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RESUMO 
 

O saneamento básico tem uma importante participação nos lugares habitados para 

que a saúde e a vida não pereça. O homem vivendo em sociedade necessita de suas 

esferas - tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta e destinação dos resíduos 

sólidos e drenagem urbana, para que tenha uma qualidade de vida, sendo assim uma 

necessidade para todas as cidades. Baseado em um estudo aprofundado sobre as 

quatro esferas o objetivo deste presente trabalho é informar a situação atual do 

saneamento básico no município de Timbó Grande – SC. A metodologia utilizada 

através de um estudo do plano municipal de saneamento básico, levantamentos e 

pesquisas nos órgãos envolvidos, verificação de campo, compilação dos resultados 

por meio de planilhas e gráficos e por fim uma análise dos dados e construção de uma 

visão geral da situação do saneamento básico em Timbó Grande. Este trabalho trata 

de revisão bibliográfica sobre o assunto e sobre a apresentação da situação do 

saneamento básico em Timbó Grande que tem a Casan como responsável pelo 

tratamento de água e a prefeitura municipal como responsável pelo tratamento de 

esgoto, coleta e destinação dos resíduos sólidos e drenagem urbana. As metas de 

prazo imediato, tiveram um resultado mais conclusivo. Já as metas de curto prazo, em 

virtude de expirarem apenas em 2019, tiveram uma interpretação menos contundente. 

 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Tratamento de Água. Tratamento de Esgoto. 

Resíduos Sólidos. Drenagem Urbana. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Basic sanitation has an important participation in the inhabited places so that health 

and life does not perish. Man living in society needs its spheres - water treatment, 

sewage treatment, collection and disposal of solid waste and urban drainage, so that 

it has a quality of life, thus being a necessity for all cities. Based on an in - depth study 

on the four spheres the objective of this present work is to inform the current situation 

of basic sanitation in the municipality of Timbó Grande - SC. The methodology used 

through a study of the municipal sanitation plan, surveys and research in the involved 

organs, field verification, compilation of the results through spreadsheets and graphs 

and finally an analysis of the data and construction of an overview of the situation of 

the sanitation in Timbo Grande. This paper deals with a bibliographic review on the 

subject and on the presentation of the basic sanitation situation in Timbó Grande, 

which has Casan as responsible for water treatment and the municipal government as 

responsible for the treatment of sewage, collection and disposal of solid waste and 

drainage urban The immediate-term goals had a more conclusive result. Short-term 

goals, due to expire only in 2019, had a less forceful interpretation. 

 

Keywords: Basic Sanitation. Water treatment. Sewage treatment. Solid Waste. Urban 

Drainage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Saneamento básico é imprescindível nos lugares habitados para a 

sobrevivência e bem estar social. Composto pelas quatro esferas, sendo: águas de 

abastecimento público, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, 

são elas o mínimo que uma cidade precisa para que a vida não pereça (PORTAL 

SANEAMENTO BÁSICO, 2017). 

O Saneamento Básico é necessário para que se tenha qualidade de vida, tanto 

em locais urbanos quanto em locais rurais, ou seja, locais em que existam pessoas 

vivendo. A promoção de saúde pública e o controle sanitário, não foram instituídos por 

pessoas ou órgãos públicos. Desde sua origem, ações muito antigas visavam o 

controle sobre assuntos relacionados com a promoção de saúde e a causa de 

doenças. Os homens organizados em sociedade, desde as mais remotas épocas, sob 

os mais diversos métodos de proteção, tentam exercer o controle sobre esta questão 

(GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA, 2017). 

De forma geral, pode-se dizer que o saneamento caracteriza o conjunto de 

ações socioeconômicas que tem objetivo de alcançar salubridade ambiental. 

Entende-se por salubridade ambiental, o estado de higidez (estado normal de 

saúde) em que a população urbana e rural vivem, tanto no que refere-se a sua 

capacidade de prevenir, inibir ou impedir a ocorrência de epidemias ou endemias 

veiculadas pelo meio ambiente, quanto no tocante ao seu potencial de promover o 

aperfeiçoamento de condições mesológicas (que diz respeito ao clima ou ambiente) 

favoráveis ao pleno gozo de saúde e bem estar (GUIMARÃES; CARVALHO; SILVA, 

2017).  

Sendo assim, um tratamento de água e de esgoto adequado, a coleta e destino 

do resíduos sólidos e uma drenagem urbana, são no mínimo necessárias para que a 

vida com qualidade exista. 

Face o problema, questiona-se: Como se encontram as condições das quatro 

esferas do saneamento básico em Timbó Grande? 

Esse problema, tem por sua justificativa que fundamentado pelos estudo 

bibliográficos encontrados, não existe possibilidade de se ter uma qualidade de vida 

em locais onde não há saneamento básico. Por sua vez, o saneamento básico é algo 

imprescindível para que se tenha salubridade, ou seja, que as pessoas ali presentes 
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não sejam afetadas de forma potencial. As pessoas necessitam de um bem estar, 

físico, moral e social. 

O objetivo geral deste trabalho é relatar as condições atuais das quatro esferas 

de saneamento no município de Timbó Grande. 

