sistema de Abastecimento de Água 

São apresentados a seguir os programas, ações e custos estimados para o sistema 
de abastecimento de água que serão executadas emergencialmente, a curto, médio 
ou a longo prazo. 

 

Tabela 118: Programas, Ações e Custos Emergenciais do Sistema de Abastecimento de Água 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Ampliação, 

Manutenção e 
Modernização do 

Sistema de 
Abastecimento de 

Água (SAA) 

Revisão e Implementação da 
Política Municipal de 
Saneamento Básico. 

- 
R$ 

1.050.000,00  
2016 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Ampliação, 
Manutenção e 
Modernização do 
Sistema de 
Abastecimento de 
Água (SAA) 

Estudos e Projeto para 
Ampliação do Sistema de 
Abastecimento de Água 
(Capacidade da ETA e 

Reservatórios). 

R$ 200.000,00  2016 a 2018 

Estudos e projetos para 
Implantação de Programa de 

controle de perdas 
operacionais no sistema de 

abastecimento de água. 

R$ 300.000,00  2016 a 2018 

Estudos e projetos técnicos 
para implantação de novo 

sistema de captação, 
tratamento e distribuição de 

água no Rio Itajaí ou Rio 
Benedito. 

R$ 150.000,00  2016 a 2018 

Cadastro da Rede de 
Distribuição.  

R$ 200.000,00  

 

2016 a 2018 

Ampliação da rede de 
distribuição de água tratada 

para o atendimento da 
população que ainda não 

possui água do sistema de 
abastecimento público. 

R$ 200.000,00  2016 a 2018 

Reativação da Estação de 
Tratamento Antiga. 

- 2016 a 2018 

Total   R$ 1.050.000,00     

 

Tabela 119: Programas, Ações e Custos de Curto Prazo do Sistema de Abastecimento de Água 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Controle de Perdas 
e Uso Racional da 

Água 

Implantação do Programa de 
controle de perdas 

operacionais no sistema de 
abastecimento de água.  

R$ 300.000,00  

R$ 
1.000.000,00 

2019 a 2024 

Programa de 
Identificação, 
Proteção e 

Controle dos 
mananciais 
superficiais 

subterrâneos 

Estudos e Projetos para 
Recuperação e Preservação 

de Mananciais. 
R$ 100.000,00  2019 a 2024 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Ampliação, 

Manutenção e 
Modernização do 

Sistema de 
Abastecimento de 

Água (SAA) 

Implantação do novo Sistema 
de Abastecimento de Água de 

Rodeio conforme estudo 
realizado. 

R$ 500.000,00  2019 a 2024 

Ampliação da rede de 
distribuição de água tratada. 

R$ 100.000,00  2019 a 2024 

Total   R$ 1.000.000,00     

 

Tabela 120: Programas, Ações e Custos de Médio Prazo do Sistema de Abastecimento de Água 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO 
DA AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Controle de Perdas 
e Uso Racional da 

Água 

Continuidade do Programa de 
controle de perdas 

operacionais no sistema de 
abastecimento de água.  

R$ 300.000,00  
R$ 

300.000,00  
2025 a 2029 

Programa de 
Ampliação, 

Manutenção e 
Modernização do 

Sistema de 
Abastecimento de 

Água (SAA) 

Ampliação da rede de 
distribuição de água tratada. 

R$ 100.000,00  
R$ 

100.000,00  
2025 a 2029 

Programa de 
Identificação, 
Proteção e 

Controle dos 
mananciais 
superficiais 

subterrâneos 

Implantação de Programa de 
recuperação e preservação 

de mananciais. 
R$ 200.000,00  

R$ 
200.000,00  

2025 a 2029 

Total   R$ 600.000,00      
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Tabela 121: Programas, Ações e Custos de Longo Prazo do Sistema de Abastecimento de 
Água 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Monitoramento da 
Qualidade e dos 

padrões de 
Potabilidade da 

Água 

Continuidade do Programa 
de controle de perdas 

operacionais no sistema de 
abastecimento de água.  

R$ 300.000,00  R$ 300.000,00  2030 a 2036 

Programa de 
Ampliação, 

Manutenção e 
Modernização do 

Sistema de 
Abastecimento de 

Água (SAA) 

Ampliação da rede de 
distribuição de água tratada. 

R$ 100.000,00  R$ 100.000,00  2030 a 2036 

Programa de 
Identificação, 
Proteção e 

Controle dos 
mananciais 
superficiais 

subterrâneos 

Continuidade do Programa 
de recuperação e 

preservação de mananciais. 
R$ 100.000,00  R$ 100.000,00  2030 a 2036 

Total   R$ 500.000,00      

 

10.3.2 Plano de execução para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

São apresentados a seguir os programas, ações e custos estimados para o sistema 
de esgotamento sanitário que serão executadas emergencialmente, a curto, médio ou 
a longo prazo.  

 

Tabela 122: Programas, Ações e Custos Emergenciais do Sistema de Esgotamento Sanitário 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Implantação do 

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário (SES) 

Revisão e Implementação 
da Política Municipal de 

Saneamento Básico 
- 

R$ 
4.015.339,00 

2016 a 2018 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Implantação do 

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário (SES) 

Revisão e atualização do 
Projeto do Sistema de 

esgotamento sanitário a 
ser implantado na área 
urbana do município. 

R$ 200.000,00 2016 a 2018 

Implantação de 1ª Etapa 
da rede coletora de 

esgoto das bacias 07, 08, 
09, 10, 11, 12 e 13 

R$ 2.371.586,00 2016 a 2018 

Implantação da 1ª Etapa 
da ETE. 

R$ 970.000,00 2016 a 2018 

Implantação das ligações 
domiciliares das bacias 
07,08, 09,10,11,12 e13. 

R$ 473.753,00 2019 a 2024 

Total   R$ 4.015.339,00     

 

Tabela 123: Programas, Ações e Custos de Curto Prazo do Sistema de Esgotamento Sanitário 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Implantação do 

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário (SES) 

Implantação de 1ª Etapa 
da rede coletora de 

esgoto das bacias 01, 02, 
03, 04, 05 e 06. 

R$ 1.737.559,00 

R$ 
6.502.443,00  

2019 a 2024 

Implantação da 2ª etapa 
da rede coletora de 
esgoto das bacias 

07,08,09,10,11,12,13 

R$ 2.371.586,00 2019 a 2024 

 

Implantação das ligações 
domiciliares das bacias 
07,08, 09,10,11,12 e13. 

R$ 473.753,00 

 

2019 a 2024 

Implantação 2ª Etapa ETE R$ 970.000,00 2019 a 2024 

Programa de 
Implantação do 
Sistema de 
Esgotamento 
Sanitário (SES) 

Implantação de Estações 
elevatórias das bacias 
07,08, 09,10,11,12 e13 

R$ 584.225,00 2019 a 2024 

Implantação das ligações 
domiciliares das bacias 
01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

R$ 365.320,00 2025 a 2029 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Implantação de SES 

independentes 

Estudos e projetos para 
implantação do SES 
independentes em 
comunidades mais 

distantes da área urbana. 

R$ 150.000,00 
R$ 

150.000,00  
2019 a 2024 

Total   R$ 6.652.443,00     

 

Tabela 124: Programas, Ações e Custos de Médio Prazo do Sistema de Esgotamento Sanitário 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PROGRAMA AÇÕES 

CUSTO 
ESTIMADO DA 

AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Implantação do 

Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário (SES) 

Implantação de 2ª Etapa 
da rede coletora de 

esgoto das bacias 01, 02, 
03, 04, 05 e 06. 

R$ 1.737.559,00 

R$ 
3.271.329,00 

2025 a 2029 

Implantação das ligações 
domiciliares das bacias 
01, 02, 03, 04, 05 e 06. 

R$ 365.320,00 2025 a 2029 

Implantação de Estações 
elevatórias das bacias 01, 

02, 03, 04, 05 e 06. 
R$ 1.168.450,00 2025 a 2029 

Total  R$ 3.271.329,00   

 

Tabela 125: Programas, Ações e Custos de Longo Prazo do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - RODEIO-SC 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Implantação de SES 

independentes 

Implantação do SES 
independentes. 

R$ 500.000,00 

R$ 
1.000.000,00 

2030 a 2036 

Implantação das ligações 
domiciliares e elevatórias 
do SES independentes. 

R$ 500.000,00 2030 a 2036 

Total  R$ 1.000.000,00   
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10.3.3 Plano de execução para o Sistema de Drenagem Urbana 

São apresentados a seguir os programas, ações e custos estimados para o setor de 
drenagem urbana que serão executados emergencialmente, a curto, médio ou a longo 
prazo.  

 
Tabela 126: Programas, Ações e Custos Emergenciais do Sistema de Drenagem Urbana 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO ESTIMADO 

DA AÇÃO 
CUSTO ESTIMADO 

DO PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Adequação do 

Sistema de 
Drenagem 

Cadastramento da 
rede de drenagem 

existente. 
R$ 150.000,00  

R$ 280.000,00  

2016 a 2018 

Implantação de 
Sistema de Banco 

de Dados. 
R$ 100.000,00  2016 a 2018 

Implantação de 
Programa de 

Manutenção de 
Redes. 

R$ 30.000,00  2016 a 2018 

Programa de 
Educação 
Ambiental 

Atividades para 
Conscientização 

da população 
quanto ao uso e 

ocupação do solo, 
para a manutenção 
dos dispositivos de 

drenagem, 
previstos em lei. 

R$ 10.000,00  R$ 10.000,00  2016 a 2018 

 

Tabela 127: Programas, Ações e Custos Emergenciais do Sistema de Drenagem Urbana 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO ESTIMADO 

DA AÇÃO 
CUSTO ESTIMADO 

DO PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Adequação do 

Sistema de 
Microdrenagem 

Estudo técnico e 
projetos 

consolidados do 
sistema de 
drenagem 

existente no 
Município de 
Rodeio para 
reduzir as 

consequências das 
inundações. 

