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No último dia 8 de abril de 2010 ocorreu, no Centro Universitário Modulo, em Caraguatatuba o Seminário 
“Saneamento Ambiental: Subsídios para os Planos Municipais”, em que foram apresentadas propostas sobre os temas 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, tema estes que fazem parte dos 

planos que devem ser entregues pelas municipalidades, até dezembro de 2010, para atenderem a lei federal de  

Nº11.445/07. Este documento apresenta um resumo das palestra proferidas, os comentários e os principais pontos das 
discussões que ocorreram no evento. Também apresenta algumas considerações sobre o tema de saneamento básico e 

sugestões, no sentido de colaborar com os Municípios do Litoral Norte na preparação de seus Planos Municipais de 

Saneamento Básico. 
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I  Programação do Evento 
 

8 de Abril de 2010 
 

MANHÃ: 

8h30 às 9h00 – Inscrições / café da manhã de recepção 

9h00 às 9h30 – Abertura 
9h30 às 10h10 – Palestra sobre Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Tecnologias aplicadas na cidade não 

formal.  

Palestrante: Guilherme Castagna –Instituto OIA (Instituto Ambiental)  

10h10 às 10h50 – Palestra sobre Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Soluções alternativas. 
Palestrante: Marcelo Bueno –Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (IPEMA) 

10h50 às 11h30 – Palestra sobre Resíduos Sólidos – Perspectivas de tratamento e destino final para o Litoral Norte. 

Palestrante: Norberto Veja – Solvi / Veja Engenharia Ambiental – Assunto: Aterros. 

11h30 às 12h30 – Debate 
TARDE: 

14h00 às 14h40 – Continuidade Palestra sobre Resíduos Sólidos – perspectivas de tratamento e destino final para o 

Litoral Norte. 

Palestrante: Daniel Sindicic – DDMA – Assunto: Incineração de resíduos 
14h40 às 15h20 – Palestra sobre Áreas de Risco – Levantamento de áreas de risco no Litoral Norte – escorregamento e 

inundações  

Palestrante: Cláudio José Ferreira – Geólogo e pesquisador do Instituto Geológico – Seção de Geologia Aplicada e 

Ambiental 
15h20 às 15h40 – coffee-break 

15h40 às 16h20 – Palestra sobre Drenagem Urbana – micro e macro drenagem – desafios técnicos e operacionais  

Palestrante: Paolo Alfredini – Engenheiro VI do Centro Tecnológico de Hidráulica (Departamento de Águas e Energia 

Elétrica Engenharia Costeira e Portuária), Professor Titular em Obras Hidráulicas Fluviais e Marítimas da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo e Professor Titular da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de 

Tecnologia. 

16h20 às 17h30 – Debate 
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II. Informações sobre Palestrantes e um resumo das palestras proferidas.  

 

II.1 - Palestras sobre Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Tecnologias aplicadas na cidade não 

formal. 

 

Guilherme Castagna – Engenheiro e Designer Ecológico com especialização em gestão integrada de águas, do 

Instituto Ambiental OIA. <guilherme@designecologico.net>  

 

Em sua Palestra o engenheiro Guilherme explicou sobre o conceito do Instituto OIA que pode ser resumido em:  

1) Água como meio de vida – não como condutora ou recipiente de despejos; 
2) Os recursos naturais tem energia incorporada;  

3) Os recursos devem ser reintegrados em ciclos naturais, tomando máximo proveito da energia disponível no ambiente 

e nos recursos do entorno.  

 
Também explicou sobre o tratamento de esgoto com biossistemas integrados (BSI) a nível comunitário,  e apresentou 

informações sobre a teoria do tratamento biológico. O Instituto tem mais de 100 projetos (residenciais uni familiares,  

comunitários, públicos e comerciais) implantados e assessorados no Brasil, Nicarágua, El Salvador, Republica 

Dominicana, Espanha e Haiti. O Engenheiro comentou sua experiência no Sertão de Carangola ( Projeto Silva Jardim/ 
RJ), numa parceria que envolveu o Instituto, o governo e  a comunidade em que a parceria com o SEOP – Serviço de 

Educação e Organização Popular e com a Associação de Moradores possibilitou a instalação do biossistemas integrado 

com o aproveitamento da biomassa na geração de energia e como produtor de um acondicionador de solos. O Projeto 

Silva Jardim atendeu a cerca de 550 pessoas e o sistema de tratamento ocupou uma área total de 5.000m2 e uma área 
útil de 2.500m2 ou seja de aproximadamente 5 m2/pessoa. Resultou como produto final: 1) 10m3/dia (15 a 20 kWh/d) 

de biogás; 2) 1 ton./ano de peixe; 3) 500 kg/ano de composto; 4) tratou um volume diário de efluentes   de 40m3 

produziu 1.000 mudas /mês para projetos de reflorestamento locais usando composto e 1 ton./ano de bananas e laranjas 

e 600 ml/ano de Madeira. O custo da construção foi de  R$110,000 ( ou seja  R$200 por pessoa), entretanto há que se 
considerar custos de O&M que não são tão significativos. Neste aspecto comentou a necessidade de se orientar o 

usuário sobre a maneira adequada da operação e manutenção  destas soluções.  A Figura 1 apresenta uma visão geral 

das instalações para tratamento dos efluentes domésticos mencionados anteriormente. 

  

                                           

                                                 Fig. 1 Vista geral das instalações de um biossistema integrado. 

Em sua Palestra o Engenheiro comentou as vantagens de sistemas descentralizados em áreas ocupadas por 

comunidades de baixa renda, deficientes de infra-estrutura e com topografia desfavorável (encostas), em que se deve 
buscar uma solução alternativa apropriada.  

Também comentou as vantagens do sistema na produção de gás, que pode ser utilizado pelas famílias e demonstrou, 

através de fotos, algumas instalações como a apresentada na Figura 2. 

mailto:guilherme@designecologico.net
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                                       Figura 2 – Fogão com uso de biogás proveniente dos biossistemas 

Informou o palestrante que : Por família, sem animais, se pode produzir 1 hora de biogás por dia somente com as 

excretas e resíduos orgânicos da cozinha; Suínos, em media produzem 150 a 200 litros de biogás por dia, isto é , com 1 
suíno já se alcança suficiente biogás para cozinhar; Uma vaca em media pode produzir 400 litros de biogás por dia, 

também suficiente para prover as necessidades de cozinha de uma família que hoje pode estar utilizando lenha para 

cozinhar;  

O problema é que os animais também requerem área para existirem e consomem alimentos que consomem muita área 

gerando impactos em cadeia; Os pequenos animais, aves, peixes, produzem tanto quanto em proteína e impactam muito 
menos. 

O Biossitema Integrado, é modular e integra-se a qualquer ambiente de acordo com contexto local e além disso tem 

produção de energia e alimentos para consumo local. Ajuda na Gestão apropriada dos recursos hídricos pois recicla os 

nutrientes (fertirrigação e compostagem); recarga os lençóis freáticos (infiltração rasa); Reduz o consumo de água 
potável para fins não-potáveis (reuso) e o retorno de água, com qualidade apropriada para rios e córregos; Recupera 

áreas degradadas; Alem disso o BSI usa materiais e conhecimentos locais (valorização cultural); gera renda local; e tem 

consumo de produtos biodegradáveis. O mais importante é que o BSI tem uma gestão compartilhada e empodera os 

usuários (resgate e valorização da atuação comunitária. 

Para execução de um projeto desta natureza são necessários principalmente: 

1) Dados quantitativos e sociais da população a ser atendida; 

2) Levantamentos cadastrais e planialtimétricos da região; 

3)  Levantamento topográfico e sondagens do terreno onde será implantado; e 

4) Registro fotográfico da região.  
5) Alem disso é necessário um bom contato com a comunidade;  ter uma visão comunitária; participação da 

comunidade no desenho e na sua construção e no suporte a operação do sistema.  

 

 
Marcelo Bueno – Fundador do Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (IPEMA). 

<marceloipema@gmail,com> 

O Engenheiro Marcelo falou sobre o principio da permacultura, o de não produzir desperdício e nem resíduos e que tem 
como proposta a de utilizar múltiplas técnicas  no tratamento dos resíduos, dependendo do seu uso posterior. 

Apresentou  soluções, algumas ainda em fase de estudos e pesquisa, como o sistema de reuso de água servida, sistemas 

de zonas de raízes, (bastante empregado na Europa) , captação de água de chuva e seu tratamento com UV, áreas para 

infiltração dos  efluentes líquidos, uso de fossa séptica biodigestora , fossa de compostagem associada aos banheiros 
sanitários em que são utilizados os organismos  termofílicos para a degradação do material fecal. Na sua palestra o 

engenheiro apresentou propostas de tratamento e uso de água em residências antes porem apresentou algumas 

curiosidades sobre a água no sentido de atrair  atenção dos ouvintes sobre esta substancia tão importante para a vida no 

planeta. Informou que no mundo 25 milhões de pessoas morrem todo ano devido à água contaminada e que a cada 8 
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segundos uma criança morre devido á água contaminada. Enfatizou que 1.4 bilhões de pessoas não tem acesso a água 

potável e que 2.4 bilhões de pessoas não tem acesso à sistemas  de saneamento ( uma a cada três pessoas). No Brasil 
cerca de 47% da população não tem rede coletora de esgotos sanitários (fonte: IBGE – Janeiro 2005) e que somente 23 

% dos moradores rurais são atendidos por saneamento adequado. Assim o Engenheiro propõe a utilização da 

permacultura como uma das soluções para o problema das águas residuais domésticas e neste sentido propõe separar 

águas negras de águas cinzas, e reutilizar sempre que possível a água, quer seja a água pluvial como as águas residuais 
domésticas. Apresentou o uso de fossas sépticas biodigestoras e o uso do efluente para a irrigação e evapotranspiração ( 

sistema com zonas de raízes) e o uso do material orgânico (lodo produzido)  na agricultura. Como exemplo apresentou 

um projeto com dimensões para atender  a uma família de 5 a 10 pessoas . Ver Figura 3 e 4. 