Como objetivos específicos, busca-se: 

 

a) Elaborar uma pesquisa bibliográfica sobre saneamento básico; 

b) Apresentar o Plano municipal de saneamento básico de Timbó Grande; 

c) Elaborar análise final do levantamento, obtendo uma visão geral sobre a 

situação do saneamento básico em Timbó Grande. 

 

Para a realização deste trabalho será feito um levantamento das condições 

atuais nas quatro esferas - tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta e 

destinação dos resíduos sólidos e drenagem urbana, através da leitura do plano 

municipal de saneamento básico, consulta aos órgãos competentes e vistorias de 

campo. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

Nesta etapa do trabalho serão apresentados o referencial teórico com a teoria 

de alguns autores, bem como a metodologia e o material a serem empregados para 

se alcançar os objetivos, e por fim os resultados. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, serão apresentados conceitos de alguns autores para 

enriquecer o conteúdo acerca do tema apresentado. 

 

2.1.1 Saneamento Básico 

 

Sanear vem do latim sanu: tornar saudável, tornar habitável, higienizar 

(ORIGEM DA PALAVRA, 2017; GLOSBE, 2017). 

Desde as mais antigas civilizações, o ser humano não vive distante da água 

que bebe e dos seus resíduos gerados. 

Por mais que o ser humano com o passar dos anos, tenha aprimorado várias 

técnicas de coletar a água e de afastar-se dos detritos, este problema persiste ao os 

nossos dias atuais (DACACH, 1990). 

Pode-se considerar Saneamento, um conjunto de medidas, principalmente 

relacionadas ao solo, à agua, ao ar, à habitação e aos alimentos nas quais se 

destacam a ação do Engenheiro, visando quebrar elos das cadeias de transmissão 

das doenças (DACACH, 1990). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) é de modo geral, o controle de 

todos os fatores do meio físico do homem que geram um efeito deletério sobre seu 

bem estar físico, mental ou social (DACACH, 1990). 

Ainda segundo Dacach (1990), Saneamento básico busca preservar a saúde 

das pessoas, melhorando-lhes as condições sanitário do meio ambiente. 

Para Costa (1999), Saneamento básico resume-se no aglomerado de ações 

interpostas pelo setor de saúde, direcionadas à sua defesa e proteção, com a ideia de 

construir ou reconstruir a vida na sociedade, priorizando a qualidade de vida. As 

atividade de Saneamento básico definem-se ao aprovisionamento de água potável, à 

coleta e destinação final dos resíduos sólidos e ao tratamento de efluentes. 
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De acordo com a Lei Federal 11.445 (BRASIL, 2007), definem-se como 

serviços públicos de Saneamento básico: Abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, drenagem e manejo de água 

pluviais. 

O Saneamento básico torna-se fundamental para o desenvolvimento 

sustentável. Seu papel é garantir o equilíbrio do bem estar da sociedade com as 

questões de preservação ambiental (FUNASA, 2006).  

 

2.1.2 Importância do Saneamento Básico 

 

O reconhecimento da importância do Saneamento e a sua associação com a 

saúde humana, percorre às mais antigas culturas. Seu desenvolvimento se deu de 

acordo com a evolução das civilizações, ora retrocedendo, ora renascendo com a 

queda ou surgimento das mesmas (ROSEN, 1994) 

Nos dias de hoje, esse reconhecimento tem muito mais sentido, mas mesmo 

com os mais diversos meios existentes de comunicação, verifica-se a falta de 

divulgação dos conhecimentos relacionados às práticas do Saneamento e sua 

importância em relação à saúde. Nas áreas rurais as casas ainda são construídas 

sem incluir as facilidades sanitárias indispensáveis, como fossa séptica, poço 

protegido, entre outras (FUNASA, 2015).  

Para se ter uma boa qualidade de vida, o Saneamento Básico é indispensável, 

ainda mais no que se refere à recursos hídricos, sendo este, essencial para a vida 

humana, desempenhando também um papel fundamental de substrato à vida em 

diferentes ecossistemas, por conta do ciclo hidrológico e da circulação atmosférica 

global, sendo ainda fundamental para regulação térmica do nosso planeta 

(NASCIMENTO; HELLER, 2005). 

O Saneamento básico tem que se fazer presente nos meios habitados para a 

qualidade de vida. Sanear é controlar os fatores dos meios físicos do homem, que 

possam gerar efeito prejudicial ao seu bem estar mental, físico e social (LOPES, 

2004). Os reflexos das ações de saneamento ou de sua carência são notórios sobre 

o meio ambiente (NASCIMENTO; HELLER, 2005).   

Os poluentes atmosféricos, em sua maior parte, reagem com o vapor de água 

que retorna a superfície na forma de chuvas e por absorção acabam contaminando 

os lençóis subterrâneos. Nas regiões agrícolas e nas cidades, são lançados 
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diariamente cerca de 10 bilhões de litros de esgoto e destinado lixos sólidos não 

reciclados em locais impróprios. Nas plantações os fertilizantes e agrotóxicos são 

aplicados incorretamente havendo assim infiltração nos aquíferos, rejeitos em aterros 

industriais que não são controlados, ambientes domésticos que tem problemas por 

falta de reciclar o lixo, esgotos, destino impróprio de algumas águas, enfim, todos 

esses fatores acrescentam para prejudicar em largo espectro as águas subterrâneas 

que são o destino final da falta de saneamento (LUZ, 2005). 