R$ 100.000,00  R$ 100.000,00  2016 a 2018 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO ESTIMADO 

DA AÇÃO 
CUSTO ESTIMADO 

DO PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Revitalização de 
corpos da Água 

Estudos e projetos 
para 

renaturalização dos 
rios, ribeirões, 

córregos e 
nascentes com 

recomposição da 
Mata Ciliar. 

R$ 150.000,00  

R$ 650.000,00  

2016 a 2018 

Desassoreamento, 
desobstrução e 

limpeza dos 
contribuintes do rio 

Benedito e seus 
afluentes 

R$ 500.000,00  2016 a 2018 

Desassoreamento, 
desobstrução e 

limpeza dos 
contribuintes do rio 

Itajaí-Açú. 

R$ 500.000,00  R$ 500.000,00  2016 a 2018 

Total   R$ 1.540.000,00      

 

Tabela 128: Programas, Ações e Custos de Curto Prazo do Sistema de Drenagem Urbana 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO ESTIMADO 

DA AÇÃO 
CUSTO ESTIMADO 

DO PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Gerenciamento 
de Drenagem 

Urbana 

Manutenção do 
Sistema de Banco 

de Dados.  
R$ 50.000,00  

R$ 3.450.000,00  

2019 a 2024  

Manutenção do 
Programa de 

Manutenção de 
Redes.   

R$ 100.000,00  2019 a 2024 

Programa de 
Revitalização de 
corpos da Água 

Renaturalização 
dos rios, ribeirões, 

córregos e 
nascentes com 

recomposição da 
Mata Ciliar. 

R$ 300.000,00  2019 a 2024 

Programa de 
Adequação do 

Sistema de 
Drenagem 

Execução dos 
projetos de Macro 
e Microdrenagem 

elaborados. 

R$ 3.000.000,00  2019 a 2024 

Total   R$ 3.450.000,00      
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Tabela 129: Programas, Ações e Custos de Médio Prazo do Sistema de Drenagem Urbana 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO ESTIMADO 

DA AÇÃO 
CUSTO ESTIMADO 

DO PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Gerenciamento 
de Drenagem 

Urbana 

Manutenção do 
Programa de 

Manutenção de 
Redes.  

R$ 150.000,00  

R$ 450.000,00  

2025 a 2029 

Programa de 
Revitalização de 
corpos da Água 

Renaturalização 
dos rios, ribeirões, 

córregos e 
nascentes com 

recomposição da 
Mata Ciliar. 

R$ 300.000,00  2025 a 2029 

Total   R$ 450.000,00      

 

Tabela 130: Programas, Ações e Custos de Longo Prazo do Sistema de Drenagem Urbana 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DA DRENAGEM URBANA 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO ESTIMADO 

DA AÇÃO 
CUSTO ESTIMADO 

DO PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Gerenciamento 
de Drenagem 

Urbana 

Manutenção do 
Programa de 

Manutenção de 
Redes.  

R$ 150.000,00  

R$ 450.000,00  

2030 a 2036 

Programa de 
Revitalização de 
corpos da Água 

Renaturalização 
dos rios, ribeirões, 

córregos e 
nascentes com 

recomposição da 
Mata Ciliar. 

R$ 300.000,00  2030 a 2036 

Total   R$ 450.000,00      

 

10.3.4 Plano de execução para o Sistema de Resíduos Sólidos 

São apresentados a seguir os programas, ações e custos estimados para o manejo 
de resíduos sólidos que serão executados emergencialmente, a curto, médio ou a 
longo prazo.  
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Tabela 131: Programas, Ações e Custos Emergenciais do Sistema de Resíduos Sólidos 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO 
DA AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

 Programa de 
Redução, 
Reutilização e 
Reciclagem 

Revisão e implementação da 
Política Municipal de Saneamento. 

- 

R$ 
650.000,00 

2016 a 2018 

Programa pra implantação da 
Coleta Seletiva no Município. 

R$ 150.000,00 2016 a 2018 

Campanhas Institucionais, 
propaganda e informação 
chamando atenção para a 
responsabilidade da população na 
geração dos resíduos e para o 
programa de coleta seletiva.  

R$ 100.000,00 2016 a 2018 

Formar uma organização para os 
catadores de lixo reciclável e 
desenvolver a profissionalização.  

R$ 100.000,00 2016 a 2018 

Formar uma cooperativa para 
gerenciamento da coleta, triagem, 
comercialização e administração 
da coleta seletiva.  

R$ 100.000,00 2016 a 2018 

Elaborar estudos em relação ao 
custo e definição de tarifas a 
serem cobradas pelo serviço de 
coleta e disposição final dos RSU.  

R$ 50.000,00 2016 a 2018 

Desenvolver um roteiro pré – 
estabelecido, realizado pelos 
caminhões, onde o município pode 
ser dividido em setores, e os 
materiais recolhidos. 

R$ 50.000,00 2016 a 2018 

Regularização dos serviços de 
coleta, transporte e destino final 
dos resíduos dos 
estabelecimentos de saúde. 

R$ 100.000,00 2016 a 2018 

Total   R$ 650.000,00     

 

Tabela 132: Programas, Ações e Custos de Curto Prazo do Sistema de Resíduos Sólidos 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO 
DA AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Melhoria e 

Controle e fiscalização das 
empresas coletoras de resíduos. 

- 
R$ 

260.000,00  
2019 a 2024  
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO 
DA AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO 

DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Gerenciamento 
de Resíduos 
Sólidos Urbanos 

Campanhas institucionais, 
propaganda e informação 
chamando atenção para 

responsabilidade da população na 
geração dos resíduos e para o 
programa de coleta seletiva.  

R$ 10.000,00  2019 a 2024 

Investir na segurança e 
identificação dos cooperados, 
uniforme e identificação dos 

caminhões que realizam a coleta.  

R$ 50.000,00  2019 a 2024 

Programa de 
Melhoria e 
Gerenciamento 
de Resíduos 
Sólidos Urbanos 

Criação de Centro de Triagem.  R$ 200.000,00  R$ 
260.000,00  

2019 a 2024 

Total   R$ 260.000,00    

 

Tabela 133: Programas, Ações e Custos de Médio Prazo do Sistema de Resíduos Sólidos 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Melhoria 

Operacional e 
Ampliação da 

Coleta e Limpeza 
Pública 

Aquisição de 
infraestrutura 

(caminhões, esteiras, 
outros) para aumentar 
a coleta e triagem de 
materiais recicláveis. 

R$ 1.500.000,00  
R$ 

1.500.000,00  
2025 a 2029  

Total   R$ 1.500.000,00      

 

Tabela 134: Programas, Ações e Custos de Longo Prazo do Sistema de Resíduos Sólidos 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

Programa de 
Melhoria 

Operacional e 
Ampliação da 

Coleta e Limpeza 
Pública 

Ampliação do roteiro de 
coleta 

R$ 100.000,00  

R$ 700.000,00  

2030 a 2036 

Aquisição de 
infraestrutura 

(caminhões, esteiras, 
outros) para aumentar a 

R$ 500.000,00  2030 a 2036 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - RODEIO (SC) 

SISTEMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA AÇÕES 
CUSTO 

ESTIMADO DA 
AÇÃO 

CUSTO 
ESTIMADO DO 
PROGRAMA 

META 
EXECUÇÃO 
PROGRAMA 

coleta e triagem de 
materiais recicláveis. 

Programa de 
Educação 
Ambiental 

Educação Ambiental R$ 100.000,00  2030 a 2036 

Total   R$ 700.000,00      

 

10.4 ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO 

O custo-benefício é uma relação monetária entre os custos e os benefícios de uma 
política. Se os benefícios excederem o custo, a política é aceitável. Como os custos 
são efetuados antes e os benefícios aparecem depois, deve-se atualizar os valores 
pelo cálculo do valor atual líquido dos benefícios sobre o valor atual líquido dos custos. 

A análise custo benefício representa uma adaptação das técnicas de análises de 
investimentos para a área pública, quando tanto os custos como os benefícios do 
programa podem ser medidos em valores monetários. Nem todos os benefícios de um 
programa ou intervenção podem ser medidos em termos monetários, pois o 
investimento público tem quase sempre um fim social e coletivo, que dificilmente pode 
se traduzir em termos monetários.  

A Tabela a seguir representa o orçamento total do plano municipal de saneamento 
básico do município de Rodeio. As metas emergenciais/curto/médio/longo prazo 
apresentam seus valores na última linha por diferentes modalidades. A última coluna 
representa os valores totais referentes a cada modalidade resultando no valor total do 
plano de R$ 27.089.110,89. 

 

Tabela 135: Custo Total do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rodeio-SC 

 

EMERGENCIAIS CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO 

2016 a 2018 2019 a 2024 2025 a 2029 2030 a 2036

ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA R$ 1.050.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 600.000,00 R$ 500.000,00 R$ 3.150.000,00

ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO R$ 4.015.339,00 R$ 6.652.443,00 R$ 3.271.329,00 R$ 1.000.000,00 R$ 14.939.110,99

DRENAGEM E 

MANEJO DE 

ÁGUAS PLUVIAIS R$ 1.540.000,00 R$ 3.450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 450.000,00 R$ 5.890.000,00

LIMPEZA URBANA 

E MANEJO DOS 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS

R$ 650.000,00 R$ 260.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 700.000,00 R$ 3.110.000,00

TOTAL DAS ETAPAS R$ 7.255.339,00 R$ 11.362.443,00 R$ 5.821.329,00 R$ 2.650.000,00 R$ 27.089.110,99

MODALIDADES / 

IMPLANTAÇÕES TOTAL DAS 

MODALIDADES
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Esta análise custo-benefício fornece uma orientação à tomada de decisões quando 
se dispõe de várias alternativas diferentes, sob o critério de maior eficiência 
econômica entre os custos e benefícios estimados. O resultado obtido demonstra que 
a implementação do plano é economicamente viável.  