 

Figura 3 – Sistema Zona de Raízes para tratamento de esgotos de uma família de 5 a 10 pessoas. 

                                 

                                                     Figura 4 – Exemplo de uma Zona de Raízes. 
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Com referencia `a soluções para sanitários sem descarga hídricas, apresentou o uso de banheiros de compostagem e 

sanitário secos. Estas soluções poderão ser utilizadas para atender aos usuários  de praias afastadas de centros urbanos. 
Ver figura 5. 

                                   

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 

                                                         Figura 5 – Banheiros de Compostagem 

No caso de áreas urbanas poderiam ser utilizados os banheiros de compostagem já oferecidos no Mercado em unidades 

padronizadas. Neste sistemas 99% dos coliformes morrem no solo em 2 semanas no verão ou 3 semanas no inverno. 

Temperaturas de 50 – 60 ºC matam coliformes e bactérias em 30 minutos; a desidratação consegue reduzir a zero o 

numero de bactérias, Coliformes, Patógenos, vírus depois de 6 meses. 

Com referencia a utilização da água pluvial, recomendou o emprego de sistemas de aproveitamento de água de chuva, 

regulamentado pela NBR 15527. O sistema é ambientalmente correto e traz economia de consumo de água potável, já 

que parte da água da chuva poderá ser usado no consumo domestico diário. Também recomendou a infiltração 
adequada evitando as grandes descargas com possibilidades de inundações. Foram apresentados vários esquemas de 

captação e reservação da água das chuva. Ver figura 6 e 7  

 

Figura 6 – Infiltração de água de Chuva                                        Figura 7 - Reservação de água de chuva. 

Mostrou  a existência de vários equipamentos no Mercado destinados `as instalações para aproveitamento de água de 
chuva e um exemplo de aplicação desta técnica em uma escola no Município de S.J.do Cerrito orientado pelo Instituto 

de Permacultura.  

Durante a discussão referente a estes dois temas ficou claro a necessidade da divulgação destas tecnologias, pois 
normalmente são empregadas as soluções clássicas para solucionar os problemas de saneamento básico das áreas 

urbanas, quando o mais indicado seria a busca de soluções adequadas para as áreas peri urbanas e rurais. Também ficou 

caracterizado que na solução destes problemas em áreas rurais ou peri urbanas, os proponentes deverão considerar as 

soluções apresentadas pelos expositores. Nos casos apresentados ficou tácito também a importância da educação e 
treinamento dos usuários destas tecnologias para o sucesso do seu emprego. O plano a ser proposto deverá apresentar 

um programa de educação e de treinamento dos usuários destas tecnologias apropriadas. 
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II.2 Palestra sobre Resíduos Sólidos – Perspectivas de tratamento e destino final para o Litoral Norte 

Norberto Veja - engenheiro da Solvi / Vega Engenharia Ambiental 

 O Engenheiro Norberto apresentou o tema: Resíduos Sólidos – Perspectivas de Tratamento e Destino Final para o 

Litoral Norte - Centro de Tratamento e Disposição de Resíduos de Caraguatatuba (CTR - Caraguatatuba) .  

Inicialmente o engenheiro Norberto apresentou o que se entende por Lixão ou vazadouro (Figura 8) e o que seja um 

Aterro Sanitário de acordo com a norma  NBR 8419/92 da ABNT (Figura 9).  

                                 

                                                                   Figura 8 – Foto de um Lixão ou Vazadouro 

                                 

                                                                           Figura 9 – Foto de um Aterro Sanitário 
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O Aterro é sempre necessário no âmbito do Gerenciamento Integrado do Resíduos Sólidos Municipais. É a solução 

mais barata  e a mais aplicada. Nos EUA cerca de 67% dos resíduos vão para Aterros, entretanto observa-se na 
Comunidade Européia o retorno da discussão e questionamento sobre a importância dos aterros sanitários. Para os 

aterros poderão ser direcionados os resíduos domiciliares, de varrição, de poda e capina, de desassoreamento e os lodos 

das estações de tratamento e água e de esgotos domésticos, além de outros resíduos de classe II A e B (NBR 10.004). 

Os sistemas componentes de um aterro são: Captação das águas superficiais e projeto ambiental-paisagístico;  Sistema 
de drenagem de águas limpas de base; Aterro de base;  Sistema de impermeabilização de base; Sistema de drenagem de 

líquidos percolados (base e camadas); Sistema de drenagem de gases (direcionado para melhoria da captação); Sistema 

de drenagem de águas superficiais com controle de erosão; Sistema de cobertura operacional e definitiva; Reservatório 

de percolados e sistema de tratamento local; Sistema de controle operacional; Sistemas de isolamento (cinturão verde) e 
segurança; Sistema de monitoramento ambiental e geotécnico. O engenheiro falou de algumas das experiências da 

Solvi na operação de aterros sanitários no Brasil, tanto em aterros sanitários para resíduos domésticos como para 

resíduos industriais.  

No caso  especifico da proposta para o CTR - Caraguatatuba, o Engenheiro Norberto apresentou os dados indicados na 

tabela 1 

Tabela 1 – Característica Gerais do Projeto do CTR - Caraguatatuba. 

Localização Caraguatatuba ( SP) 

Coordenadas UTM E 453.879 - N 7.386.775 

Arena 

Fazenda Tinga 

aprox. 1.210.000 m², com Área para aterro sanitário de +/- 200.000 m
2

 

Acesso Estrada do Pau D’Alho 

Distância do centro de 

Caraguatatuba 

Aprox. 4 km 

Topografia 

Área plana nas proximidades das encostas da Serra do Mar. Região de cabeceira 
de fundo de vale. 

Vegetação Espécies nativas típicas da Serra do Mar nas encostas. 

Vegetação rasteira na planície 

Fauna Meio biótico bastante alterado e fragmentado 

Hidrografia Existência de 3 quedas d’água 

Presença de olhos de água e corpos d’água intermitentes 
Área de descarga natural (planície) 

Solo Argila arenosa e areia argilosa 

Capacidade aproximada Modelada para até 360 t/dia 

NOTA: Essa área foi selecionada no Plano Diretor de Resíduos Sólidos contratado pela Secretaria do Meio Ambiente 

do Estado de São Paulo em 2000. 

Com referencia `as características geotécnicas, foi informado de que os solos de fundação serão objeto de tratamento 
especial, baseado em controle de recalques e ganho de resistência; Há a necessidade de drenagem de base e aterro de 

solo e os solos do morro são adequados para uso como material de empréstimo para execução do aterro sanitário. Alem 

do aterro sanitário a área comportará espaço para reciclagem, podendo incluir uma usina de reciclagem, instalações 

para tratamento de RSS e para o aproveitamento de Biogás e com isto possibilitar a certificação de créditos de carbono. 

Foi apresentado alguns dados que caracterizam o empreendimento ou sejam:  Será um aterro apenas para RS 

domésticos, com volume espacial de 2.800.000 m³ e uma vida útil de 14 a 15 anos, podendo receber até 360 t/dia de 

resíduos. Os impactos ambientais serão atenuados através de um cinturão verde e de isolamento natural, minimização 
da supressão vegetal, manutenção da qualidade das águas superficiais (desvios e canalizações), proteção do aqüífero 

subterrâneo (aterro de base e “liner” composto), tratamento dos efluentes, tratamento do biogás e remoção do chorume 

para ETEs, sendo previsto uma área para futuro tratamento do churume no local. Também haverá uma compensação 
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ambiental com aumento de área de conservação e, projeto de drenagem com componente ambiental e paisagístico. 

Serão atendidas a legislação e normas vigentes que se aplicam aos aterros. 

Basicamente os elementos do projeto, que complementam o aterro, são: Instalações administrativas de controle e 

gerenciamento, áreas reservadas para reciclagem e outros usos, sistemas de isolamento com barreiras anti-ruído e 

visual, acessos, sistema de drenagem de gases, sistema de drenagem de líquidos percolados e sistema de drenagem 

pluvial. A operação e manutenção do aterro terá uma seqüência operacional e executiva, com planejamento e preparo 
dos acessos a qualquer tempo, transporte, disposição e compactação dos resíduos em frente de trabalho reduzida, 

armazenamento do solo para a cobertura e controle tecnológico dos sistemas de aterros, controle e fiscalização da 

recepção dos resíduos, além do monitoramento geoambiental, geotécnico e das águas subterrâneas, superficiais, dos 

líquidos percolados, dos gases, odores e particulados. Também serão monitorados os ruídos, os vetores e o controle de 
pragas. O aterro terá um plano de emergência, como forma de prevenção e remediação imediata de possíveis eventos de 

graus variados de conseqüências. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) tem a seguinte estrutura: 
Apresentação, objeto do licenciamento ambiental, justificativa do empreendimento, alternativas locacionais e 

tecnológicas, caracterização do empreendimento, diagnóstico ambiental, identificação e avaliação dos impactos 

ambientais, proposição de medidas mitigadoras, de prevenção e compensatórias, plano de controle e monitoramento, 

considerações finais, equipe técnica, bibliografia, planos e desenhos, cronograma de atividades e estimativa de custos. 
Fazem parte deste estudo os planos de monitoramento e controle ambiental das águas superficiais, subterrâneas, 

monitoramento geotécnico, do assoreamento, planos de contingências e desconformidades e plano de controle 

ambiental do meio socioeconômico, inseridos nos planos e programas e projetos sociais do município (educação 

ambiental e comunicação social).  