Sendo assim, o processo saúde versus doença não pode ser entendido como 

uma questão individual, mas sim como um problema coletivo (FUNASA, 2015). 

 

2.1.3 Problemas Causados Pela Falta de Saneamento Básico 

 

O principal problema pela falta de saneamento é a grande ameaça à saúde 

pública. Uma parcela gigantesca da população que não recebe este serviço básico, 

está perigosamente suscetível a várias doenças causadas pelas péssimas condições 

oriundas da falta de tratamento de água e esgoto. A exposição a bactérias, vírus e 

condições insalubres aumenta a incidência de doenças (PORTAL SANEAMENTO 

BÁSICO, 2017).   

O processo intenso de expansão urbana sem que haja planejamento tem 

acarretado em vários problemas para a população. Inúmeros tipos de poluição, 

ocupação irregular do solo, degradação de área a serem preservadas, inadequada 

destinação de resíduos sólidos, entre outros. A ausência dos serviços de saneamento 

básico, é um problema característico das áreas habitadas, fato este que influencia 

diretamente no índices de doenças e mortalidade infantil (MUNDO EDUCAÇÃO, 

2017). 

As ações do saneamento básico, devem alcançar todas as etapas da cadeia 

alimentar, a adoção de medidas sanitárias e envolvendo a identificação de pontos 

críticos, em relação a problemas básicos como abastecimento de água, remoção dos 

dejetos, destino de lixos e o controle de vetores (doenças transmissíveis por insetos, 

roedores, moluscos, entre outros;). Paralelamente uma ênfase especial deve ser dada 

à educação sanitária dos manipuladores e consumidores de alimentos, no sentido de 

serem observadas as recomendações sanitárias que garantam a qualidade do 

alimento e dos produtos oferecidos (FUNASA, 2006). 
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Por afetarem diretamente a população e o meio em que vivem, a falta de 

saneamento acarretam em vários problemas e devem ser tratados com urgência. Para 

Luz (2005), algumas soluções podem ser tomadas para solucionar os problemas na 

poluição das águas: rigorosas leis que obriguem as industrias a tratar seus resíduos 

para depois lança-los no meio ambiente; industrias em descumprimento da lei, 

severas penalizações ou até o fechamento se as mesmas forem reincidentes; 

aumentar as áreas de fiscalização destas indústrias; ampliar as instalações de rede 

de esgoto; Saneamento básico como responsabilidade do estado; melhoramento e 

investimento no sistema de coleta e separação do lixo; entre outras. Segundo Segreti 

e Bito (2006), o governo deve criar legislações rigorosas e projetos voltados a 

obrigação dos países para reduzir a produção e lançamento de gases e como na falta 

de saneamento os gases também são gerados de forma sem controle, como 

consequência haverá uma melhoria na condição de saneamento. 

 

2.1.4 Doenças Relacionadas à Falta de Saneamento Básico  

 

A seguir, as doenças causadas pela falta de saneamento básico nos lugares 

habitados. 

 

2.1.4.1 Modos de transmissão  

 

Variadas são as formas pelas quais se processa a transmissão das doenças, 

inclusiva as oriundas de portadores, ou seja, de indivíduos que continuam eliminando 

os germes que foram vítimas (DACACH, 1990). 

Dacach (1990), cita que Anderson e Arnstein afirmam que, para acontecer uma 

transmissão de doença, são necessárias as seguintes condições: 

 

a) Um agente causador; 

b) Um reservatório ou fonte de infecção do agente causador; 

c) Um modo de sair do reservatório; 

d) Um modo de transmissão do reservatório até a nova vítima em potencial; 

e) Um modo de penetrar em nova pessoa; 

f) Uma pessoa suscetível. 
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Na ausência de apenas uma destas seis condições acima, torna-se impossível 

a propagação de doença. 

Algumas doenças, como por exemplo as venéreas, normalmente decorrem de 

contato direto entre o indivíduo doente e o são e, por isso mesmo, dominam-se 

contagiosas. Quando os agentes etiológicos são eliminados com as fezes ou a urina, 

a transmissão processa-se de variadas maneiras, conforme figuras à seguir: 

(DACACH, 1990). 

Figura 1 - Diversas formas de propagação de doenças 

 
Fonte: DACACH, 1990. 

 

Neste outro esquema apresentado por Dacach (1990), mostra que as mãos 

podem ser contaminadas pelos excretas humanos, quer diretamente (1) pela limpeza 

indevida após as necessidades biológicas, quer indiretamente (2) quando lançados 

na superfície no solo. Neste caso, as maiores vitimais são as crianças, pois estão 

frequentemente a brincar em contato com a terram levando as mãos 

inconstantemente à boca (3). 
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As mãos contaminadas também podem levar os germes patogênicos aos 

alimentos (4), inclusive verduras e leite, tornando-os perigosos quando ingeridos (5) 

(DACACH, 1990). 