Para o sistema de esgotamento sanitário o custo foi mais elevado, pois proporciona 
diversos benefícios para população como para cidade. A população se beneficia com 
a garantia de que seus esgotos estão sendo devidamente afastados do contato com 
as pessoas, o que concorre para a melhoria da saúde e do bem estar da população. 
Assim, a cidade elimina o risco clandestinidade de seus lançamentos, reduzindo a 
probabilidade da proliferação de doenças, passando a receber o efluente da estação, 
devidamente tratado e controlado. Ao efetuar a cobrança por taxa igualmente a da 
água, esses serviços têm um retorno econômico também devido à cobrança das 
unidades domiciliares.   

O custo para o sistema de drenagem de águas pluviais proporciona uma importância 
mais clara para população, na medida em que se acumulam os efeitos negativos das 
chuvas, tais como alagamentos, inundações, deslizamentos e perda de rios e lagos. 
A valorização das propriedades existentes na área beneficiada, escoamento rápido 
das águas superficiais são alguns dos vários benefícios que o sistema de drenagem 
de águas pluviais traz para cidade.  

Com isso, o custo benefício é usado para denominar uma diversidade de técnicas 
empregadas nos projetos e assim fornecer parâmetros para a avaliação dos custos e 
benefícios de um projeto. O custo benefício para a implantação de coleta de resíduos 
sólidos para a cidade é de grande importância, pois o fato da cidade estar limpa 
reduzirá a proliferação de insetos e contaminação na população, facilitando o gasto 
na rede hospitalar pública da cidade. Tendo em vista também, que todo material terá 
um destino final correto.  

 

10.5 REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Rodeio contempla um horizonte da 
ordem de vinte anos e se apresenta em consonância com a Política Municipal de 
Saneamento Básico e o Plano Diretor, bem como com os objetivos e diretrizes dos 
planos plurianuais. 

Sendo o PMSB um processo dinâmico e disciplinado, se faz necessária a avaliação e 
revisão periódica do seu desempenho em busca da melhoria contínua do processo. 

A gestão do saneamento básico no contexto do desenvolvimento urbano envolve 
questões Inter setoriais, políticas públicas, participação da sociedade, entre outros 
fatores. Logo, a avaliação do desempenho do PMSB também está relacionada às 
ações governamentais, compreendendo a implantação de programas, a execução de 
projetos e atividades, a administração de órgãos e entidades, tendo foco em alguns 
aspectos, tais como: 

 O cumprimento dos objetivos definidos no PMSB; 
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 A obediência dos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor de 
saneamento; 

 A identificação dos pontos fortes e fracos do plano elaborado e das 
oportunidades e entraves ao desenvolvimento do mesmo; 

 O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos voltados 
para produção e prestação de bens e serviços na qualidade e prazos 
requeridos; 

 A adequação e a relevância dos objetivos do plano e a consistência entre esses 
e as necessidades previamente identificadas; 

 A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos; 

 As causas de práticas antieconômicas e ineficientes; 

 Os fatores inibidores do desempenho do PMSB; 

 A relação de causalidade entre efeitos observados e as diretrizes propostas; 

 A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implementação do plano. 

Contudo, entre o desempenho real e o esperado pode ocorrer uma ruptura, designada 
como discrepância de desempenho. Dessa forma, a revisão do PMSB poderá 
contribuir para a resolução desses desvios. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Rodeio será revisado e atualizado a 
cada quatro anos, observando o período de vigência do Plano Plurianual do município. 
A revisão será precedente à elaboração do Plano Plurianual, permitindo assim a 
previsão de melhorias junto ao planejamento das diretrizes, objetivos e metas 
estabelecidos por este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
240 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

11 PRODUTO G - MINUTA DE PROJETO DE LEI DO PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO 

O Produto G – Minuta de Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento 
Básico apresenta a minuta a ser submetida à discussão pública para a instituição do 
PMSB de Rodeio. 

A aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico depende da apreciação e 
aprovação pelo Poder Legislativo do município. Para tal, foi previamente elaborada 
uma minuta de projeto de Lei em conformidade com a técnica legislativa de forma a 
evitar contradições entre os dispositivos previstos no PMSB e as demais normas 
vigentes, que será apresentada a seguir. 

 

11.1 MINUTA DE PROJETO DE LEI DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO 

 
MINUTA DE PROJETO DE LEI Nº ____, DE _______________ 

 

Institui o Plano Municipal de Saneamento 
Básico, instrumento da Política Municipal 
de Saneamento Básico de Rodeio e dá 
outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Rodeio, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte 
Lei: 

 

Lei Municipal nº ____/2015. 

 
Art. 1º - O Plano Municipal de Saneamento Básico, como instrumento da Política 
Municipal de Saneamento Básico, tem como diretrizes respeitadas às competências 
da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio 
ambiente equilibrado em busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer 
diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação 
da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de 
medidas neste sentido. 

Art. 2º - Para o estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do 
Município de Rodeio serão observados os seguintes princípios fundamentais: 

I - a universalização, a integralidade e a disponibilidade; 

II - preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente; 
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III - a adequação de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 
locais e regionais; 

IV - a articulação com outras políticas públicas; 

V - a eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental; 

VI - a utilização de tecnologias apropriadas; 

VII - a transparência das ações; 

VIII – o controle social; 

IX - a segurança, qualidade e regularidade; 

X - a integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos. 

Art. 3º - O Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rodeio tem por 
objetivo geral o estabelecimento de ações para a Universalização do Saneamento 
Básico, através da ampliação progressiva do acesso a todos os domicílios ocupados 
no município de Rodeio. 

Parágrafo Único - Para o alcance do objetivo geral, são objetivos específicos do 
presente Plano: 

I - Garantir as condições de qualidade dos serviços existentes buscando sua melhoria 
e ampliação às localidades não atendidas; 

II - Implementar os serviços ora inexistentes, em prazos factíveis; 

III - Criar instrumentos para regulação, fiscalização e monitoramento e gestão dos 
serviços; 

IV - Estimular a conscientização ambiental da população; e 

V - Atingir condição de sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental aos 
serviços de saneamento básico. 

Art. 4º - Para efeitos desta Lei, considera-se saneamento básico as estruturas e 
serviços dos seguintes sistemas: 

I - Abastecimento de Água; 

II - Esgotamento Sanitário; 

III - Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais; e 

IV - Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Art. 5º - Por se tratar de instrumento dinâmico, o Plano Municipal de Saneamento 
Básico do Município de Rodeio deverá respeitar o que determina a Lei Municipal 
nº 1638/2008, que estabelece a Política Municipal de Saneamento, devendo ser alvo 
de contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento, tendo como 
marco inicial os estudos que integram o Anexo I, parte integrante desta Lei, 
consubstanciado no Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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§ 1º - A revisão de que trata o caput, deverá preceder à elaboração do Plano Plurianual 
do Município de Rodeio. 

§ 2º - O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico do Município de Rodeio à Câmara de Vereadores, 
devendo constar as alterações necessária, a atualização e a consolidação do plano 
anteriormente vigente. 

§ 3º - A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 
de Rodeio deverá ser elaborada em articulação com os prestadores dos serviços 
correlatos e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos: 

I - das Políticas Municipais e Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e 
de Meio Ambiente; 

II - dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos Hídricos. 

§ 4º - A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rodeio 
deverá seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que o Município 
de Rodeio estiver inserido, se houver. 

Art. 6º - A gestão dos serviços de saneamento básico terá como instrumentos básicos 
os programas e projetos específicos nas áreas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais, limpeza pública 
e manejo de resíduos sólidos tendo como meta a universalização dos serviços de 
saneamento e o perfeito controle dos efeitos ambientais. 

Art. 7º - A prestação dos serviços públicos de saneamento é de responsabilidade do 
Executivo Municipal, independente da contratação de terceiros, de direito público ou 
privado, para execução de uma ou mais dessas atividades. 

Parágrafo Único. Os executores das atividades mencionadas no caput deverão 
contar com os respectivos licenciamentos ambientais cabíveis. 

Art. 8º - Os Programas, Projetos e outras ações do Plano Municipal de Saneamento 
Básico do Município de Rodeio deverão ser regulamentados por Decretos do Poder 
Executivo, na medida em que forem criados, inclusive especificando as dotações 
orçamentárias a serem aplicadas. 

Parágrafo Único. Os Regulamentos comporão anexos do Plano Municipal de 
Saneamento Básico do Município de Rodeio e deverão ser identificados por número 
romano, na ordem de sua disposição. 

Art. 9º - Constitui órgão executivo do Presente Plano o Departamento Municipal de 
Meio Ambiente. 

Art. 10º - Constitui órgão superior do presente Plano, de caráter consultivo e 
deliberativo, o Conselho Municipal de Saneamento Básico, constituído com base na 
Lei nº 1638/2008. 

Art. 11º - Constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Rodeio 
o Anexo I, parte integrante desta Lei. 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
243 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

Art. 12º - Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal nº 11.445/07 e o 
Decreto Regulamentador nº 7.217/10. 

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rodeio, __ de ______ de ____. 

 

 

_________________________ 

PAULO ROBERTO WEISS 
   Prefeito Municipal de Rodeio  
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12 PRODUTO H - RELATÓRIO SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

O Produto H – Relatório sobre os Indicadores de Desempenho do Plano 
Municipal de Saneamento Básico apresenta os instrumentos adotados para 
acompanhar e avaliar a implantação e eficiência do PMSB do município de Rodeio. 

O resumo consolidado do Produto H é apresentado a seguir. 