Foi apresentada uma maquete eletrônica do Aterro Projetado e que se encontra na Figura 10. 

 

                           Figura 10 – Maquete eletrônica do CTR – Caraguatatuba quando terminado. 

Durante as discussões, ficou claro que o aterro está desenhado para atender as necessidades de Caraguatatuba, mas 
dado o potencial encontrado de área, poderá servir para a disposição de resíduos de outras cidades, necessitando para 

isto ajuste na legislação municipal, para Caraguatatuba poder receber resíduos de outro Municípios. Também ficou 

claro nas discussões, que devido a dificuldade de áreas para instalação de aterros na região litorânea, seria sempre 

importante considerar uma solução regional, além da solução local. Hoje os resíduos sólidos urbanos de Caraguatatuba 
e de outros municípios litorâneos estão sendo destinados fora da área litorânea, necessitando de serem deslocados para 

o alto da serra, resultando em altos custos de transporte. 
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Dr. Daniel Ricardo Sindicic – DDMA – Incineração de resíduos. 

http//www.ddma.com.br 
 

Inicialmente o Dr. Daniel informou sobre algumas experiências do Grupo Engenharia, Pesquisa e Desenvolvimento 

Ltda. (DDMA) e a ONG ASDAMAS - Associação dos Doutores e Amigos do Meio Ambiente Sustentável,  no 

tratamento térmico de resíduos em que foram responsáveis pela instalação da primeira planta de incineração industrial, 
no Brasil, tendo mais de 20 anos em gerenciamento e operação de plantas de incineração de resíduos. Incluem nestas 

atividade os testes de queima juntamente com a CETESB, os sistemas para tratamento de gases, a incineração de lodo 

de ETE, a  modelagem das dispersões atmosféricas, o tratamento de correntes gasosas de planta de remediação de 

águas subterrâneas e a gaseificação de carvão e resíduos. Juntamente com outros parceiros a DDMA também realiza 
atividades de Análise de Risco, Estruturação de Projetos (Layout e Design e Conceitual), Gerenciamento e Negociação 

de Contratos, Avaliação Técnica, Ambiental, Financeira, Follow-up do Projeto, e Processo de Compras, dentre outras.  

 

O Engenheiro citou o problema dos resíduos sólidos no Brasil, mencionando entre eles: o Brasil produz mais de 150 
mil toneladas por dia de lixo domiciliar (previsão 2009); a coleta de lixo atinge 99,4% dos municípios, contudo mais da 

metade não recebe tratamento adequado; quanto mais lixo, mais problemas (aterros irregulares e coleta deficitária, 

contaminação do solo, ar e água, proliferação de vetores transmissores de doenças, entupimento de redes de drenagem 

urbana ocasionando enchentes e a degradação do ambiente e depreciação imobiliária). No Brasil, a destinação e o 
tratamento do lixo está distribuído da seguinte maneira: 30% em Vazadouros a céu aberto; 22% em  Aterros 

controlados; 47 % em Aterros Sanitários; 1% na Compostagem e Reciclagem e 0,1% na Incineração e outras formas. 

Estima-se que mais de 60% do lixo tem destino inadequado. Em sua palestra o Eng. Daniel lembra dos 4 “erres” para o 

lixo: Reduzir o consumo; Reutilizar os materiais; Reciclar; Recuperar; e acrescentou, Repensar. Para solucionar o 
problema dos Resíduos Sólidos Urbanos o Dr. Sindicic propõe a criação do Parque Industrial do Lixo e mencionou que 

está em estudo para o Município de São Sebastião. 

 

O Parque irá dispor de estrutura centralizada para atendimento de todas as atividades de agregação de valor aos 
resíduos sólidos urbanos, visando seu retorno ao ciclo produtivo e ira tratar e dispor adequadamente o lixo domiciliar 

(residencial e comercial); o lixo público (lixo de repartições públicas, de varrição e podas de árvores); Resíduos de 

unidades de saúde (municipais); Resíduos da construção civil, denominados entulhos; o Lodo de ETEs e ETAs. Uma 

das unidades do Parque será um incinerador com geração de energia elétrica. Neste aspecto informou que o processo é 
bastante empregado no mundo, como pode ser visto na Figura 10, referente a percentagem de lixo incinerado utilizado 

em vários países. 

   

                                  

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
                                        Figura 11 – Percentagem de Lixo incinerado em vários países 

         
Informou que o tratamento térmico do lixo evita geração de metano em aterros (este gás é 21 vezes mais poluente do 

que o CO2, com referencia ao aquecimento do planeta) e substitui o uso de combustível fóssil com a recuperação de 

energia (até 6 vezes mais eficiente do que o aproveitamento energético do gás produzido em aterros) 
 

Foi apresentada a tabela 2, que mostra as substâncias que saem pelas chaminés na queima de resíduos e qual o limites 

aceito no Brasil – CONAMA 316 dos distintos contaminantes. Observou que a concentração de Dioxinas, substância 

que preocupa muito os especialistas em contaminação, está bem abaixo dos valores aceitos pelos padrões do Brasil.  
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Tabela 2 – Resultados típicos de substancias resultantes da queima de resíduos na incineração e respectivos padrões 
aceitos pelo Brasil. 

 
Parâmetros Resultados Típicos CONAMA 316 

Materiais Particulados 7,5 mg/N.m3 70 mg/N.m3 

Dioxinas e Furanos <0,1 ng/N.m3 0,5 ng/N.m3 

Chumbo < 0,01 mg/N.m3 7 mg/N.m3 

Mercúrio 0,08 mg/N.m3 0,28 mg/N.m3 

HCl 3 mg/N.m3 80 mg/N.m3 

NOx 265 mg/N.m3 560 mg/N.m3 

SO2 155 mg/N.m3 280 mg/N.m3 

CO 3 ppm 100 ppm 

 
 

 

Quando comparado com outros combustíveis o lixo apresenta também certas vantagens em termos de concentração de 

poluentes emitidos, conforme pode ser observado na tabela 3. 
 

Tabela 3 - Balaço das emissões de Plantas Unidades Recuperadoras de Energia (URE) versus Combustíveis Fosseis 

(Kg por MW.h) 

 
 

Tipo de Planta Dióxido de 

Carbono  
Dióxido de 

Enxofre 
Óxidos de 

Nitrogênio 

Carvão 839 4,9 2,2 

Óleo 624 4,5 1,5 

Gás Natural 424 < 0,1 0,8 

URE (WTE) 312 0,3 1,5 

 

Fonte: IPCC 

 

 
Na figura 12 , foi apresentada uma figura de como seria a URE em estudo. 

 

                                                

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
 

                                                                           Figura 12 – Uma URE 
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Em sua palestra o Dr. Sindicic apresentou como a incineração de resíduos é vista no contexto internacional e nacional.  

 
No contexto internacional os EUA consideram a energia a partir do lixo uma fonte alternativa e renovável. Na 

Convenção de Estocolmo de 2001 as tecnologias de tratamento térmico foram consideradas como uma das melhores 

práticas para a gestão de RSU e o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU ( Relatório Executivo 

para Formuladores de Políticas), recomenda a incineração de RSU.  
 

A nível nacional foi citado que a Resolução da ANEEL no. 272/2007 isenta de TUST e TUSD  “os empreendimentos 

que utilizem como fonte, no mínimo,  50% de biomassa composta de resíduos sólidos urbanos e/ou de biogás de aterro 

sanitário ou biodigestores de resíduos vegetais ou animais, assim como lodos de estações de tratamento de esgoto”. 
  

No contexto Estadual (São Paulo) a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS),12.300 de 2006 e a Resolução SMA 

79 de Novembro de 2009 indica “que o programa estratégico lixo mínimo, alinhado aos princípios estabelecidos pela 

PERS, tem como prioridade promover a minimização dos RSU, por meio de apoio técnico e financeiro  aos municípios, 
desta maneira a adoção de sistemas modernos, como a utilização de incineradores, contribuirá para reduzir o volume de 

rejeitos e permitir o reaproveitamento de energia.”  

 

Explicando em que fase de estudo estão para o Parque Industrial do Lixo de São Sebastião, o Dr. Sindicic informou que 
foi realizado o levantamento e diagnostico da situação atual dos RSU no município. A seguir serão avaliadas as 

alternativas e desenvolvimento e apresentação do Projeto Conceitual - Pegasus para aprovação. Após isto será 

desenvolvido o Projeto Detalhado, a Implantação e Acompanhamento do Plano Estratégico de Gerenciamento 

Ambiental Sustentável do Pegasus, no município.  
 

Durante as discussões sobre este tema foi questionado o alto custo dos investimentos, sendo informado de que tais 

investimentos são viáveis considerando a legislação vigente sobre Projetos  Público Privados ( PPP) que possibilita a 

participação do setor privado, já que há um pay back devido a produção de energia elétrica pelo processo de 
incineração. Também foi comentado a possibilidade do uso, a nível regional, desta solução para a disposição de RSU 

na região litorânea, sendo que o Parque Industrial do Lixo, caso instalado em São Sebastião poderia atender outros 

municípios. Quanto a sazonalidade que sempre ocorre em regiões balneárias, com a produção de resíduos aumentada 

durante as ferias, a solução seria instalações modulares ou mesmo a disposição de excedentes em outros locais, durante 
o período de ferias. Também foi comentada a necessidade de informar a comunidade sobre novas tecnologias o que 

evitaria problemas futuros de rejeição. 