As moscas, depois de pousarem nos excretas de portadores ou doentes (6), podem 

transportar até os alimentos (7) os germes patogênicos, os contaminando (DACACH, 

1990). 

Excretas lançados no solo (8) constituem perigo real, porque podem atingir o 

indivíduo por vários caminhos, quer indiretamente através das mãos (2), das moscas 

(9), do alimentos (10) e da água (11), quer diretamente (12), como no caso da 

ancilostomose (doença), cujo parasita penetra no corpo humano através da pele, 

normalmente dos pés descalços (DACACH, 1990). 

A agua que recebe os excretas de portadores ou doentes (13) pode ser utilizada 

na lavagem e ou irrigação de verduras e utensílios para armazenamento de leite, os 

contaminando (14), ou pode passar direto para o organismo (15) através da pele ou 

da água de beber (DACACH, 1990). 

Quando a carga ou virulência de agentes patogênicos supera as defesas do 

organismo, este fica doente (16) (DACACH, 1990). 

 

Figura 2 - Modos de propagação de doenças cujos agentes etiológicos são 
eliminados pelos excretas humanos 

 
Fonte: DACACH, 1990 
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2.1.4.2 Doenças relacionadas com a água 

 

Dacach (1990) repassa que, para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

maior parte das doenças que se espalham pelos países em desenvolvimento são 

provenientes da água de má qualidade. A água contaminada prejudica a saúde das 

pessoas pelas seguintes situação: 

 Na ingestão de alimentos; 

 Através da ingestão direta; 

 Pelo seu uso na higiene pessoal e no lazer; 

 Na agricultura; 

 Na indústria. 

 

Tabela 1 - Doenças relacionadas com a água 
Grupo de doenças Formas de 

transmissão 

Principais doenças Formas de 

prevenção 

Transmitida pela via 

feco-oral 

O organismo 

patogênico (agente 

causador de doença) é 

ingerido 

Diarreias e disenterias; 

cólera; giardíase; 

amebíase; ascaridíase 

(lombriga)...  

- proteger e tratar as 

águas de 

abastecimento e evitar 

uso de fontes 

contaminadas... 

Controladas pela 

limpeza com a água 

(associadas ao 

abastecimento 

insuficiente de água) 

A falta de água e a 

higiene pessoal 

insuficientes criam 

condições favoráveis 

para sua 

disseminação   

Infecções na pele e 

nos olhos, como 

tracoma e o tifo 

relacionado com 

piolhos e a escabiose   

- fornecer água em 

quantidade adequada 

e promover a higiene 

pessoal e a doméstica 

Associadas à água 

(uma parte do ciclo da 

vida do agente 

infeccioso ocorre em 

um animal aquático) 

O patogênico penetra 

a pele ou é ingerido 

Esquistossomose  - evitar o contato de 

pessoas com água 

infectadas;  

- proteger mananciais  

Transmitidas por 

vetores que se 

relacionam com a 

agua 

As doenças são 

propagadas por 

insetos que nascem 

na agua ou picam 

perto dela 

Malária; febre 

amarela; dengue; 

filariose (elefantíase) 

- combater os insetos 

transmissores; 

Eliminar condições 

que possam favorecer 

criadouros 

Fonte: Barros et al. (1995) 

 

2.1.4.3 Doenças relacionadas com as fezes  

 

Existindo a presença de coliformes fecais, indica-se a contaminação fecal. 

Quando observa-se a presença de bactérias do grupo coliforme, a água é considerada 
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contaminada por fezes. Esses coliformes também são encontrados no solo e nos 

alimentos. Estas bactérias surgem da presença de animais que utilizam-se do rio para 

mitigarem sua sede ou de esgotos sanitários sem tratamento que são lançados 

diretamente no rio, tornando a água imprópria para consumo (FUNASA, 2015).  

 

Tabela 2 - Doenças relacionadas com as fezes 
Grupo de doenças Formas de 

transmissão 

Principais doenças Formas de prevenção 

Feco-orais (não 

bacterianas) 

Contato de pessoa 

para pessoa, quando 

não se tem higiene 

pessoal e doméstica 

adequada 

Poliomielite; hepatite 

tipo A; giardíase; 

disenteria amebiana; 

diarreia por vírus. 

- implantar sistemas de 

abastecimento de água; 

- melhorar as moradias 

e as instalações 

sanitárias 

Feco-orais 

(bacterianas) 

Contato de pessoa 

para pessoa, ingestão 

e contato com 

alimentos 

contaminados e 

contato com fontes de 

águas contaminadas 

pelas fezes 

Febre tifoide; febre 

paratifoide; diarreias 

e disenterias 

bacterianas, como a 

cólera 

- implantar sistema de 

abastecimento de água; 

- melhorar as moradias 

e as instalações 

sanitárias; 

- promover a educação 

sanitária  

Helmintos transmitidos 

pelo solo 

Ingestão de alimentos 

contaminados e 

contato da pele com o 

solo 

Ascaridíase 

(lombriga); tricuríase; 

ancilostomíase 

(amarelão)  

- construir e manter 

limpas as instalações 

sanitárias; 