 

12.1 METODOLOGIA E CRITÉRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
DA IMPLANTAÇÃO E EFICIÊNCIA DO PMSB 

Esta etapa do plano tem como finalidade implementar linhas estratégicas de forma a 
atingir os objetivos estipulados no Plano de Municipal de Saneamento de Rodeio. 

O PMSB deve ser antes de tudo um instrumento de execução permanente da Política 
Municipal de Saneamento Básico. Para tanto, além de sua elaboração inicial, a 
execução do PMSB deve contar com monitoramento sistemático, objetivando 
acompanhar a realização dos seus programas, ações e avaliar o cumprimento dos 
seus objetivos e metas. 

Estes procedimentos são fundamentais para orientar as revisões periódicas e 
constituem condição necessária para a indução e garantia da eficiência das ações 
programadas e efetividade dos objetivos e metas do PMSB. 

12.1.1 Princípios e diretrizes 

Os sistemas e procedimentos para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e 
metas constantes no PMSB visam o alcance a todas as premissas determinadas, 
possibilitando a garantia dos resultados esperados, decorrentes das ações que visam 
o acesso, qualidade, regularidade, continuidade e frequência dos serviços prestados. 

A estratégia que garanta os requisitos de qualidade e eficiência na prestação, 
primordialmente atenderá as diretrizes que regem a estruturação do programa: 

 O sistema de abastecimento de água deverá assegurar o fornecimento da água 
demandada pelas ligações do sistema, garantindo o padrão de potabilidade 
estabelecido pelos órgãos competentes;  

 Cabe ao responsável pela operação de sistema ou solução alternativa de 
abastecimento de água exercer o controle da qualidade da água;  

 A cobertura dos sistemas de água e esgotamento sanitário deve ser compatível 
com as metas estabelecidas;  

 Deve haver continuidade na prestação do serviço para assegurar as expectativas 
dos usuários quanto ao nível de disponibilização de água em seu imóvel e, por 
conseguinte, o percentual de falhas por ele aceito;  
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 A continuidade na prestação de serviço é condição de um serviço adequado, ou 
seja, o serviço deve ser prestado sem interrupções; 

 O índice de perdas no sistema de distribuição de água deve atender as metas 
estabelecidas, garantindo que o desperdício seja o menor possível, contribuindo 
para a modicidade das tarifas;  

 Promover condições de avanço nos tratamentos de modo a ampliar 
gradativamente o tratamento e a água devolvida aos corpos receptores esteja livre 
de organismos patogênicos;  

 Promover, em conjunto com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, 
as ações cabíveis para a proteção do manancial de abastecimento e de sua bacia 
contribuinte. 

12.1.2 Objetivo 

O principal objetivo do Programa é criar as condições gerenciais necessárias para a 
consecução das metas estabelecidas no conjunto de programas estruturais, visando à 
implementação e constante avaliação dos resultados, de modo a tornar eficientes e 
sustentáveis os sistemas e os serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento 
Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem Pluvial do 
município de Rodeio. 

12.1.3 Mecanismos de acompanhamento 

Para o acompanhamento dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de pluvial, a 
operadora em exercício deverá elaborar relatórios gerenciais anuais, contendo no 
mínimo os seguintes itens: 

 A evolução do atendimento em abastecimento de água, coleta e tratamento de 
esgotos, comparando os indicadores com as metas do plano; 

 Plantas ou mapas indicando as áreas atendidas pelo serviço; 

 Avaliação da qualidade da água distribuída para a população, conforme a 
Portaria nº 2914/2011, do Ministério da Saúde; 

 Informações sobre a evolução das instalações existentes no município, como 
extensão da rede, número de ligações de água e esgoto, capacidade do 
reservatório, entre outras; 

 Balanço patrimonial dos ativos afetados na prestação de serviços; 

 Informações operacionais indicando a quantidade de análises de laboratório 
realizadas, remanejamentos realizados nas redes e ligações de água e 
esgotos, troca de hidrômetros, cortes da água, consertos de vazamentos, 
desobstrução de rede e ramais de esgotos, reposição asfáltica, etc.; 
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 Dados relativos ao atendimento ao cliente, identificando o tipo de solicitação, 
separando a forma de atendimento; 

 Informações contendo Receitas, Despesas e Investimentos realizados por ano.  

A avaliação do desempenho do PMSB de Rodeio/SC será feito por meio de um 
sistema de indicadores, que permitem medir o desempenho real e compará-lo ao 
resultado esperado. Assim, os indicadores fornecerão informações acerca do 
cumprimento e da eficiência das metas e dos objetivos estabelecidos no PMSB. 
 

12.2 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores são estabelecidos com o objetivo de sinalizar o estado de como se 
encontra um aspecto ou a condição de uma variável, comparando as diferenças 
observadas no tempo e no espaço. 

Como instrumentos de avaliação do PMSB do município de Rodeio serão adotados 
os Indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), os 
quais têm sido utilizados pela quase totalidade das operadoras de serviços de água, 
esgoto, resíduos sólidos e drenagem pluvial existentes no Brasil. Estes indicadores 
adotados correspondem aos setores de infraestrutura, abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, econômico-financeiro, operacionais de balanço, operacionais 
sobre qualidade e manejo de resíduos sólidos. No que tange à drenagem, como ainda 
não existem indicadores consolidados pelo SNIS, foram criados indicadores 
específicos.  

Serão ainda adotados indicadores próprios, baseados nos objetivos e metas definidos 
no PMSB de Rodeio, a fim de mensurar e avaliar o seu desempenho, em especial 
com relação ao cumprimento desses objetivos e metas, ao uso adequado dos 
recursos e a consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos. 

12.2.1 Indicadores de desempenho do SNIS – Evolução da infraestrutura e serviços 

A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados para os setores de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, bem como as 
informações operacionais necessárias à quantificação dos indicadores adotados. 
Nota-se que novos indicadores poderão ser criados e aplicados ao saneamento 
básico, conforme a demanda apresentada. 

Anualmente a operadora deverá fornecer informações referentes à evolução da 
infraestrutura e serviços, e informações relativas ao sistema comercial e de 
atendimento ao usuário, conforme indicadores adotados. 

12.2.1.1 Indicadores operacionais dos serviços de abastecimento de água  

Na tabela a seguir são informados os indicadores operacionais para o abastecimento 
de água com dados obtidos pelo SNIS, referência 2010. 
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Tabela 136: Indicadores para abastecimento de água 

INDICADOR UNIDADE 

Índice de atendimento de água municipal % 

Consumo médio per capita de água (L/habitante)/dia 

Índice de Micromedição Relativo ao Volume Disponibilizado² % 

Índice de Perdas de Faturamento % 

Consumo Micro medido por Economia 
(m³/mês)/ 
economia 

Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Abastecimento de Água kWh/m³ 

Índice de Fluoretação de Água % 

Consumo Médio de Água por Economia 
(m³mês)/ 
economia 

Índice de Consumo de Água % 

Participação das Economias Residenciais de Água no Total das Economias de 
Água 

% 

Índice de Perdas por ligação (l/dia)/ligação 

Índice Bruto de Perdas Lineares m³/(dia.km) 

Índice de Micromedição Relativo ao Consumo % 

Índice de Faturamento de Água % 

Volume de Água Disponibilizado por Economia 
(m³/mês)/ 
economia 

Índice de Atendimento Urbano de Água % 

Extensão da Rede de Água por Ligação m/ligação 

Consumo de Água Faturado por Economia 
(m³/mês)/ 
economia 

Densidade de Economias de Água por Ligação 
economia/ 

ligação 

Tarifa média de água R$/m³ 

Índice de hidrometração % 

Índice de macromedição % 

Índice de perdas na distribuição % 

Economias atingidas por paralisações 
Economias/ 
paralisação 

Duração média das paralisações 
Horas/ 

paralisação 

Economias atingidas por intermitências 
Economias/ 
interrupção 

Duração média das intermitências 
Horas/ 

interrupção 

FONTE: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS - 2010 

12.2.1.2 Indicadores operacionais dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

Na tabela a seguir são informados os indicadores operacionais dos Serviços de 
Esgotamento Sanitário com dados obtidos pelo SNIS, referência 2010. 
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Tabela 137: Indicadores para esgotamento sanitário 

INDICADOR UNIDADE 

Índice de atendimento de esgoto municipal  % 

Tarifa média de esgoto R$/m³ 

Índice de Consumo de Energia Elétrica em Sistemas de Esgotamento Sanitário kWh/m³ 

Índice de Atendimento Total de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos com 
Água 

% 

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos 
com Água 

% 

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto Referido aos Municípios Atendidos 
com Esgoto 

% 

Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida % 

Índice de tratamento de esgoto % 

Extensão da Rede de Esgoto por Ligação m/ligação 

Extravasamento de esgotos por extensão de rede 
Extravasamento

/km 

Índice de coleta de esgoto % 

Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos  
Horas/ 

extravasamento 

Duração média dos serviços executados 
Horas/ 

paralisação 

 Índice de conformidade da quantidade de amostras – coliformes totais % 

 Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão % 

FONTE: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – 2010 

12.2.1.3 Indicadores operacionais dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Nas seguintes são informados os indicadores operacionais dos Serviços de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos com dados obtidos pelo SNIS, referência 2010. 