 

 

II.3 - Outras palestras apresentadas 

 

Participação da Sociedade na Implantação dos PMSB. 

 
Karina Sarilho, coordenadora geral e responsável técnica do projeto “Cuidágua LN”, explicou sobre a importância da 

participação da sociedade civil na implementação dos planos municipais de saneamento. 

<ksarilho@yahoo.com.br> 

 
 Através da Ong Cuidágua, de Ubatuba, está sendo realizado um projeto que busca apoiar os 4 municípios do LN na 

preparação de seus PMSB. O objetivo do “Cuidágua LN” é subsidiar a elaboração do PMSB - LN de forma 

participativa e possibilitar a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. Este projeto está sendo 

financiado pela FEHIDRO. Inicialmente  informou que o Saneamento Básico é um “ Conjunto de medidas que visam 
preservar ou modificar as condições do meio ambiente, com finalidade de prevenir doenças e promover a saúde do 

indivíduo e de seu meio. Tem como área de atuação: Abastecimento de Água; Tratamento de Efluentes; Resíduos 

Sólidos e Drenagem Pluvial. O prazo para a elaboração dos PMSB vai até 31 de Dezembro de 2010 e o PMSB deve  

abranger, no mínimo: 1) Diagnóstico da situação de saneamento básico do município; 2) Estudo técnico-financeiro para 
a prestação universal dos serviços; 3) Designação da entidade reguladora e de fiscalização; 4) Estabelecimento de um 

prognóstico e de alternativas para a universalização dos serviços e definição de metas e objetivos a curto, médio e 

longo prazo; 5) Definição de programas, projetos e ações de emergência e de contingência e ; Mecanismos e 

procedimentos de avaliação sistemática a cada 4 anos. Mencionou a palestrante as políticas que asseguram a gestão 
participativa e que devem ser aplicadas na elaboração dos PMSB: 1 ) A Lei do Saneamento  (Lei nº 11.445/2007) ; 2) A 

Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97); e 3) o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01 ). 

A figura 13, apresentada pela palestrante, mostra o processo que será utilizado pelo projeto “Cuidágua LN”, para 

auxiliar na preparação dos PMSB. 

 

mailto:ksarilho@yahoo.com.br
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                                                 Figura 13 -  Processo de Execução do Projeto “Cuidágua LN”. 

Com a obtenção de informações, a ONG pretende disponibilizar os dados no seu site www.cuidagua.org para uso dos 

Municípios, na elaboração de seus PMSB. Os dados serão levantados nas principais bacias hidrográficas de cada 

município possibilitando o entendimento da comunicada de quanto tem e do que se pode ser feito.  

Outras informações apresentadas pela Sra. Karina foram:  1) o valor do projeto é de R$ 231.126,01, com tempo de 
execução de 12 meses,  sendo a Coordenação Geral e Responsabilidade Técnica da Sra.Karina Sarilho, que pode ser 

contactada pelo email ksarilho@yahoo.com.br , ou pelos telefones (12) 3896-6727 – Espaço Cultural Pés no Chão, ou 

(12) 7814-7751 – celular. Durante a discussão do tema foi questionado que os dados a serem levantados estariam 

prontos quase no fim do prazo, exigido pela lei, da apresentação dos PMSB. A palestrante informou que tão logo tenha 
dados os mesmos serão disponibilizados, mas que infelizmente, só agora foi autorizado o inicio de execução do projeto. 

Áreas de Risco no LN 

 

Cláudio José Ferreira – Geólogo e pesquisador do Instituto Geológico – Seção de Geologia Aplicada e Ambiental 
 

 

Basicamente a apresentação do Geólogo Ferreira foi centralizada nos pontos seguintes: Situação das áreas de risco a 

escorregamento, inundação e erosão no Litoral Norte; Como foram mapeadas; e Como reduzir os riscos.  
 

Considerando que o material apresentado pelo palestrante esta em um formato que poderá ser impresso e dada a 

qualidade e conteúdo deste material, decidimos em anexar o arquivo eletrônico intitulado Palestra do Geógrafo Claudio 

José Ferreira no Seminário “ Saneamento Ambiental: Subsídios para os Planos Municipais” realizado em 
Caraguatatuba no dia 8 de Abril de 2010. Através de uma serie de gráficos ele mostrou que existem cerca de 112 áreas 

e 318 setores de risco no LN, nas quais estão 8967 moradias, das quais 5206 estão em áreas de Risco 3 e 4. Dos 318 

setores, 264 estão em encostas e 27 nas planícies e áreas de drenagem. No município de Caraguatatuba são 18 áreas 

com 250 moradias, em Ilha Bela são 12 áreas com 451 moradias. Já em São Sebastião, o numero de moradias em áreas 
de risco sobe para 3139 em 28 áreas de risco e em Ubatuba são 5127 moradias localizadas em 54 áreas de risco. A 

Metodologia apresentada pelo palestrante na obtenção das áreas de risco foi esquematizada na Figura 14. Esta 

Metodologia utiliza os inventários de eventos de escorregamento e de inundações, possibilitando identificar áreas alvos  

http://www.cuidagua.org/
mailto:ksarilho@yahoo.com.br
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QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
 

 
Figura 14 – Metodologia para obtenção dos Mapas de Risco  

 

que são tratadas com imagens de alta resolução, orientando o trabalho de campo, as entrevistas com moradores e a 

avaliação do perigo e da vulnerabilidade. Os dados tratados em SIG possibilitam a preparação dos mapas de riscos. 
 

Como reduzir os riscos ? 

 

O palestrante propôs, para cada situação, uma serie de ações, tipificadas e apresentadas em sua palestra como Tabela 5 
e trata dos Tipos de Recomendações de Intervenções para redução de riscos associados a escorregamentos em encostas 

e a solapamento de margens de canal.  

 

 

  

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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Esta  ultima ação deveria ser considerada com mais afinco pelas prefeitura, pois impedindo a ocupação em áreas de 

risco em encostas e margens de rios se evitaria ter que tomar as ações corretivas, com custos mais baixos e com 
redução da perda de vidas e de materiais.  

 

O Geólogo Claudio Ferreira apresentou uma serie de fotos tomadas durante os estudos realizados dando uma idéia das 

áreas de riscos e dos tipos de riscos em que as comunidades do litoral estão envolvidas. Também deixou para os 
interessados um relatório referente a Elaboração de Plano de Redução de Riscos da Estância Balneária de 

Caraguatatuba – SP elaborado pela UNESP com apoio da FUNEP, em 2006. 

 

Por razoes de doença, não foi possível a participação do Engenheiro Paolo Alfredini – Engenheiro VI do Centro 
Tecnológico de Hidráulica (Departamento de Águas e Energia Elétrica Engenharia Costeira e Portuária), Professor 

Titular em Obras Hidráulicas Fluviais e Marítimas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Professor 

Titular da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia que apresentaria a Palestra sobre Drenagem 

Urbana – micro e macro drenagem – desafios técnicos e operacionais 

 

 

III . Considerações sobre o tema Saneamento Básico 

 

III . 1 . O que se entende por um Plano  

 

Saneamento Básico, de acordo com a lei Nº 11.445, é o conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais 

de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas. Mais detalhadamente estes serviços podem ser descritos como: a) abastecimento de 

água potável: constituído pelas atividades, infra‐estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: 

constituído pelas atividades, infra‐estruturas 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, infra‐estruturas 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, infra‐estruturas 

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.  
 

Estas ações estão incluídas dentro de um conceito mais amplo de saneamento ambiental, em que a Organização 

Mundial da Saúde define como sendo : o controle de todos os fatores no ambiente físico humano que exercem ou 
podem exercer um efeito deletério no seu desenvolvimento físico, saúde e sobrevivência” ( Ehlers and Steel, 1965)  

 

Com a crescente urbanização e mais gente vivendo nas cidades, o controle do ambiente físico urbano se tornou objeto 

de preocupação dos governos em vários países e foi tema de decisão a nível mundial e que deu origem a uma “ agenda 
global para mudanças” preparada pela Comissão Mundial em Ambiente e Desenvolvimento, originando o documento 

conhecido por “ Nosso Futuro Comum”. Este documento publicado em 1987, ou ainda conhecido como relatório 

Brundtland, nome da Primeira Ministra da Noruega, Sra. Giro Harlem Brundtland,  presidente, naquela oportunidade, 

da referida comissão. O documento menciona que o desenvolvimento urbano não pode estar baseado em modelos 
importados , “já que as possibilidades de desenvolvimento são particulares de cada cidade, considerando a região em 

que se encontra” e completa dizendo “que apesar de que ajuda técnica externa seria necessária, somente um governo 

forte local pode assegurar que as necessidades, as formas urbanas, os costumes, as prioridades sociais e as condições 

ambientais serão refletidas em planos de desenvolvimento urbano local ”. 
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O estabelecimento da Lei Federal Nº 11.445, foi um grande passo para o ordenamento das ações de saneamento básico 
nos distintos níveis decisórios no Brasil, principalmente a nível municipal, onde as ações devem ser concretizadas e os 

impactos sentidos. Desta maneira é importante que os Planos de Saneamento Básico Municipais (PMSB) exigidos pela 

lei, sejam preparados da forma mais perfeita possível e com a participação de todos os envolvidos, tanto na sua 

realização como no seu resultado. Para que isto ocorra é importante que desde o inicio da preparação dos planos, os 
stakeholders participam e colaborem com suas sugestões. 

 

Para ordenar a apresentação deste documentos se torna necessário alinhar as definições de políticas e planos e como 

estas estão incluídas em um processo de planejamento de ações por parte dos administradores. 
 