- tratar os esgotos antes 

da disposição no solo 

Tênias (solitárias) na 

carne de boi e de 

porco 

Ingestão de carne mal 

cozida de animais 

infectados 

Teníase; cisticercose  - construir instalações 

sanitárias adequadas; 

- tratar os esgotos antes 

da disposição no solo 

Helmintos associados 

à agua  

Contato da pele com a 

agua contaminada  

Esquistossomose - construir instalações 

sanitárias adequadas; 

- controlar os caramujos 

Insetos vetores 

relacionados as fezes 

Procriação de insetos 

em locais 

contaminados por 

fezes 

Filariose 

(elefantíase) 

- combater os insetos 

transmissores; 

- eliminar condições que 

possam favorecer 

criadouros  

Fonte: Barros et al. (1995) 
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2.1.4.4 Doenças relacionadas com o lixo 

 

Doenças muitas vezes são transmitidas quando não existe coleta e destinação 

adequada de lixo. Na transmissão, os mecanismos são complexos e não 

compreendidos completamente. O lixo tem grande importância na transmissão de 

doenças como fator indireto, através como por exemplo, vetores que ali encontram 

abrigo, alimento e condições favoráveis para sua proliferação. As doenças 

relacionadas ao acúmulo e falta de tratamento de lixo são várias (FUNASA, 2015). 

 
Tabela 3 - Doenças relacionadas com o lixo, transmitida por vetores 

Vetores Formas de transmissão Principais doenças 

Ratos - através da mordida, urina e 

fezes; 

- através da pulga que vive no 

corpo do rato 

- peste bubônica  

- tifo murinho 

- leptospirose 

Moscas - por via mecância (através das 

asas, patas e corpo); 

- através das fezes e saliva 

- febre tifoide 

- salmonelose 

- cólera 

- amebíase 

- disenteria  

- giardíase  

 

Mosquitos - através da picada da fêmea - malária 

- leishmaniose 

- febre amarela 

- dengue 

- filariose 

Baratas - Por via mecênica (através 

das asas, patas e corpo); 

- através das fezes 

- febre tifoide 

- cólera 

- giardíase 

Suínos - pela ingestão de carne 

contaminada 

- cisticercose 

- toxoplasmose  

- triquinelose 

- teníase  

 

Aves - através das fezes - toxoplasmose  

Fonte: Barros et al. (1995) 
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2.1.5 Lei 11.445 

 

A Lei 11.445/07 Lei Federal do Saneamento Básico, aborda o conjunto 

completo de serviços de abastecimento público de água potável, coleta, tratamento e 

disposição final adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo da aguas 

pluviais urbanos, além da limpeza das cidades e do manejo dos resíduos sólidos 

(PORTAL RESÍDUOS SÓLIDOS, 2017). 

Esta lei foi concebida de maneira a dar abrigo a todas as formas dentro da 

legalidade possíveis de organização institucional para os serviços de saneamento 

básico, havendo coerência com as realidades sociais múltiplas, econômicas e 

ambientais do Brasil (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2017).  

Segundo Pereira (2008) resumidamente a lei: 

 

a) Define saneamento básico sendo um conjunto de quatro esferas no serviços 

públicos: abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; manejo 

dos resíduos sólidos e drenagem urbana. 

b) Estabelece que (saneamento básico) deve ser objeto para planejamento 

integrado, que na cuja elaboração fica o titular podendo receber cooperação 

de outros entes da Federação e até mesmo dos prestadores dos serviços; 

c) Faz-se por estabelecer diretrizes para a prestação regionalizada de serviços 

voltados ao saneamento, quando uma mesma entidade prestar serviços a 

dois ou mais municípios, adjacentes ou não, a qual deve existir regulação e 

fiscalização unificada; 

d) Entre os titulares e os prestadores de serviços, são estabelecidas regras, 

por meio de contratos, incluindo a reversão dos serviços e bens que neles 

são vinculados, quando o término de contrato de concessão ou delegação; 

e)  Para o relacionamento entre prestadores das atividades complementares 

deste mesmo serviço, também estabelece regras – exige uma formalização 

nos contratos entre prestadores de etapas que foram interdependentes do 

mesmo serviço; 

f) Fornece diretrizes para a regulamentação dos serviços, as quais devem ser 

exercidas por entidades que tenham autonomia decisória, administrativa, 

financeira e orçamentária (esta fiscalização e regulação dos serviços podem 
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ser exercidas pelo titular (diretamente), ou podem ser delegadas a entidade 

estadual, de outro consórcio de municípios ou de outro único município); 

g) Faz relação entre direitos e obrigações mínimas de prestadores de serviços 

e usuários; 

h) Diretrizes básicas ficam fixadas para a cobrança pela prestação de serviços 

de saneamento básico, incluindo-se as situações e condições em que estes 

podem ser interrompidos. 

 

Uma apresentação da Lei 1.445/07 (BRASIL, 2007) segue abaixo, sendo os 

pontos mais importantes: 

 

2.1.5.1 Planejamento  

 

Em seu artigo 9º, entre outras diretrizes, remete para o titular dos serviços a 

elaboração dos planos de saneamento.  