 
Tabela 138: Indicadores para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

INDICADOR UNIDADE 

Taxa de empregados em relação à população urbana 
Empregados/ 

1.000 habitantes 

Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de RSU R$/ empregado 

Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da 
prefeitura 

% 

Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de serviços 
de manejo de RSU 

% 

Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU % 

Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana R$/habitante 

Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de RSU % 

Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados no 
manejo de RSU 

% 

Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de empregados 
no manejo de RSU 

% 

FONTE: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2010 
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Tabela 139: Indicadores para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e 
Indicadores sobre coleta de resíduos sólidos domiciliares e públicos 

INDICADOR UNIDADE 

Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela 
prestação de serviços de manejo de RSU 

R$/ 
habitantes/ano 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população total 
(urbana + rural) do município 

% 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana % 

Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO + RPU em relação à 
quantidade coletada 

% 

Produtividade média dos empregados na coleta (coletores + motoristas) na 
coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada 

Kg/empregado/ 
dia 

Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em 
relação à massa coletada 

Empregados/ 
1.000 habitantes 

Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana Kg/habitante/dia 

Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço 
de coleta 

Kg/habitante/dia 

Custo unitário médio do serviço de coleta RDO+RPU R$/tonelada 

Incidência do custo do serviço de coleta RDO+RPU no custo total do manejo de 
RSU 

% 

Incidência de coletores + motoristas na quantidade total de empregados no 
manejo de RSU 

% 

Taxa de resíduos sólidos da construção civil coletada pela Prefeitura em relação 
à quantidade total coletada de RDO+ RPU 

% 

Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos em relação à 
quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos  

% 

Massa de resíduos domiciliares e públicos coletada per capita em relação à 
população total atendida pelo serviço de coleta 

Kg/habitante/dia 

Massa de RCD per capita em relação à população urbana Kg/habitante/dia 

FONTE: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2010 

 

Tabela 140: Indicadores para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
Indicadores sobre coleta seletiva e triagem 

INDICADOR UNIDADE 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos em relação à quantidade 
total (RDO + RPU) coletada 

% 

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em relação à 
população urbana 

Kg/habitantes/ 
ano 

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgânica) em 
relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos 

% 

Incidência de papel e papelão no total de material recuperado % 

Incidência de plásticos no total de material recuperados % 

Incidência de vidros no total de material recuperados % 

Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no total 
de material recuperado 

% 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis orgânicos em relação à 
quantidade total (RDO + RPU) coletada 

% 

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis orgânicos em relação à 
população urbana 

Kg/habitantes/ 
ano 

FONTE: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2010 
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Tabela 141: Indicadores para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
Indicadores sobre coleta de resíduos sólidos de serviços da saúde 

INDICADOR UNIDADE 

Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana Kg/1.000 
habitantes/dia 

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada % 

FONTE: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2010 

 

Tabela 142: Indicadores para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
Indicadores sobre serviços de varrição, capina e roçada 

INDICADOR UNIDADE 

Taxa de terceirização dos varredores % 

Taxa de terceirização da extensão varrida % 

Custo unitário médio do serviço de varrição (Prefeitura + empresas 
contratadas) 

R$/km 

Produtividade média dos varredores (Prefeitura + empresas contratadas) Km/empreg./dia 

Taxa de varredores em relação à população urbana Empregado/1.000 
habitantes 

Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU % 

Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU % 

Extensão total anual varrida per capita Km/ hab./ano 

Taxa de capinadores em relação à população urbana Empregado/ 
1.000 habitantes 

Incidência de capinadores no total empregados no manejo de RSU % 

FONTE: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 2010 

 

12.2.1.4 Indicadores operacionais dos Serviços de Drenagem Urbana 

Na tabela abaixo são informados os indicadores operacionais dos Serviços de 
Drenagem Urbana.  Cabe ressaltar que estes foram criados, uma vez que não são 
contemplados no SNIS. 

 
Tabela 143: Indicadores para drenagem urbana 

 INDICADOR UNIDADE 

Atendimento do Sistema de Drenagem % 

Vias Urbanas com Sistema de Drenagem % 

Ocorrência de Alagamentos na UTP 
Número de 
Pontos de 

Alagamento/km² 

Eficiência do Sistema de Drenagem Urbana na UTP % 

Área Urbanizada % 

Periodicidade de Manutenção do Canal meses 
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12.2.1.5 Indicadores operacionais econômico-financeiros e administrativos 

Na tabela a seguir são apresentados os indicadores econômico-financeiros e 
administrativos referente ao município de Rodeio/SC, de acordo com o SNIS (2010).  

 
Tabela 144: Indicadores para econômico-financeiros e administrativos 

INDICADOR UNIDADE 

Despesa Total com os Serviços por m³ Faturado R$/m³ 

Tarifa Média Praticada R$/m³ 

Tarifa Média de Água R$/m³ 

Participação da Despesa com Energia Elétrica nas Despesas de Exploração % 

Participação da Despesa com Pessoal Total nas Despesas de Exploração % 

Índice de Produtividade de Pessoal Total ligações/empreg. 

Indicador de Suficiência de Caixa % 

Índice de Despesa por Cons. de Energia nos Sistemas de Água e Esgotos R$/kWh 

Dias de Faturamento Comprometidos com Contas a Receber dias 

Índice de Produtividade: Empregados Próprios por mil Ligações de 
Água+Esgoto 

empregados/ 
mil lig. 

Índice de Produtividade: Empregados Próprios por Mil Ligações de Água 
empregados/ 

mil lig. 

Participação da Receita Operacional Indireta na Receita Operacional Total % 

Participação da Rec. Operacional Direta de Esgoto na Receita Operacional 
Total 

% 

Participação da Receita Op. Direta de Água na Receita Operacional Total % 

Participação das Outras Despesas na Despesas de Exploração % 

Participação da Despesa com Produtos Químicos nas Despesas de 
Exploração 

% 

Participação da Despesa com Pessoal Próprio nas Despesas de Exploração % 

Tarifa Média de Esgoto R$/m³ 

Margem das Outras Despesas de Exploração % 

Incidência da Desp. De Pessoal e de Serv. de Terc. nas Despesas Totais com 
os Serviços 

% 

Margem da Serviço da Dívida % 

Margem da Despesa com Pessoal Próprio Total (Equivalente) % 

Margem da Despesa com Pessoal Próprio % 

Margem da Despesa de Exploração % 

Índice de Evasão de Receitas % 

Despesa de Exploração por Economia (R$/ano)/econ. 

Despesa de Exploração por m3 Faturado R$/m3 

Índice de Produtividade: Economias Ativas por Pessoal Total  
Econ./empreg. 

equivalente 

Quantidade Equivalente de Pessoal Total empregados 

Indicador de Desempenho Financeiro % 

Despesa Média Anual por Empregado R$/empregado 

FONTE: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – 2010 
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12.2.1.6 Indicadores operacionais de Balanço 

Na tabela a seguir são informados os indicadores operacionais de Balanço com 
dados obtidos pelo SNIS, referência 2010.  
 

Tabela 145:  Indicadores de Balanço 

INDICADOR UNIDADE 

Liquidez Corrente - 

Liquidez Geral - 

Grau de Endividamento - 

Margem Operacional com Depreciação % 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido % 

Margem Líquida com Depreciação % 

Margem Líquida sem Depreciação % 

Margem Operacional sem Depreciação % 

Composição de Exigibilidades % 

FONTE: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS - 2010 

12.2.1.7 Indicadores operacionais sobre Qualidade 

Na tabela a seguir são apresentados os indicadores de qualidade referente ao 
município de Rodeio/SC, em consonância com os dados do SNIS (2010). 

 

Tabela 146:  Fórmulas dos Indicadores sobre qualidade 

INDICADOR UNIDADE 

Incidência das Análises de Cloro Residual Fora do Padrão % 

Incidência das Análises de Turbidez Fora do Padrão % 

Duração Média dos Reparos de Extravasamentos de Esgotos 
horas/ 

extravasamento 

Duração Média dos Serviços Executados hora/serviço 

Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Coliformes Totais % 

Incidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão % 

Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede 
extravasamento/ 

km 

Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Turbidez % 

Índice de Conformidade da Quantidade de Amostras – Cloro Residual % 

Duração Média das Intermitências horas/interrupção 

Economias Atingidas por Intermitências Econ./interrupção 

Duração Média das Paralisações horas/paralisação 

Economias Atingidas por Paralisações Econ./paralisação 

FONTE: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – 2010 
 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
253 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

12.2.2   Indicadores de desempenho do PMSB de Rodeio 

Os indicadores de desempenho do PMSB visam objetivos e metas estabelecidas, o 
efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência, bem como a 
consistência do controle e da participação social na tomada de decisões.  

O acompanhamento da eficiência das ações de emergência e contingência, bem 
como a consistência do controle e da participação social na tomada de decisões foram 
apresentados anteriormente, nos Indicadores do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS). 

A seguir, serão apresentados os indicadores definidos para a avaliação do atingimento 
das metas e alcance dos objetivos dos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de 
pluvial previstos no PMSB do município de Rodeio.  

As metas estabelecidas no Relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico 
(Produto D) são as seguintes: 

 Atender 100% da população urbana de Rodeio com água tratada; 

 Reduzir sistematicamente as perdas de água no sistema; 

 Atender 98% da população urbana de Rodeio com sistema coletivo de 
tratamento de esgoto doméstico; 

 Identificar e solucionar os pontos deficientes em drenagem da cidade; 

 Reduzir sistematicamente o número de ocorrências de alagamento; 

 Reduzir a quantidade de resíduos sólidos destinados ao aterro sanitário em 
20%, utilizando a reciclagem; 

 Atender 100% do município com coleta convencional e seletiva de resíduos 
sólidos; 

 Reduzir o número de ocorrências de doenças relacionadas à falta de 
saneamento básico; 

 Proteger e renaturalizar os rios, ribeirões, córregos e nascentes com a 
recomposição da Mata Ciliar; 

 Estruturar o sistema de gestão do saneamento básico da cidade de Rodeio. 

Diante dessas metas e dos objetivos previamente estabelecidos para o setor, 
descritos no Produto E, são apresentados os indicadores para o acompanhamento do 
cumprimento das ações previstas.  