Entende-se por Política uma proposta de um redirecionamento (orientação) que um governo tem ou terá e que guiará 

suas decisões. As políticas são traduzidas em leis que apresentam diretrizes que orientam as ações nos distintos níveis 

governamentais. Para que a política seja implantada se torna necessário a preparação e implantação de Planos. Entende-
se por Plano um documento que encerra um conjunto de ações governamentais a serem adotadas, visando determinados 

objetivos, apresentando uma proposta com coordenadas de prioridades, medidas e opções, para a implantação de uma 

política num determinado tempo. Basicamente o plano  é a apresentação na forma de um documento, da estratégia com 

que o governo espera implantar a política. 

A seqüência lógica de um planejamento seria iniciar pela preparação e apresentação de uma política, seguida de um 

plano que contem programas e estes indicam projetos, relativos as ações necessárias para a concretização da política. 

Normalmente as ações de saneamento básico são compreendidas como serviços que são oferecidos aos habitante de 
uma região urbana, semi urbana ou rural. O foco  das prestadoras destes serviços deverá se basear na construção de 

uma relação sinérgica com os usuários e por  portanto deverá assegurar que, alem dos serviços os produtos também  

satisfaçam as necessidades dos usuários. (Gerstberger e Gromala, 2010). Com referencia a este ponto é importante 
comentar que normalmente os prestadores asseguram os serviços, como é o caso do abastecimento de água, em que 

muito prestadores entregam água aos usuários, mas sem continuidade, sem qualidade e sem considerar os custos , que 

deveriam ser os mais baixos possíveis. Outro caso é o referente ao serviços de coleta de lixo, em que se atende ao 

usuário, coletando com freqüência os resíduos sólidos domésticos, mas não oferecendo um produto final, ou seja a 
disposição dos resíduos de maneira ambientalmente adequada. 

Para que isto se concretize há necessidade de um ente regulador, que garanta aos usuários que os prestadores assegurem 

que, alem dos serviços os produtos também satisfaçam as necessidades dos usuários. A lei Nº 11.445 prevê a figura do 

ente regulador. A Função de Regulação (incluída na Lei 11.445/07) tem como objetivos: 1) Estabelecer padrões e 
Normas para a Prestação dos serviços e entrega dos produtos para a satisfação dos usuários; 2) Garantir o cumprimento 

das condições e metas estabelecidas pelas agencias prestadoras dos serviços; 3) Prevenir e reprimir o abuso do poder 

econômico; e 4) Definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. No Estado de São 
Paulo foi criada e regulamentada através de Lei Complementar Nº 1.025 e decreto Nº 52.455 , de 7 de Dezembro de 

2007, a ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ligada `a Secretaria de 

Saneamento e Energia. Informações sobre esta Agencia podem ser obtidas através do site www.arsesp.sp.gov.br.  

 
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento da política municipal de saneamento que abrange 

o conjunto de diretrizes, metas, estratégias e programa de investimentos contemplando programas, projetos e ações que 

orientam o desenvolvimento dos sistemas e da prestação dos serviços elencados no conceito de saneamento básico 

estabelecido na Lei Federal nº 11.445/07 e as interfaces dos quatro elementos e objetiva integrar as ações de 
saneamento com as políticas públicas relacionadas, em especial, às políticas de recursos hídricos, saúde pública e 

desenvolvimento urbano. Deverá abranger toda a extensão territorial do município, com ênfase nas áreas urbanas, 

assim definidas por lei, identificando‐se todas as localidades ‐ como distritos, comunidades a serem atendidas pelos 

sistemas públicos de saneamento básico, sejam integrados ou isolados. 

 

A elaboração do PMSB é necessária pois: 1)  É exigido pela Lei 11.445/07; 2) Possibilita planejar ações do município 

na direção de universalização do atendimento; 3)  A não elaboração do PMSB no prazo poderá trazer restrições para 
obtenção de recursos federais para investimentos no setor de saneamento; 4) Poderão ser fornecidas diretrizes e estudos 

para viabilização de recursos; 5) O Município terá a definição de programa de investimentos e cronograma de metas 

organizado; e 6) a preparação do PMSB auxilia na maior segurança hídrica, prevenção de doenças, redução de 

desigualdades e preservação do meio 
 

O PMSB deve ser integrado com o Plano Diretor (PD) que o Município devera ter. Conforme recomenda o “O Guia 

para a Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento”, se deve dar atenção nos seguintes aspectos, que deverão 

estar contidos no PD:  
1) O PD deve conter as metas e diretrizes gerais da política de saneamento ambiental; 

http://www.arsesp.sp.gov.br/
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2) O Saneamento Ambiental integrado ou a utilização dos serviços de forma integrada deve ser uma diretriz do PD; 

3) A capacidade de expansão e de adensamento das áreas urbanas é orientada com base na capacidade da infra-estrutura 
instalada e dos recursos naturais. O saneamento é, portanto, elemento orientador na leitura da cidade, na definição dos 

vetores de crescimento e na proposta de zoneamento;  

4) Os instrumentos de política urbana estabelecidos no Estatuto da Cidade, ao serem propostos para as cidades, devem 

considerar a sobrecarga na infra-estrutura que poderão gerar;  
5) As soluções de saneamento, adequadas às realidades sócio-ambientais que visem sua sustentabilidade, devem ser um 

subsídio às propostas do PD.  

6) O zoneamento poderá indicar áreas de preservação de mananciais, assim o PD vai caracterizar e analisar as 

condições dos mananciais em uso e indicados para futuro abastecimento e a necessidade de recuperação dos mananciais 
degradados;  

7) A relação entre as inundações urbanas e a impermeabilização do solo deve ser analisada durante a fase de leitura da 

cidade e na fase de propostas. A taxa de impermeabilização de lotes deve refletir os parâmetros definidos a partir dessa 

relação;  
8) Fazem parte da leitura, o cadastro e o diagnóstico dos serviços;  

9) A possibilidade de reutilização de água e esgotos e o aproveitamento de águas pluviais podem ajudar na solução de 

problemas detectados durante a fase de leitura da realidade municipal.  

10) O local mais indicado para a disposição final dos resíduos sólidos, a declividade e a largura de vias para a coleta de 
lixo, a existência de catadores são fatores que deverão ser considerados quando da elaboração do PD;  

11) O levantamento de áreas de risco ecológico à inundação e as restrições à impermeabilização são parte do 

levantamento;  

12) As medidas para coleta de água de chuvas ou a definição de áreas para bacia de detenção devem ser consideradas; 
13) A necessidade de estações de tratamento de esgotos e a sua melhor localização é parte da pactuação das propostas.  

 

A revisão contínua dos PDs é importante devido a dinâmica de crescimento urbano, que altera continuamente o traçado 

da cidade e exige a atualização do Plano, para que o mesmo seja um instrumento de controle e de planejamento. É 
importante que as equipes que preparam os PMSBs  estudem os PDs e se for necessário solicitem sua atualização.  

 

Alem disto o PMSB deve ser integrado ao Plano Regional Integrado de Saneamento Básico. De acordo com a 

Secretaria de Estado de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo (SSESP – 2009) o Plano Regional é um 
instrumento de planejamento que abrange o conjunto de diretrizes, estratégias, programas e ações orientativos da ação 

do Estado no desenvolvimento e implantação da Política Estadual de Saneamento, articulada com as políticas públicas  

municipais de saneamento e com as demais políticas de abrangência estadual voltadas à promoção do uso sustentável 

dos recursos hídricos e de um meio ambiente saudável em todo o Estado. A unidade de planejamento regional do 
saneamento é a bacia hidrográfica, respeitados os limites das Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos – 

UGRHI’s. 

 

A Secretaria de Estado de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, contratou uma Empresa Consultora para a  
elaboração de planos integrados regionais de saneamento básico e atividades de apoio técnico à elaboração de planos 

integrados municipais de saneamento básico para a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Serra da 

Mantiqueira, Paraíba do Sul e Litoral Norte – UGRHIs 1, 2 e 3. No caso do Litoral Norte compreendem os Municípios 

de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. 
 

Os planos a serem desenvolvidos devem, obrigatoriamente, contemplar diagnóstico, propostas e respectivo plano de 

investimento para todos os componentes dos serviços de saneamento básico: abastecimento de água potável,  

esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
Estes planos serão compatibilizados com os planos diretores de água e esgotos, elaborados pela Sabesp, assim como 

com os planos plurianuais de investimentos da empresa para cada município, previstos nos Contratos de Programa que 

vierem a ser assinados com a Sabesp, no caso dos municípios que têm serviços operados pela concessionária estadual.  

A contratação dos serviços de engenharia consultiva de apoio à elaboração dos planos municipais se dará em conjunto 
com a manifestação formal das Prefeituras Municipais da região para a celebração de convênio de cooperação entre os 

municípios e a Secretaria de Saneamento e Energia. A Secretaria de Saneamento e Energia oferecerá o apoio técnico 

necessário à elaboração de cada plano municipal e promoverá sua integração ao Plano Regional Integrado de 

Saneamento Básico da respectiva UGRHI. A empresa contratada realizará seu trabalho em estreita cooperação com o 

Grupo Executivo Local ‐ GEL, cujos coordenadores serão indicados pelas municipalidades. É pressuposto do 

desenvolvimento dos trabalhos a obrigação da contratada de articular se com esses grupos em todas as etapas da 

elaboração dos planos, mediante a realização de seminários e/ou reuniões técnicas, em especial ao final de cada bloco 
de atividades cujas conclusões e recomendações serão devidamente registradas. A coordenação dos trabalhos será de 

responsabilidade da SSESP que contará com os subsídios dos GELs  para sua aprovação. 
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III . 2 - Saneamento Básico e relação entre as várias ações 

 
Ao se analisar as ações de saneamento básico, observa-se que há uma inter relação entre elas, sendo importante que se 

considere os impactos que cada ação tenha sobre a outra, muitas vezes impactos negativos que deverão ser mitigados 

quando da implantação da ação. Para tanto os PMSB devem verificar estas inter relações e propor ações de mitigação. 