O artigo 11º coloca como condição de validades dos contratos que tem como 

objetivo a prestação dos serviços públicos: 

 

“I - a existência de plano de saneamento básico; 
II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico; 
III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização; 
IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.” 

 

 

Segundo o ministério das cidades (MCIDADES, 2003), esse planejamento deve 

identificar a demanda por serviços e infraestrutura, decidir sobre os investimentos 

necessários para prioridades de atendimento em metas, analisar alternativas viáveis 

levando em consideração um estudo de cenários futuros, sendo estes baseados na 

dinâmica demográfica, na capacidade de um suporte nos recursos ambientais, nas 

condições de remuneração dos serviços prestados, incluindo mecanismos de 

subvenção e subsídios de acordo com a capacidade para o pagamento da população 

beneficiada. 
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2.1.5.2 Regulação  

 

Nos artigos 21º a 28º da Lei 11.445 (BRASIL, 2007) trata-se da regulação dos 

serviços de saneamento básico, estabelecendo em seu artigo 21º que o exercício da 

função de regulação atenderá princípios de “independência decisória, incluindo 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira da entidade reguladora, 

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões”. No artigo 22º 

como objetivos da regulação: 

 

“estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 
para a satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e 
metas estabelecidas; prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, 
ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de 
defesa da concorrência; defini tarifas que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos como a modicidade tarifária, mediante 
mecanismos que induzam a  eficiência e eficácia dos serviços e que permitam 
a apropriação social dos ganhos de produtividade.” 

 

Em seu artigo 23º, estabelece: 

 

“a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social de prestação de serviços, que abrangerão, pelo menos, 
os seguintes aspectos: padrões e indicadores da qualidade da prestação dos 
serviços: requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; as metas 
progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 
prazos; regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e 
prazos para sua fixação, reajuste e revisão; medição, faturamento e cobrança 
de serviços; monitoramento dos custos; avaliação da eficiência e eficácia dos 
serviços prestados; plano de contas e mecanismos de informação, auditoria 
e certificação; subsídios tarifários e não tarifários; padrões de atendimento ao 
público e mecanismos de participação e informação; medidas de 
contingências emergências, inclusive racionamento.” 
 

 

Em seu parágrafo primeiro, a Lei estabelece: 

 

“a regulação de serviços públicos de saneamento básico poderá ser delegada 
pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituída dentro dos limites 
do respectivo estado, explicitando, no ato de delegação da regulação, a forma 
de atuação e abrangência das atividade a serem desempenhadas pelas 
partes envolvidas.” 
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2.1.5.3 Interface recursos hídricos e saneamento 

 

Na interface com recursos hídricos, a Lei 11.445 (BRASIL, 2007) nos traz em 

seu artigo 4º a diretriz que “os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 

saneamento”, e em seu parágrafo único afirma que a utilização pelos prestadores de 

serviços de saneamento, dos recursos hídricos, depende de outorga para a diluição e 

captação e para a diluição ou disposição de esgotos e outros resíduos líquidos, nos 

termos da Lei 9.433 (BRASIL, 1997) (Lei esta sobre a Política nacional do recursos 

hídricos). 

Em seu artigo 19º, no parágrafo 3º, a Lei estabelece que os planos de 

saneamento básico tem que ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas 

que estivem inseridos. 

No artigo 44º a lei trata do licenciamento ambiental de unidades de tratamento 

de efluentes e de esgoto sanitário gerados no processo de tratamento de água, no 

parágrafo 2º traz-nos que: 

 

“a autoridade ambiental competente estabelecerá metas progressivas para 
que a qualidade dos efluentes da unidades de tratamento de esgotos 
sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem 
lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a 
capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos.” 

 

Este parágrafo tem importância porque as licenças ambientais exigem como 

pré-requisitos a existência de outorga do direito para uso da água, sendo nela feito o 

lançamento de efluentes tratados no corpo receptor. Em seu artigo 44º, caput, 

estabelece que o licenciamento ambiental leve em consideração: 

 

“etapas de eficiência, a fim de alcançar progressivamente os padrões 
estabelecidos pela legislação ambiental, em função da capacidade de 
pagamento dos usuários”. 

 

Ainda em seu parágrafo primeiro, diz que a autoridade ambiental competente 

estabelecerá procedimentos simplificados de licenciamento para o saneamento. No 

segundo parágrafo, dá a diretriz que a mesma autoridade ambiental:  

 

“estabelecerá metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de 
unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das 
classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis 
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presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das 
populações e usuários envolvidos.” 

2.1.5.4 Aspectos econômicos e sociais  

 

Em seu artigo 29º, a lei estabelece que: 

 

“os serviços de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços: de abastecimento de água e esgotamento sanitário: 
preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão 
ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente.” 

 

A Lei 11.445 (BRASIL, 2007), no seu artigo 31, estabelece ainda que: 

 

“os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa 
renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem 
dos recursos: direitos, quando destinados a usuários determinado, ou 
indiretos, quando destinados ao prestador dos serviços; tarifário, quando 
integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando decorrerem da alocação 
de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções; internos a 
titula ou entre localidades nas hipóteses de gestão associada e de prestação 
regional.”  