A comparação dos resultados da aplicação dos indicadores em diferentes períodos 
de tempo permite a avaliação do cumprimento dessas ações previstas no 
planejamento do PMSB. 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
254 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

12.2.2.1 Indicadores de Desempenho dos Serviços de Abastecimento de Água 

Com base nas metas supracitadas e nos objetivos estabelecidos para os serviços de 
abastecimento de água, definem-se os seguintes indicadores: 

 
Tabela 147: Indicadores de desempenho das metas e objetivos dos serviços de abastecimento 

de água 

INDICADOR DE DESEMPENHO UNIDADE 

Índice de atendimento da população com água tratada % 

Índice de atendimento da população urbana com água tratada % 

Índice de perdas na distribuição % 

Índice de perdas lineares na rede m³/(dia.km) 

Índice de perdas por ligação (l/dia)/ligação 

Consumo Médio per Capita de Água l/(habitante.dia) 

Consumo Médio de Água por Economia 
(m³/mês)/ 
economia 

Índice de incidência de análises de potabilidade fora do padrão % 

Índice de incidência de doenças de veiculação hídrica nº casos/hab. 

 

12.2.2.2 Indicadores de Desempenho dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

Com base nas metas e os objetivos estabelecidos para os serviços de esgotamento 
sanitário, define-se os seguintes indicadores: 
 

Tabela 148: Indicadores de desempenho das metas e objetivos dos serviços de esgotamento 
sanitário 

INDICADOR DE DESEMPENHO UNIDADE 

Índice de atendimento da população com serviço de esgotamento sanitário 
municipal 

% 

Índice de atendimento da população com serviço de esgotamento sanitário 
municipal 

% 

Índice de atendimento da população com sistema individual alternativo de 
esgotamento sanitário 

% 

12.2.2.3 Indicadores de Desempenho dos Serviços de Manejo das Águas Pluviais 

Com base nas metas o objetivo estabelecido para os serviços de drenagem urbana 
define-se os seguintes indicadores: 
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Tabela 149: Indicadores de desempenho das metas e objetivos dos serviços de manejo das 
águas pluviais 

INDICADOR DE DESEMPENHO UNIDADE 

Atendimento do sistema de drenagem urbana % 

Índice de ocorrência de alagamentos nas vias urbanas 
Nº ocorrências/ 

ano 

Índice de ocorrência de alagamentos na UTP 
Nº de Pontos de 
Alagamento/km² 

Indicador da eficiência do sistema de drenagem urbana na UTP % 

Taxa de cobertura da mata ciliar % 

12.2.2.4 Indicadores de Desempenho dos Serviços de Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos 

Com base nas metas o objetivo estabelecido para os serviços de gerenciamento de 
resíduos sólidos define-se os seguintes indicadores: 

 
Tabela 150: Indicadores de desempenho das metas e objetivos dos serviços de gerenciamento 

de resíduos sólidos 

INDICADOR DE DESEMPENHO UNIDADE 

Taxa de material coletado pela coleta seletiva em relação à quantidade total 
coletada de resíduos sólidos domésticos 

% 

Índice de atendimento da população com coleta convencional de resíduos 
sólidos  

% 

Índice de atendimento da população com coleta seletiva de resíduos sólidos  % 
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13 PRODUTO I - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO À TOMADA DE 
DECISÃO 

O Produto I – Sistema de Informações para auxílio à tomada de decisão foi 
concebido e desenvolvido pelo município no início do processo de elaboração do 
PMSB e alimentado periodicamente com os dados coletados ao longo do seu 
desenvimento. 

O sistema permite coletar e sistematizar dados relativos à cobertura, à qualidade e à 
eficiência dos serviços, bem como as melhorias nas condições de saúde e na 
qualidade de vida da população e do meio ambiente. 

O resumo consolidado do Produto I é apresentado a seguir. 

 

13.1 SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

O Sistema de Informações, previsto na Lei nº 11.445/2007, fornece informações para 
a elaboração de diagnósticos da realidade e para o planejamento e avaliação das 
ações previstas no PMSB. 

O sistema deverá dotar o gestor público municipal de ferramentas para suprir as 
necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitária do município. O acesso 
às informações pelos órgãos, entidades da sociedade civil e pela população em geral, 
de certa forma, se constitui em um instrumento de cidadania. 

A seguir será apresentado o Sistema de Informações concebido para o PMSB de 
Rodeio. 

13.1.1 Estruturação do sistema de informações 

O Sistema de Informações constitui uma ferramenta capaz de coletar e armazenar 
dados, e processá-los com o objetivo de produzir informações. A estrutura básica do 
sistema é apresentada na figura a seguir. 

 

 
Figura 43: Estrutura do Sistema de Informação 
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O ambiente é definido pela unidade de planejamento adotada no processo. Assim, no 
âmbito do PMSB, considera-se a área total do município. 

O processo de entrada/aquisição de dados é constituído pela coleta dos dados, sejam 
eles primários ou secundários, e pelo seu registro e sistematização em um ambiente 
de armazenamento, o banco de dados. 

As ferramentas de processamento dos dados dependem da arquitetura do sistema e 
da estrutura disponível. Podem se considerar desde planilhas de cálculo simplificadas 
a métodos estatísticos mais complexos. O mais importante é que a metodologia de 
cálculo dos indicadores seja detalhada, tanto para uma melhor compreensão da 
dimensão dessas informações quanto para padronizar e registrar os procedimentos 
adotados. 

A saída/produção de relatórios é a fase em que as informações geradas são 
disseminadas aos gestores e à comunidade, para que estes possam acompanhar o 
processo de implantação do PMSB e a evolução e melhoria da qualidade de vida da 
população. Para isso, o sistema construído deverá ser constantemente alimentado, 
adquirindo novos dados e gerando novas informações sempre que necessário. 

Os dados para alimentação do Sistema de Informações do saneamento básico de 
Rodeio são os seguintes: 

 Indicadores de Desempenho do SNIS:  

 Indicadores operacionais dos SAA; 

 Indicadores operacionais dos SES; 

 Indicadores operacionais dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos; 

 Indicadores operacionais dos Serviços de Drenagem Urbana; 

 Indicadores operacionais econômico-financeiros e administrativos; 

 Indicadores operacionais de Balanço; 

 Indicadores operacionais sobre Qualidade.  

 Indicadores de Desempenho do PMSB de Rodeio: 

 Indicadores de Desempenho dos SAA; 

 Indicadores de Desempenho dos SES; 

 Indicadores de Desempenho dos Serviços de Manejo das Águas 
Pluviais; 

 Indicadores de Desempenho dos Serviços de GRS. 

Para o processamento dos dados referentes ao PMSB de Rodeio serão utilizadas 
planilhas para o registro e cálculo dos indicadores. A planilha, desenvolvida no 
programa Microsoft Excel, compreende uma metodologia simples, de fácil 
manipulação, e que fornece informações satisfatórias ao propósito do Sistema de 
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Informações dos serviços de saneamento de Rodeio, permitindo o acompanhamento 
sistemático do andamento e da qualidade das ações executadas de acordo com o 
Plano. 

A saída do sistema contempla relatórios, com a geração de gráficos e tabelas, a serem 
disponibilizados para os gestores e a população em geral. 

13.1.2 Metodologia para estruturação, operação e manutenção do sistema 

O Sistema de Informações previsto no PMSB compreende uma metodologia simples 
e de fácil operação e manutenção. É composto por planilhas, estruturadas em 
diferentes abas conforme a tipologia dos indicadores. 

Essa metodologia permite a operação e manutenção sem a exigência de muitos 
recursos, tanto financeiros, uma vez que o software é de fácil acesso, quanto de 
pessoal, considerando que não é necessário investimento em capacitação para a 
operação do sistema. 

O preenchimento da planilha é anual. O ano de referência é preenchido na célula 
amarela localizada no canto superior direito, no cabeçalho de cada planilha. 

As planilhas são estruturadas em diferentes abas, organizadas de acordo com o tipo 
de indicador (do SNIS ou próprios do PMSB) e o tipo de serviço (Abastecimento de 
Água, Esgotamento Sanitário, Manejo de Águas Pluviais e GRS). Assim, a 
estruturação do Sistema de Informações compreende as seguintes planilhas: 

 Variáveis  

Nesta planilha estão listadas todas as variáveis necessárias para o cálculo dos 
indicadores do PMSB, tanto os próprios quanto os do SNIS. A listagem contém o nome 
da variável seguida da unidade, onde é inserido o valor de acordo com os dados 
levantados sobre os serviços.  

Os valores são inseridos manualmente nas células de cor cinza-claro.  

A partir dos valores inseridos nas variáveis, são calculados automaticamente os 
indicadores das planilhas subsequentes. Assim, toda e qualquer alteração a ser feita 
com relação aos valores para o cálculo desses indicadores é realizada apenas nesta 
planilha. As demais apresentam apenas os resultados já calculados.  

Para facilitar a identificação, as variáveis são numeradas de 1 a 147 e estão 
organizadas de acordo com o tipo de serviço.  

 SNIS Abastecimento de Água 

Nesta planilha estão listados os indicadores do SNIS referentes aos serviços de 
abastecimento de água empregados no PMSB de Rodeio.  

Nas primeiras duas colunas estão listados os indicadores com os respectivos números 
de identificação (numerados de 1 a 27 e identificados com a letra A), na coluna 
seguinte estão os valores calculados com base nas informações inseridas na aba 
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Variáveis (células na cor verde), e na quarta coluna estão registradas as unidades de 
medida.  

O cálculo dos indicadores é automático, uma vez que nas células de cada um dos 
indicadores (células na cor verde) está registrada a fórmula de cálculo referenciada 
com as respectivas variáveis constantes na primeira planilha.  

 SNIS Esgotamento Sanitário 

Nesta planilha estão listados os indicadores do SNIS referentes aos serviços de 
esgotamento sanitário empregados no PMSB de Rodeio.  

Assim como na planilha descrita acima, nas primeiras colunas estão listados os 
indicadores com os respectivos números de identificação (numerados de 1 a 14 e 
identificados com a letra E), na coluna seguinte estão os valores calculados com base 
nas informações inseridas na aba Variáveis (células na cor verde), e na quarta coluna 
estão registradas as unidades de medida, sendo o cálculo dos indicadores automático.  