Para visualizar algum destes impactos se apresenta no quadro I alguma destas inter relações.  
 

Este documento não esgota as possibilidades de inter relações, mas indica que, ao se preparar o PMSB, se deve estudar 

estas inter relações e reduzir ou minimizar os impactos negativos, propondo medidas nos referidos planos. 

 

 

                                   Quadro I  . Impacto que uma ação de saneamento básico tem sobre uma outra ação  

 

 
Alem das inter-relações entre as ações, também se deve considerar, ao preparar um  plano, que as ações a serem 

propostas devem ser analisadas para verificar se estas ações apresentam as viabilidades política, legal, institucional, 

técnica, econômica, financeira e sócio-ambiental. Desta maneira a proposição dos empreendimentos necessários que 

visem melhorar as condições dos serviços prestados `a população, deverá ser produto de uma analise integrada de  
todas as alternativas levantadas, levando-se em consideração a possibilidade do uso dos ativos existentes e a melhoria 

da eficiência operacional e de gestão, na prestação dos serviços. Assim o plano deve indicar maneiras de viabilização 

das ações propostas por ele para as quatro áreas que serão planejadas, ou sejam: abastecimento e água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Por exemplo, caso a legislação municipal não permita certas ações, se 
torna necessário estudar e propor as alterações necessária na legislação, isto entende-se como uma avaliação legal. 

Uma avaliação institucional pode indicar a necessidade de identificação de um ente regulador. Já uma avaliação 

política deverá estudar a inter-relação entre as várias políticas que podem impactar o plano a ser proposto. A análise de 

viabilidade técnica importa em verificar a solução mais adequada para cada caso, considerando a compatibilidade da 

alternativa proposta com a tecnologia disponível e ainda a existência de condições suficientes para implantá‐la. A 

viabilidade econômico‐financeira está relacionada ao investimento necessário para implantação da melhor solução 

técnica e ao impacto que a proposta trará para a estrutura tarifária vigente no município ao longo do  tempo, levando‐se 

em consideração a capacidade de pagamento dos usuários. A receita obtida no município com a prestação dos serviços 

de saneamento básico deverá ser cotejada com os recursos necessários para a amortização dos investimentos e a 

operação e manutenção dos sistemas. Já a viabilidade ambiental deve ser apreciada à luz das diretrizes e normas 

ambientais, desde as normas gerais até aquelas aplicáveis individualmente a cada município ou região, levando‐se em 

conta os prazos para pedidos de licenciamento ambiental, a necessidade de obtenção ou regularização de outorgas pelo 

           IMPACTOS  
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uso dos recursos hídricos relacionados à captação, lançamentos, travessias, canalizações, etc. (SSESP-2009). Para um 

Plano, sugere-se a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica, que irá ajudar na escolha da alternativa a ser 
proposta pelo Plano. 

  

Como foi visto durante as apresentações do Seminário “Saneamento Ambiental: Subsídios para os Planos 

Municipais”, muitas das soluções técnicas são conhecidas e outras são inovadoras.  
 

Além dos impactos de um sistema sobre o outro, também deve-se considerar o impacto de cada sistema ao meio 

ambiente. A Figura I exemplifica a inter-relação de impactos entre sistemas e destes ao meio ambiente. 

 
 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

 
Figura I – Inter-relação entre as várias ações e estas com o meio ambiente. 

 

Os Impactos devido as ações de saneamento básico ao meio ambiente ocorrerão, tanto na implantação das ações como 
na operação e manutenção dos sistemas de saneamento. Por esta razão, para cada uma das ações, deverão ser avaliados 

os seus impactos ambientais, nas fases de construção e nas de operação e manutenção.  

 

Comentaremos a seguir alguns dos impactos mais comuns que poderão comprometer o meio ambiente devido a 
construção e a operação e manutenção do sistema proposto, caso não se tomem ações de mitigação necessárias.  

 

Abastecimento de água – sabe-se que cerca de 80% das águas fornecidas `as comunidades se transformam em esgotos 

sanitários, que caso não sejam tratados irão comprometer tanto o solo, onde serão descarregado, como os rios, possíveis 
mananciais de águas para abastecimento urbano. É comum tentar-se solucionar a necessidade de água a uma 

comunidade e gerar esgotos que irão possibilitar o aparecimento de vetores, além de expor comunidades ao contato 

com águas servidas possibilitando a disseminação de doenças de origem hídrica. A coleta das águas dos mananciais, 

caso não se dêem atenção `as vazões retiradas, irão diminuir o escoamento, interferindo nos usos das águas ajuzantes 
das captações, muitas vezes utilizadas na irrigação e na manutenção de descargas mínimas. Durante a construção dos 

sistemas o grande impacto é sentido quando na instalação das redes públicas em ruas e vias, impactando os moradores e 

trazendo muitas vezes prejuízos aos comércios. Geração de poluição atmosférica durante a construção, ruídos durante a 

construção e operação de estações de bombeamento são alguns dos incômodos sentidos pela população. Distribuição de 
água sem o tratamento adequado ou mesmo de água tratada, que por falha no sistema de tratamento ou de distribuição 

são contaminadas, poderá ocasionar surtos de enfermidades. Também se deve considerar os acidentes ambientais e de 
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trabalho provocados por vazamento de produtos químicos, em especial o Cloro e risco de acidentes por falha no 

sistema de bombeamento, adução ou reservação.  
 

Esgotamento Sanitário – os impactos do esgotamento estão relacionados com os tipos de soluções adotadas, sejam 

elas individuais ou coletivas. O principal impacto depende do tipo e grau de tratamento dos efluentes líquidos, pois a 

presença de microorganismos patogênicos e grande quantidade de material orgânico irão comprometer o solo e as 
águas receptoras destes efluentes. Assim um sistema de esgotamento sanitário necessita sempre de um sistema de 

tratamento adequado e da disposição correta dos lodos ou dos sólidos produzidos. Nos sistema individuais este 

problema é bastante sentido quando empregado em áreas urbanas ou periurbanas, o que exige um bom estudo para a 

escolha da melhor tecnologia que produz o menor impacto. Podemos citar os impactos na modificação do equilíbrio 
hidrológico da bacia hidrográfica pela coleta de grandes áreas e descarga em um único ponto. No caso de áreas 

litorâneas a descarga de águas residuais, mesmo que tratadas, exige muito cuidado pois impreterivelmente todas estas 

águas chegam até as praias e poderão contribuir significantemente para torná-las impróprias para o banho. Durante a 

execução das obras de esgotamento também acontecem os incômodos como ruído, poeira e modificação do trânsito. Na 
operação dos sistemas de transporte e tratamento dos esgotos também aparece o problema dos ruídos, mas 

principalmente dos maus odores devido ao processo de bombeamento e de tratamento. Riscos devido ao acumulo de 

gases nas redes coletoras e de contaminação e comprometimento da saúde publica, devido ao vazamento, 

transbordamento e acumulação de esgoto bruto, ou ainda pela falha no fornecimento de energia elétrica , são outras 
causas de impacto negativo que devem ser considerados. 

 

Resíduos sólidos – A gravidade dos problemas vinculados `a gestão dos RS exige cuidados especiais. O 

equacionamento destes problemas relacionado ao melhor aproveitamento das áreas destinadas a disposição final dos RS 
e a busca de novas tecnologias para minimização , reutilização e o reaproveitamento dos resíduos são  vitais para a 

solução dos mesmos. RS abandonados sem cuidado (Lixões) podem provocar obstruções de galerias de drenagem, 

redução do valor da terra ao seu entorno, proliferação de vetores e a queima a céu aberto gera fumaça. Durante a coleta 

há a geração de ruído e poeiras, principalmente em estações de transbordo, que além destes também apresentam 
problemas de maus odores. Nas áreas de compostagem e de aterros também estes inconvenientes são sentidos caso a 

operação não for boa. O mesmo se pode dizer no caso de incineração, que além disto também pode produzir poluição 

atmosférica. No caso de aterros sanitários, os lixiviados (chorume) e os gases voláteis tóxicos também são pontos de 

preocupação. Um dos aspectos a serem considerados durante o planejamento é a localização adequada das instalações 
de transbordo e tratamento/ou disposição final dos RS, pois isto sempre  gera conflitos sobre o uso do solo na região e é 

bastante sentido pelos moradores do local. 

 

Drenagem Urbana - Pouco se fala do impacto da drenagem urbana, mas para áreas litorâneas como as do LN estes 
sistemas são os co-responsáveis principais para a qualidade imprópria das praias. Os resíduos sólidos e líquidos, 

quando dispostos nas ruas, são transportados pelas águas pluviais até as praias. Assim a carga difusa de uma cidade 

litorânea chega até as praias através do sistema de drenagem e dos rios que chegam ao mar. Os impactos na qualidade 

de água das praias se faz sentir visualmente pelo aumento de turbidez destas águas e coloração avermelhada na época 
das chuvas, alem da contaminação bacteriana que somente são detectadas através de analises laboratoriais. Por isto o 

sistema de drenagem nesta área deve ser cuidadosamente estudado e devem ser propostas ações de mitigação destes 

impactos. Os projetos de drenagem clássicos somente se preocupam com a descarga das águas de chuva para evitarem 

os alagamentos e enchentes e esquecem do grande problema de contaminação provocados pela má disposição das águas 
pluviais. Assim os planejadores devem ser mais criativos e buscar soluções alternativas desde as infiltrações de água de 

chuva nos quintais, parques públicos e passeio, como no armazenamento, utilização e tratamento destas águas. Durante 

a construção e manutenção dos sistemas de drenagem também aparecem os impactos devido ao ruído, poeira e 

implicações no trânsito da cidade. 
  