 

2.1.5.5 Controle social 

 

Estando estabelecido nesta mesma Lei, no artigo 2º, inciso X, um princípio 

fundamental para a prestação de serviços de saneamento básico. No artigo 3º, inciso 

IV, considera como o controle social: 

 

“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 
informações, representações técnicas e participações nos processos de 
formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos 
serviços de saneamento básico.” 

 

No artigo 11º, fica estabelecido a condição de validade para os contratos que 

tenham como objetivo a prestação de serviços públicos voltado para o saneamento 

básico: 

 

“a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato.” 

 

Neste mesmo artigo, traz a existência de normas de regulação sendo as 

mesmas condições para validação dos contratos, sendo que as normas devem prever:  
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“mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços.” 

 

No artigo 23º, o qual trata da regulação da prestação dos serviços, estabelece 

que “a entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica 

e social da prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes 

aspectos: inciso X – padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação 

e informação.” 

 

O artigo 47º estabelece que: 

 

“o controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir 
a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais, assegurada a representação: dos titulares dos 
serviços; de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento 
básico; dos prestadores de serviços de saneamento básico; dos usuários de 
serviços de saneamento básico.” 

 

Em seu artigo 51º, esta Lei define: 

 

“o processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico 
deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os 
fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta 
ou audiência pública e, quando previsto na legislação do titula, análise e 
opinião por órgão colegiado criado nos termos do artigo 47º desta Lei.” 

 

2.1.5.6 SINISA 

 

No artigo 53º da Lei 11.445 (BRASIL, 2007) prevê a criação do Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento Básico, com objetivo de: 

 

“coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos 
serviços públicos; disponibilizar estatísticas, indicadores e outras 
informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de 
serviços públicos se saneamento básico; permitir e facilitar o monitoramento 
e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de 
saneamento básico.” 

 

Sua importância é ressaltada no artigo 2º, inciso IX que estabelece sendo 

princípios fundamentais: 
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“transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados.” 

2.1.5.7 PNSB 

 

Em seu artigo 52º, a Lei estabelece que a união elaborará sob a coordenação 

do Ministério das Cidades, o Plano Nacional de Saneamento Básico, PNSB o qual 

conterá: 

 

“a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo 
prazos, para a universalização dos serviços de saneamento básico e o 
alcance de níveis crescentes de saneamento básico no território nacional, 
observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da 
União; 
b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de 
natureza político-institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, 
administrativa, cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas 
e objetivos estabelecidos; 
c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os 
objetivos e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com 
identificação das respectivas fontes de financiamento; 
d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em 
áreas de especial interesse turístico; 
e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 
ações executadas.” 

 

A Lei 11.445 (BRASIL, 2007) é uma espécie de “guia” para a organização nos 

serviços públicos de saneamento básico. 

 

2.1.6 As Quatro Esferas do Saneamento  

 

São elas – tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta e destinação dos 

resíduos sólidos e drenagem urbana. 

 

2.1.6.1 Tratamento e distribuição de água 

 

A água doce como é conhecida, é um recurso finito, e as quantidades 

suprimidas acessíveis estão se tornando menos abundantes. O aumento da 

população e da renda e as mudanças climáticas devem exacerbar a questão da 

escassez de água que já é uma realidade em várias partes do mundo. Encontrar 

soluções que sejam sustentáveis são dificultadas pelas demandas energéticas para 

se obter, armazenar, produzir uma água segura, fabricar o produto químico e o 

material usado em todo o processo de fornecimento e bombeá-la. A medida que a 



31 
 

sociedade usa fontes menos desejáveis de água para atender à demanda crescente, 

a quantidade de energia incorporada em todo nosso abastecimento de água deve 

aumentar. Consequentemente, existe a necessidade de se desenvolverem 

inovadoras estratégias de gerenciamento da água para que se atenda a demanda 

global por uma água potável segura (MIHELCIC; ZIMMERMAN; 2015).  

Segundo Barros (1995), o tratamento e sistema de abastecimento de água 

representa um conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao 

abastecimento de água potável para fins de consumo doméstico, serviços públicos, 

consumo industrial e outros usos. 

A água é um recurso natural com inúmeros usos. “Além disso, ela é essencial 

à vida humano e ao funcionamento dos ecossistemas” (BRAGA, 2008, p.17).  

Tendo como objetivo, o tratamento da água é fornecer água potável que seja 

palatável. A água potável é a água saudável para o consumo humano, livre de 

compostos orgânicos e inorgânicos e de microrganismo danosos que causam efeitos 

fisiológicos adversos ou tenham sabor ruim. O termo palatável, descreve a água que 

é esteticamente aceita para beber ou que é livre de turpidez, de cor, de odor, e de 

gosto desagradável. Assim, a água palatável pode não ser segura (MIHELCIC; 

ZIMMERMAN; 2015). 