 SNIS Águas Pluviais 

Nesta planilha estão listados os indicadores referentes aos serviços de manejo das 
águas pluviais empregados no PMSB de Rodeio.  

Assim como na planilha descrita acima, nas primeiras colunas estão listados os 
indicadores com os respectivos números de identificação (numerados de 1 a 6 e 
identificados com as letras AP), na coluna seguinte estão os valores calculados com 
base nas informações inseridas na aba Variáveis (células na cor verde), e na quarta 
coluna estão registradas as unidades de medida, sendo o cálculo dos indicadores 
automático.  

 SNIS Resíduos Sólidos 

Nesta planilha estão listados os indicadores do SNIS referentes aos serviços de 
gerenciamento de resíduos sólidos empregados no PMSB de Rodeio.  

Os indicadores referentes a este serviço estão organizadas conforme a tipologia em 
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; Coleta de resíduos sólidos domiciliares 
e públicos; Coleta seletiva e triagem; Coleta de resíduos sólidos de serviços de saúde 
e Serviços de varrição, capina e roçada.  

Assim como na planilha descrita acima, nas primeiras colunas estão listados os 
indicadores com os respectivos números de identificação (numerados de 1 a 45 e 
identificados com a letra R), na coluna seguinte estão os valores calculados com base 
nas informações inseridas na aba Variáveis (células na cor verde), e na quarta coluna 
estão registradas as unidades de medida, sendo o cálculo dos indicadores automático. 

 SNIS Outros 

Nesta planilha estão listados os indicadores operacionais do SNIS referentes aos 
aspectos econômico-financeiros e administrativos, de balanço e de qualidade.  
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Assim como na planilha descrita acima, nas primeiras colunas estão listados os 
indicadores com os respectivos números de identificação (numerados de 1 a 53 e 
identificados com a letra O), na coluna seguinte estão os valores calculados com base 
nas informações inseridas na aba Variáveis (células na cor verde), e na quarta coluna 
estão registradas as unidades de medida, sendo o cálculo dos indicadores automático.  

 Indicadores do PMSB 

Nesta planilha estão listados os indicadores elaborados com base nas metas e nos 
objetivos do PMSB de Rodeio, a fim de acompanhar o cumprimento das ações 
previstas no Plano.  

Assim como nas demais planilhas, nas primeiras colunas estão listados os indicadores 
com os respectivos números de identificação (numerados de 1 a 20 e identificados 
com a letra P), na coluna seguinte estão os valores calculados com base nas 
informações inseridas na aba Variáveis (células na cor verde), e na quarta coluna 
estão registradas as unidades de medida, sendo o cálculo dos indicadores automático.  

Para a operação do Sistema de Informações, basta inserir os dados referentes aos 
serviços nas células de cor cinza-claro da primeira planilha, que os indicadores serão 
automaticamente calculados nas planilhas subsequentes.  

Com base nos indicadores calculados, serão elaborados relatórios de desempenho 
na forma de texto, tabelas e gráficos, a serem disponibilizados aos gestores e à 
comunidade em geral. Os resultados deverão ser comparados ao desempenho do ano 
anterior, bem como ao desempenho esperado, em observância ao cronograma de 
ações estabelecido no PMSB.  

A disponibilização do relatório anual para a população será online, através do site da 
Prefeitura Municipal de Rodeio. 

13.1.3 Implantação e alimentação do sistema de informações 

O Sistema de Informações do saneamento básico de Rodeio foi desenvolvido e 
implementado ainda na fase de elaboração do PMSB. 

Depois de implementado, o Sistema vem sendo continuamente alimentado com as 
informações coletadas ao longo do desenvolvimento e execução do Plano, a fim de 
acompanhar a efetividade e o cumprimento das ações nele previstas e auxiliar a 
tomada de decisão na resolução de problemas. 

A divulgação dos relatórios é anual, a exemplo da periodicidade adotada pelo SNIS. 
Assim, os dados são divulgados aos gestores e à comunidade sempre que 
encaminhados ao sistema nacional. 
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13.1.4 Articulação com o sistema nacional de informações em saneamento 

As informações levantadas continuamente, relacionadas aos Indicadores de 
Desempenho do SNIS, serão anualmente inseridas na plataforma online do Sistema 
Nacional. 

A estruturação da planilha em abas, em especial na estruturação de uma aba 
contendo as variáveis do Sistema, facilita a articulação com o Sistema Nacional, uma 
vez que permite a organização em um único lugar dos dados a serem disponibilizados.  

13.1.5 Responsáveis pela manutenção, alimentação e gestão do sistema 

A manutenção, alimentação e gestão do sistema é responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Rodeio. 

Cabe à Prefeitura solicitar à CASAN os dados referentes aos sistemas de água e 
esgoto, bem como ao Consórcio dos Municípios do Médio Vale do Itajaí os dados 
referentes à gestão dos resíduos, e inserir as informações no SNIS. 
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14 PRODUTO J - RELATÓRIO MENSAL SIMPLIFICADO DO ANDAMENTO DAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O Produto J – Relatório mensal simplificado do andamento das atividades 
desenvolvidas apresenta um resumo do desenvolvimento do PMSB mês a mês 
quanto ao cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de 
conclusões e projeções de prazos e custos e as ações de mobilização social. 

Os relatórios têm o objetivo de relatar o andamento das atividades desenvolvidas em 
cada etapa do processo de elaboração do PMSB, o qual ocorreu entre julho de 2012 
e dezembro de 2013. 

O resumo consolidado do Produto J é apresentado a seguir. 

 

14.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2012 

Na programação do mês de julho de 2012 foi formado o Grupo de Trabalho para a 
elaboração e implantação do PMSB, composto pelo Comitê de Coordenação e pelo 
Comitê Executivo. A nomeação dos membros do Comitê de Coordenação foi feita 
através  do Decreto Executivo Municipal n° 3168, de 30 de julho de 2012, e do Comitê 
Executivo foi feita através do Decreto Executivo Municipal nº 3169, de 30 de julho de 
2012. A elaboração do cronograma das atividades foi feita junto aos Comitês. 

 

14.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE AGOSTO 2012 

Foi elaborado no mês de agosto de 2012, o Plano de Mobilização Social  conforme 
previsto no Termo de Referência do PMSB de Rodeio com a participação e integração 
de membros do corpo técnico da Prefeitura Municipal, do Poder Legislativo, 
representantes da sociedade civil e a população em geral. 

Para o levantamento de dados e análise da situação geral dos sistemas foi elaborado 
um questionário, aplicado junto à comunidade, e elaborado folder com os locais, datas 
e horários das reuniões e audiências públicas.  

 

14.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO 2012 

No mês de setembro de 2012, foram desenvolvidos os levantamentos de 
componentes do sistema de abastecimento de àgua, esgotamento sanitário, manejo 
de àguas pluviais e residuos sólidos do municipio utilizados como base para o 
diagnóstico dos sistemas 

Foi realizada uma apresentação prévia do diagnóstico para o Comitê de Coordenação 
e Comitê Executivo no dia 04. 

Nos dias 11, 12 e 13 foram feitas reuniões junto à comunidade. As reuniões do 
diagnóstico envolveram diversas comunidades do município e foram divididas em três 
etapas conforme segue: 
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1ª Reunião Diagnóstico: 11/09/12 

Local: Igreja Católica do Rio Morto 

Comunidades/Bairros: Pico, Diamante e Rio Morto 

Horário: 19:00 h 

 

2ª Reunião Diagnóstico: 12/09/12 

Local: Igreja Católica do Rodeio 12 

Comunidades/Bairros: Lagos, Rodeio 12, Rodeio 32, Rodeio 50 e Kaspereit 

Horário: 19:00 h 

 

3ª Reunião Diagnóstico: 13/09/12 

Local: Centro Cultural 

Comunidades/Bairros: Glória, Nova Brasília, Centro, Gávea, São Pedro Novo, São 
Pedro Velho 

Horário: 19:00 h 

 

Em cada reunião foi feita uma apresentação geral sobre a PNSB e o PMSB, seus 
objetivos e metodologia utilizada para a elaboração. Na sequência foi realizado o 
levantamento de informações sobre cada bairro, detectando as principais carências e 
as prioridades. 

 

14.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO 2012 

No mês de outubro de 2012 foi elaborada a análise prospectiva estratégica, que requer 
um conjunto de técnicas sobre a resolução de problemas perante a complexidade, os 
riscos e os conflitos devidamente caracterizados. A apresentação do prognóstico foi 
realizada nos dias 16, 17 e 18 de outubro juntamente com a comunidade.  

As reuniões do prognóstico envolveram diversas comunidades do município e foram 
divididas em três etapas conforme segue: 

 

1ª Reunião Prognóstico: 16/10/12 

Local: Igreja Católica do Rio Morto 

Comunidades/Bairros: Pico, Diamante e Rio Morto 

Horário: 19:00 h 
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2ª Reunião Prognóstico: 17/10/12 

Local: Igreja Católica do Rodeio 12 

Comunidades/Bairros: Lagos, Rodeio 12, Rodeio 32, Rodeio 50 e Kaspereit 

Horário: 19:00 h 

 

3ª Reunião Prognóstico: 18/10/12 

Local: Centro Cultural 

Comunidades/Bairros: Glória, Nova Brasília, Centro, Gávea, São Pedro Novo, São 
Pedro Velho 

Horário: 19:00 h 

 

Nas reuniões também foram discutidas com a comunidade as proposições pertinentes 
ao saneamento básico do município. 

No dia 17 foi realizada uma reunião com membros da FUNASA. Participaram da 
reunião o técnico da FUNASA, integrantes do Comitê de Coordenação e a Equipe 
Técnica da Empresa Contratada (HABITARK Engenharia Ltda.) para elaboração do 
PMSB de Rodeio/SC, com o intuito de discutir sobre a apresentação dos relatórios 
exigidos no Termo de Referência. 