IV .  Propostas metodológicas na preparação dos Planos Municipais de Saneamento Básico. 
 

 O Ministério das Cidades (Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental) e o Ministério da Saúde (Fundação 
Nacional da Saúde) preparou o “Guia para a Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento” de autoria de Ricardo 

S, Bernardes, Martha P. Scárdua e Néstor A. Campana, em 2006.  

 

Em sua estrutura, o Guia foi dividido em duas partes. A primeira parte é composta pelos capítulos I, II e III que 
introduzem o leitor ao Guia, apresentando consecutivamente: informações necessárias para a sua leitura e compreensão, 

aspectos fundamentais para pensar os PMSB e as políticas públicas para o Saneamento Ambiental. A segunda parte é 

o Guia propriamente dito, composto pelos capítulos IV – que trata sobre o planejamento, a participação e o plano, 

capítulo V – que trata sobre o diagnóstico, o capítulo VI – que apresenta os principais objetivos de um PMBS, o 
capítulo VII – que trata sobre a gestão do plano de saneamento e o capítulo VIII que apresenta algumas experiências de 

elaboração de PMBS. Ao final, o Guia apresenta um glossário com conceitos específicos da área de saneamento 

ambiental que foram utilizados no decorrer do texto e que poderão ser consultados, quando necessário. 
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A Secretaria de Estado de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, emitiu o Edital de Concorrência CSAN Nº 

001/SSE/2009 - PROCESSO SSE Nº 282/08 que pode ser consultado já que representa a intenção daquela Secretaria em 
ajudar os municípios a prepararem seus PMSB. Este edital apresenta Termos de Referencia que tem o objetivo de 

orientar as empresas interessadas em participar de Licitação em referência na elaboração de suas propostas para a 

Elaboração de Planos Integrados Regionais de Saneamento Básico e atividades de apoio técnico a elaboração de Planos 

Integrados Municipais de Saneamento Básico para as UGRHIs 1,2 e 3.  

 

V .  Sugestões e Consideração final. 

 

No sentido de colaborar na preparação, pelos Municípios, de seus PMSB que atendam os serviços de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana e considerando as apresentações feitas no Seminário e 

da leitura dos documentos mencionados nas Referências Bibliográficas, aqui indicadas, serão apresentadas algumas 

sugestões que podem servir de guia na revisão dos Planos a serem elaborados: 

 
1) Conceito. 

 

Plano de um Serviço de Saneamento Básico, aqui definido como Plano é um instrumento que se obtém a 

partir de um processo de planificação estratégico a fim de contribuir para a melhoria da eficiência e eficácia dos 
serviços em determinada comunidade, mediante a analise, avaliação e estabelecimento de objetivos e metas a 

longo prazo (30 anos) e identificação de  planos de ação de curto (2 anos) e médio prazo (3 a 5 anos).  

 

2) Organização e Planificação do Plano 

 

Uma das primeiras tarefas para a formulação do Plano é estabelecer a forma como se vai desenvolver o mesmo. 

O conhecimento antecipado permitirá aproveitar as capacidades locais e, se necessário, solicitar a colaboração 

externa. Assim um aspecto chave a se resolver antes de se iniciar a formulação do Plano, é identificar a 
instituição ou o grupo interessado no processo de formulação e implementação do mesmo. Em seguida deve-se 

estabelecer a organização que levara adiante a tarefa. O estabelecimento de um Plano está centrado em 

conseguir a participação ativa da sociedade civil através de um Comitê de Coordenação (CC) e organizar e 

executar o trabalho por meio de um Grupo de Trabalho(GT). O CC será o responsável pela preparação e 
implantação do Plano e tem a função de dirigir e estabelecer os critérios básicos  para o desenvolvimento do 

Plano e dar o suporte político necessário. Deve ser formado pelos representantes das principais instituições e 

organizações representantes das comunidades locais e da região e dos responsáveis pelos serviços. O GT terá o 

encarregado de formular o Plano e para este motivo deve ter a capacidade técnica ou considerar a assistência de 
consultores externos, ou mesmo de uma empresa consultora. No caso de necessitar de assistência técnica deve 

se criar o Comitê Assessor, formados por consultores nas distintas áreas. Os integrantes do GT devem ter 

bastante conhecimento da organização, administração e operação dos sistemas e devem ter formação nas áreas  

temática necessárias para a elaboração do Plano (por exemplo economistas, engenheiros, advogados, urbanistas, 
etc. ). Como guia de seu trabalho o GT preparará os Termos de Referência (TdR) que deverão ser submetidos a 

aprovação do CC.  

 

3) Definição do Problema 

  

Não se pode desenvolver um Plano sem conhecer profundamente o problema que se quer resolver. 

Para tanto é necessário a definição da linha de base para poder formular o Plano que visa a melhoria dos 

serviços e sua universalização. A qualidade da informação e seu correto processamento influem na correta 
identificação e seleção das alternativas, assim com na planificação das atividades. Quatro pergunta básicas 

devem ser consideradas para o processo de recopilação e processamento dos dados: 1) Para que recopilar os 

dados?; 2) como e onde serão coletados?; 3) que dados específicos serão coletados e processados?; e 4) como se 

integrara a informação no plano a ser proposto.  
 

Os aspectos específicos que se devem analisar para definir o problema compreendem: 

a) perfil da área em estudo, que permite conceitualizar o problema fim de analisar profundamente os conflitos 

e as potencialidades. Assim se deve analisar o marco econômico financeiro, o marco institucional e legal, 
informação básica sobre localização dos serviços, clima, solo, população, habitação e ingressos familiares, 

aspetos de uso do solo (urbanísticos, viários e recursos hídricos), atividades industriais, comerciais e de 

serviços, educação, saúde publica, serviços básicos e organização social;  

b) Análise do sistema para o qual se está elaborando o Plano na qual se deve desenvolver uma análise 
exaustiva das condições do sistema existente e analisar o mesmo em seus subsistemas técnico-operativo. Esta 

análise também deve compreender a revisão das condições organizacionais, financeiras e gerencias  diretamente 

relacionadas com o sistema em estudo;  

c) inter-relação com os outros serviços, em que se deve, utilizando o Quadro I, apresentado no Capitulo 3.2, 
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verificar como o sistema em estudo poderá sofrer impacto de outros sistemas que farão parte do PMSB e 

procurar informações que ajudarão a visualizar os impactos, suas causas e maneiras de minimizá-los ou evitá-
los; e 

d) Conclusões sobre a definição do problema, que implica em um esforço de integração e síntese da análise 

da área em estudo e da análise dos serviços atuais prestados pelo sistema. Neste ponto se deve concluir quais 

são as principais causas do problema, os conflitos e as potencialidades que estão na base dos mesmos e portanto 
possibilitar uma proposta preliminar para passar a fase seguinte da formulação do Plano. Assim espera-se que 

após esta parte se tenha alguma resposta para as perguntas: 1) qual são as áreas criticas do sistema atual? 2) que 

população e área da cidade e do Município estão sendo mais afetadas pelas deficiências do serviço; 3) como 

influem as condições de entorno ( situação macroeconômica, políticas de desenvolvimento urbano, migração 
populacional, falta de coordenação institucional, etc.) e os outros sistemas inter-relacionados,  no serviço em 

estudo?; 4) quais podem ser os aliados no processo de implementação do Plano?; 5) Como influem as 

burocracias e falta de pessoal qualificado no desempenho do sistema?; 6) quais são as fortalezas que se pode 

empregar para alavancar o sistema?; 7 até onde querem chegar as autoridades e a população no tema relativo ao 
sistema?; e 8 que ações imediatas e de curto prazo se pode implementar? 

 

Finalmente a definição do problema, na forma de um documento deve ser aprovado pelo CC de modo a 

assegurar um consenso necessário para que o GT possa desenvolver o Plano. 
 

4) Estabelecimento do Marco de Planificação 

 

Uma vez definido o problema é necessário estabelecer o marco de formulação do  Plano, que delimita os 
objetivos e o alcance do mesmo. Observa-se que uma boa definição do problema ajudará em grande medida o 

estabelecimento do Marco de Planificação. Os componentes e temas chaves deste marco são: 

  

a) a definição da área e período de planificação. A área de planificação deve ser estabelecida baseada em 
critérios geográficos, demográficos e urbanísticos, econômicos e de âmbito institucional. O período de 

planificação depende do tipo de sistema em estudo, assim por exemplo se estamos falando em instalações e 

equipamentos que tem período de vida relativamente longos será maior o período de planificação, coisa que não 

deve acontecer para instalações com período curto, que necessitam de períodos curtos de planejamento. 
Verificar com os especialistas de cada sistema em estudo o período de planejamento mais indicado. 