 

14.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO 2012 

No mês de novembro foi à continuação da elaboração do Prognóstico (Produto D). As 
reuniões junto a comunidade foram realizadas nos dias 27, 28 e 29 de novembro. 

As reuniões envolveram diversas comunidades do município e foram divididas em três 
etapas conforme segue: 

 

1ª Reunião Prognóstico: 27/11/12 

Local: Igreja Católica do Rio Morto 

Comunidades/Bairros: Pico, Diamante e Rio Morto 

Horário: 19:00 h 

 

2ª Reunião Prognóstico: 28/11/12 

Local: Igreja Católica do Rodeio 12 

Comunidades/Bairros: Lagos, Rodeio 12, Rodeio 32, Rodeio 50 e Kaspereit 

Horário: 19:00 h 
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3ª Reunião Prognóstico: 29/11/12 

Local: Centro Cultural 

Comunidades/Bairros: Glória, Nova Brasília, Centro, Gávea, São Pedro Novo, São 
Pedro Velho 

Horário: 19:00 h 

 

Ainda em novembro foi dado início a elaboração dos Cenários de Referências, com a 
definição dos objetivos gerais e setoriais no municipio. 

 

14.6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO 2012 

No mês de dezembro de 2012 teve a continuação da elaboração do Prognóstico 
(Produto D) e a elaboração das Ações de Emergência e Contigência, buscando 
destacar as estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos 
operadores, tanto de caráter preventivo como corretivo. 

 

14.7 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 

Em janeiro de 2013 houve a reformulação do Grupo de Trabalho devido à mudança 
de prefeito. A nomeação dos membros do Comitê de Coordenação foi feita através do 
Decreto Executivo Municipal n° 3277, de 31 de janeiro de 2013, e do Comitê Executivo 
através do Decreto Executivo Municipal nº 3278, de 31 de janeiro de 2013.  

 

14.8 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 

Em fevereiro de 2013 foi finalizada a elaboração do Prognóstico, sendo descritos os 
principais mananciais utilizados para abastecimento de água. Foi prevista a vazão de 
esgotos ao longo do horizonte de projeto e apresentadas as estimativas de carga e 
concentração de DBO e coliformes fecais. Estimou-se também a produção de lixo e 
percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza urbana, com base nos resultados 
dos estudos demográficos. Estipulou-se critérios para escolha da área para disposição 
final do aterro sanitário e estabeleceu-se critérios para escolha da área para 
localização do bota-fora dos resíduos inertes. 

Neste mês também foi elaborado o Relatório dos Programas, Projetos e Ações para 
alcance do Cenário de Referência (Produto E), sendo descritas medidas alternativas 
para os serviços do setor e modelos de gestão que permitem orientar o processo de 
planejamento do saneamento básico no sentido de que se encontrem soluções que 
compatibilizem o crescimento ecônomico, a sustentabilidade ambiental e a equidade 
social nos municípios foram tomadas. 
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14.9 ATIVIDADES DESNVOLVIDAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013 

Em março teve início a elaboração dos programas, projetos e ações para alcance do 
cenário de referência, indicando alternativas que representem aspirações sociais 
factíveis de serem atendidas nos prazos estipulados. 

Foi executado também neste período a elaboração do Plano de Execução, a adotação 
de estratégias para execução dos programas, projetos e ações que têm por finalidade 
alcançar o cenário de referência. A programação da implementação dos programas, 
projetos e ações foi desenvolvida considerando os horizontes temporais distintos: 
imediatos, curto prazo, médio prazo e longo prazo. 

Neste mês também foi entregue o relatório de Entrega do Relatório da Prospectiva e 
Planejamento Estratégico (Produto D) Diagnóstico e Prognóstico. 

 

14.10 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL DE 2013 

No mês de abril de 2013 foi entregue o Parecer Técnico da FUNASA para Prefeitura 
Municipal de Rodeio-SC, em que foram solicitadas informações sobre a infraestrutura 
existente no município e a gestão administrativa. 

 

14.11 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2013 

Neste mês foi entregue a carta resposta à FUNASA sobre o Parecer Técnico 
n°113/2013, onde foram apresentadas as justificativas e respostas referentes às 
atividades e relatórios desenvolvidos. 

 

14.12 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO, 
AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 

Nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2013 os relatórios ficaram em 
análise na FUNASA. 

 

14.13 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 

Neste mês foi entregue o Parecer Técnico da Funasa n°10/2013 para Prefeitura 
Municipal de Rodeio-SC em relação a algumas questões referentes ao Diagnóstico 
Técnico-Participativo. 

 

14.14 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 

No mês de novembro foram apresentadas as respostas sobre o Parecer Técnico n° 
10/2013 juntamente com o Relatório do Diagnóstico Técnico-Participativo com as 
devidas correções de acordo com o Parecer n° 10/2013. O levantamento e 
armazenamento de informações básicas do município para análise junto a órgãos 
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como IBGE, EPAGRI, Prefeitura Municipal, Governo do Estado de Santa Catarina. 
Levantamento de dados mais específicos quanto ao saneamento local junto da 
Prefeitura, CASAN e outros órgãos envolvidos direta ou indiretamente. Foram feitas 
algumas solicitações de dados para estes órgãos e estamos aguardando respostas. 

No mesmo período também foi entregue o Plano de Mobilização Social com as 
devidas correções de acordo com o Parecer Técnico n° 10/2013 e o Relatório da 
Prospectiva e Planejamento Estratégico. 

 

14.15 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 

Foi apresentado no mês de dezembro de 2013 o PMSB através da Audiência Pública 
feita no dia 03 de dezembro de 2013, compareceram 33 pessoas entre comunidade e 
servidores públicos, foi abordado o diagnóstico e prognóstico dasações de 
abastecimento de àgua, esgotamento sanitário, manejo de àguas pluvial urbana e 
gerencimaneto de resíduos sólidos, além da participação, expuseram suas dúvidas 
sobre o saneamento básico de sua região.  

A equipe técnica encerra a audiência com a votação final do PMSB, sendo aprovado 
por unanimidade.   
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2010/2007/lei/l11445.htm > Acesso em: Agosto/2013. 

Plano Diretor do Município de Rodeio. 
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conteúdo mínimo e Indicadores de acompanhamento dos planos; São Paulo - 
2005. 

PMR - Prefeitura Municipal de Rodeio: www.rodeio.sc.gov.br. 
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Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 
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SANTA CATARINA Secretaria de Estado do Planejamento. Dados estatísticos 
municipais: Energia elétrica. Disponível em: 
<http://www.spg.sc.gov.br/dados_munic.php>. Acesso em: Julho/ 2012.  

SEBRAE/SC - Santa Catarina em Números, 2010. 

SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica                Disponível em: 
<Http://ww2.datasus.gov.br/SIAB/index.php> Acesso em: agosto/2012. 

SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica. Disponível em: 
<Http://ww2.datasus.gov.br/SIAB/index.php>. Acesso em: agosto/2013. 

SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Disponível em: 
<Http://drt2004.saude.gov.br/sinanweb>.Acesso em: agosto/2012. 

SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Disponível em: 
<Http://drt2004.saude.gov.br/sinanweb>. Acesso em: agosto/2013. 

SNIS – Sistema Nacional de informações sobre Saneamento Disponível em: 
<www.snis.gov.br> em: Agosto/2011. 

SNIS – Sistema Nacional de informações sobre Saneamento Disponível em: 
<www.snis.gov.br> em: Agosto/2012. 

SNIS – Sistema Nacional de informações sobre Saneamento. Disponível em: 
<www.snis.gov.br> em: Agosto/2013. 
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ANEXO I – DECRETO DE NOMEAÇÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO DO 
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ANEXO II - DECRETO DE NOMEAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO PMSB 
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ANEXO III - CRONOGRAMA DE EVENTOS COMUNITÁRIOS 
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ANEXO IV - CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DO COMITÊ EXECUTIVO 
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ANEXO V- QUESTIONÁRIO 
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ANEXO VI – FOLDER 
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ANEXO VII – REGIMENTO INTERNO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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ANEXO VIII – ENTIDADES E AUTORIDADES DO MUNICÍPIO DE RODEIO/SC 
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ANEXO IX - REDE DE ÁGUA EXISTENTE 
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ANEXO X - CDP 
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ANEXO XI – CROQUI DA DRENAGEM 

 



Doc. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB 
Pág. 
285 

        RELATÓRIO FINAL DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

Emp. PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO-SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XII - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTAÇÃO FUTURA 
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ANEXO XIII - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO IMPLANTAÇÃO FUTURA 
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ANEXO XIV - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA IMPLANTAÇÃO FUTURA 
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ANEXO XV - RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTAÇÃO FUTURA 
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ANEXO XVI – RESULTADO DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 
DO PMSB DE RODEIO 
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ANEXO XVII – LISTA DE PRESENÇA DAS REUNIÕES DO GRUPO DE TRABALHO 
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ANEXO XVIII – LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DIAGNÓSTICO – SALÃO DA 
IGREJA CATÓLICA DO RIO MORTO 
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ANEXO XIX – LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DIAGNÓSTICO – SALÃO DA 
IGREJA CATÓLICA DO RODEIO 12 
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ANEXO XX – LISTA DE PRESENÇA DIAGNÓSTICO – CENTRO CULTURAL 
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ANEXO XXI – LISTA DE PRESENÇA PROGNÓSTICO – 17/10/12 
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ANEXO XXII – LISTA DE PRESENÇA PROGNÓSTICO – 18/10/12 
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ANEXO XXIII – LISTA DE PRESENÇA PROGNÓSTICO – 28/11/12 
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ANEXO XXIV – LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA – 03/12/13 

 