Normalmente para PMSB se propõe períodos de longo prazo, 30 anos, de curto prazo, 2 anos, e médio prazo, 3 

a 5 anos; 

b) Seleção do tipo de atendimento a que se propõe o sistema, podendo dar atendimento ao setor publico 
como também ao setor privado. Neste caso é importante revisar  a responsabilidade legal que a municipalidade 

tem para com o sistema em estudo e decidir; 

c) Estabelecimento do  nível de serviço, em que se deve definir uma serie de objetivos e metas para os 

subsistemas técnico-operativos como: cobertura e freqüência dos serviços, volume coletado ou abastecido ou 
descarregado ( depende do sistema em estudo, por exemplo se for RS então teríamos volume dos RS que serão 

dispostos no aterro sanitário), tipo de instalações de tratamento, transporte ou disposição final e qualidade dos 

efluente descarregado, etc. O estabelecimento do nível de serviço é uma tarefa que envolve uma analise 

minuciosa de uma série de aspectos, que vão depender do conhecimento da situação atual e da situação que se 
deseja chegar, levando-se em consideração os recursos disponíveis. O nível de serviço pode ser estabelecido 

propondo-se alguns cenários. Assim pode se ter um cenário mínimo, um cenário modesto e um cenário 

aceitável; 

e) A formulação de objetivos e metas do Plano, em que deva existir uma correspondência lógica e direta entre 
os problemas e as potencialidades chaves detectadas e os objetivos e metas. As metas correspondem 

diretamente ao objetivos e se preparam de modo tal que possam ser medidas. Pode existir mais de uma meta 

para um mesmo objetivo entretanto, tanto as metas como os objetivos devem cobrir todos os aspectos do 

sistema em estudo (gerenciamento, administrativo, financeiro, técnico-operativo, institucional, legal e sócio-
ambiental). Os objetivos e metas devem ser formulados de modo participativo através do GT, o qual deve 

convocar grupos de interesse vinculados com o tema para através de audiências publicas conseguir os consensos  

necessários. Uma vez formulados os objetivos e metas os mesmos serão submetidos ao CC que os enriquecerá e 

os ratificará. 
 

5) Identificação e avaliação das alternativas 

 

Existem várias alternativas para resolver um problema. O desafio é analisá-las sistematicamente e optar pela 
mais conveniente ou seja a que mais traga benefícios com menor custo. As alternativas se referem a  o que 

fazer para conseguir atingir os objetivos e metas, que permitam resolver o problema. Para facilitar a análise de 

alternativas deve-se tratar os problemas nos cinco temas apresentados a seguir:  
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a) componente de gestão em que se deve verificar os aspectos institucionais existente, os contratos em 

andamento, a existência de ente regulador, o usuário, o ente supervisor, o ente fiscalizador. Com isto se pode 
definir alternativas para atender os temas de regulador, cliente, operador e auditor de qualidade. Todas as 

alternativas requerem uma definição de entes responsáveis por estes temas e assim é possível verificar qual a 

alternativa mais interessante no aspecto de gestão, para o sistema em estudo; 

 
b) componente técnico-operacional, é o que tem maior custo nos serviços em questão, de modo que as 

alternativas devem perseguir os seguintes princípios básicos: privilegiar a otimização dos sistemas existentes 

antes de ampliar os equipamentos, estimular a equidade, revisar e adequar a tecnologia, prevenir enfermidades e 

riscos ocupacionais, evitar impactos ambientais não desejados, estimular a participação da população na solução 
dos problemas; 

 

c) fortalecimento da gestão financeira, através do estabelecimento do modelo de gestão financeira, em que se 

fixam as responsabilidades para estabelecer os custos dos serviços e a qualidade desejada, desenvolver uma 
contabilidade de custos, conhecer as entradas e saídas de recursos, estabelecer as fontes de recursos, monitorar e 

avaliar a cobertura e qualidade e custos dos serviços, estimar a participação do setor privado, planejar as 

implicações e requerimentos financeiros das ações futuras e definir os indicadores para uma gestão mais 

empresarial dos serviços;  

 

d) avaliação econômica das alternativas técnicas, que é o principal instrumento para comparar e decidir pela 

solução mais interessante para o sistema. Esta avaliação só deve ser realizada para aquelas alternativas que 

demonstrem viabilidade social e política e gerem menores impactos ambientais; 
 

 e) avaliação financeira, que é realizada após a avaliação econômica para aquela alternativa selecionada. Ela 

avalia os gastos e ingressos do sistema e mede a capacidade financeira da municipalidade e os custos que 

deverão ser cobrados dos usuários do sistema. 
 

6) Formulação da Estratégia 

 

Com uma lista curta das alternativas, se busca então eleger e formular uma estratégia que será transformada em 
um Plano e se deve responder a pergunta: qual a solução mais idônea e como será implementada. Durante a 

formulação da estratégia não se deve perder de vista que o Plano está inserido dentro de um sistema complexo ou 

seja o meio urbano e o rural, que necessita da realização permanente de ajustes operativos e táticos. Se pode dizer 

que a formulação de uma estratégia tem tanto de ciência como de arte. De ciência, pois pode ir sendo ajustada por 
tentativa e erro a partir de uma lista curta que se priorizam e assim eleger a que mais se ajusta aos objetivos e 

possibilidades financeiras do grupo promotor. De arte pelo fato de que materializar o Plano empregando a melhor 

estratégia é um exercício que deve entender e integrar todas as dimensões da realidade (sócio-ambiental,cultural 

política, técnica, entre outras).  
 

Os passos que podem orientar a formulação da estratégia são: 

 

 a) verificar a consistência e possibilidade de integrar as diferentes alternativas de soluções ( técnica, gerencial, 
sócio-ambiental, etc.) em um marco de estratégia comum; 

 

 b) revisar e definir as alternativas que são incompatíveis entre si e com o marco geral do Plano, necessitando 

muitas vezes de redefinição;  
 

c) preparar uma lista curta das estratégias mais convenientes e compará-las entre si analisando não somente 

seus aspectos econômicos e técnicos como sua viabilidade social, ambiental e política;  

 
 d) recomendar a estratégia preferida, verificando se a mesma pode ser operacionalizada ou implementada 

pelos atores e grupos de interessados envolvidos; 

 

 e) Formular o marco organizacional para a estratégia preferida ou seja saber quem faz o que; e 
 

 g) integrar os aspectos organizacionais e operativos , identificando os mecanismos e procedimentos de 

integração, estabelecendo contratos, acordos e intenções. 

 
O processo de formulação de uma estratégia é por aproximações sucessivas, sendo necessário voltar a revisá-la ou 

ajustá-la no caso de encontrar alguma duvida ou discrepância significativa, deste modo assegurando que a 

estratégia eleita seja viável e tenha uma ampla aceitação. 
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7) Formulação do plano de ação - Plano 

 

O plano de ação mostra em detalhes os passos e atividades que o Plano deve ter. Apesar de que a estratégia pode 

ser definida para um horizonte de 30 anos, os planos de ações devem ser formulados para o curto prazo (2 a 4 

anos) e para o médio prazo (3 a 8 anos). Dependendo do tipo de sistema a que se elabora o Plano, estes prazos 
podem ser distintos. O plano de ação deve indicar as atividades prioritárias, seus requisitos de investimentos, os 

responsáveis para cada atividade e os indicadores de realização dos produtos parciais e finais. Os planos de ações 

requerem um planejamento financeiro detalhado estabelecendo fluxo de caixa e fontes de  financiamento. Para as 

ações a curto prazo, se devem incluir necessariamente as atividades que se podem implementar com poucos 
investimentos, por exemplo melhorar o existente e devem servir também para desenvolver a atividades de médio 

prazo, por exemplo realizar estudos ou treinamento de pessoal. De fato deve existir uma concatenação lógica entre 

as ações a curto e a médio prazo. Normalmente a ações a médio prazo requerem maiores níveis de investimentos e 

maior capacidade administrativa e gerencial. Os planos de ações geralmente integram diversas atividades que se 
agrupam em projetos e se englobam em programas como por exemplo: Programa de reforço institucional, com os 

projetos de cadastro e inventário dos contribuintes e projeto de automatização dos sistemas. De certa forma o 

plano de ação permite ordenar e distribuir melhor as atividades e gerenciar os financiamentos. Em muitos casos os 

planos de ações supõem o desenvolvimento de projetos de engenharia e projetos pilotos. As atividades dos planos 
de ações devem se apresentadas em um cronograma que permitirá revisar o nível de execução dos planos com 

respeito as metas pré-estabelecidas e paralelamente os planos devem incluir mecanismos de avaliação e 

monitoramento das ações. 

 
 

8)     Elaborar o PMSB 

 

Uma vez preparado os Planos para cada um dos sistemas que compõem os serviços de Saneamento Básico, então 
será possível integrar os mesmos e preparar o PMSB. Não há dúvidas que na integração destes planos haverá 

ajustes, principalmente no aspecto de prioridades e de investimentos. Para se evitar grandes alterações neste 

momento, será importante a contínua atenção do CC durante a elaboração dos Planos e a discussão com os 

responsáveis pelos serviços, para que os objetivos e metas definidos anteriormente já cotejem estas dificuldades. 
Assim o CC poderá orientar o GT para preparar Planos que terão os recursos e nas devidas prioridades.  Uma vez 

preparado o PMSB o mesmo será submetido ao CC e posteriormente a consulta publica. A  Lei nº 11.445/07, 

previu, em seu artigo 19, a ampla divulgação das propostas de planos de saneamento básico e dos estudos que as 

fundamentam, determinando a realização de audiências ou consultas públicas.O documento síntese deverá ser 
conciso e capaz de traduzir a linguagem técnica usualmente utilizada na área de saneamento para possibilitar, por 

parte da população, ampla compreensão do seu conteúdo. Deverá conter necessariamente: 1) O diagnóstico de 

problemas encontrados; 2) A relação das intervenções sugeridas, com sua localização em mapa municipal e 

regional; 3) O Programa de Investimentos; 4) O ordenamento de prioridades das intervenções, com respectivas 
justificativas técnica, econômica e ambiental (SSESP-2009). Uma vez ajustado e aprovado pelo CC o PMSB 

segue para a preparação do Documento Final. 
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