Não existe uma qualidade de vida sem uma água de qualidade. Realidade esta 

responsável por caracterizar a água com um fator limitante e essencial para o 

desenvolvimento de qualquer munícipio. Assim, as Estações de Tratamento de Água, 

(as ETAs) surgiram com intuito de minimizar os riscos existentes nas águas das fontes 

de abastecimentos através de sucessivos processos, sendo estes combinados e 

visando alcançar uma qualidade adequada para seu devido uso. Do ponto de vista 

tecnológico, a água de qualquer qualidade pode ser, teoricamente, transformada em 

água potável, porém, os valores envolvidos e a confiabilidade na operação e 

manutenção podem inviabilizar totalmente o uso de um determinado curso de água 

como fonte de abastecimento (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

As ETAs são composta basicamente por:  

Coagulação e Mistura rápida, floculação, decantação, filtração rápida, 

desinfecção, fluoretação e ajuste de pH (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 
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Figura 3 – Ilustração de uma estação de Tratamento de Água ETA 

 
Fonte: SO BIOLOGIA, 2017. 

 

No Brasil, o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, levantou que 83% dos domicílios estão ligados à rede de abastecimento de 

água, número este superior ao encontrado no levantamento do senso anterior de 2000 

(78%). Para que a água possa chegar tratada e pronta para ser consumida, são 

necessárias algumas etapas e processos. Estas etapas do sistema para 

abastecimento de água, são formadas segundo Tsutiya (2006), basicamente por: 

 

 Manancial: considerado o corpo de água subterrâneo ou superficial, de onde a 

água para abastecimento é retirada. Deve fornecer uma vazão suficiente para 

atender a demanda de água no período de projeto, a qualidade desta água tem 

que ser adequada sob a vista sanitária; 

 Captação: é o conjunto de dispositivos e estruturas, construídos ou montados 

junto ao manancial, para a que haja a retirada de água destinada ao sistema 

de abastecimento; 

 Estação elevatória: conjunto de obras e equipamentos que são destinados a 

recalcar a água para uma unidade seguinte. Alguns sistemas se abastecimento 

de água, são constituídos geralmente por várias estações elevatórias, tanto 

para recalcar a água bruto, como a água tratada; 

 Adutora: canalização destinada a conduzir a água entre as unidades que 

precedem a rede de distribuição. Ela não distribui a água aos consumidores, 

mas em alguns casos podem existir as derivações que são as sub-adutoras; 
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 Estação de tratamento de água: é o conjunto de unidades destinadas a tratar a 

água de um modo a adequar as características nos padrões de potabilidade; 

 Reservatório: elemento do sistema de distribuição de água destinado a 

regularizar as possíveis variações entre as vazões de adução e de distribuição, 

também para acondicionar as pressões na rede de distribuição; 

 Rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento de água formada de 

tubulações e órgãos acessórios, com a função de entregar a água potável à 

disposição dos consumidores, de forma contínua, em pressão e quantidade 

recomendada. 

 

2.1.6.1.1 Conceitos 

 

Diversas são as maneiras de categorias no abastecimento de água. Uma 

normalmente usada consiste em classificar o abastecimento quanto a dua 

abrangência no atendimento, sendo este individual ou coletiva: (FUNASA, 2015). 

 

 Individual: é mais usual em áreas periféricas de centro urbanos e áreas rurais 

com população dispersa. Trata-se de uma solução em que a agua é para um 

único domicílio. 

 Coletivo: é mais característico em áreas com populações concentradas, ou 

seja, nas áreas urbanas. No geral, a produção é feita em um local e o consumo 

em outro. Sob o ponto de vista sanitário, este é o tipo de abastecimento mais 

recomendado, por permitir a proteção do manancial, a supervisão nas unidades 

do sistema, proporcionar a redução de recursos humanos, financeiro e o 

controle da água consumida.  

 

O sistema de abastecimento de água para o consumo humano, é um 

componente do saneamento básico e consiste em um conjunto de infraestruturas, 

matérias, equipamentos e obras civis, desde a zona de captação, até as ligações 

prediais, destinado a produção e ao fornecimento coletivo da água potável, pela rede 

de distribuição. Sendo assim, no geral, é composta pelas seguintes unidades: 

Captação, adução, tratamento, reservação, rede de distribuição, estações elevatórias 

e ramal predial (ÁGUA BRASIL, 2017). 
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Figura 4 - Unidades de um sistema de abastecimento de água 

 
Fonte: FUNASA, 2015. 

 

2.1.6.2 Tratamento de esgoto 

 

Define-se como tal, um conjunto de elementos os quais tem por objetivo a 

coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final do esgoto (CRESPO, 1997).  

Como resultado da evolução humana, surgem os sistemas de tratamento de 

esgoto, essencial para sobrevivência. Para Jordão e Pessoa (1995) a água tem fator 

primordial na formação de novas comunidades e na fixação do homem. O ser humano 

sempre buscou se fixar nas regiões em que possa saciar suas necessidades básicas: 

água, alimento e calor. Por conta desta incansável busca de nossos ancestrais, se 

chegou a situação atual: elevadas densidades populacionais, próximos a rios e 

nascentes.  

De acordo com a NBR 9.648 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS – ABNT, 1986, p. 1): “[...] esgoto sanitário é o despejo liquido constituído 

de esgotos doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial 

parasitária”. 

Ainda com base nesta mesma norma, esgoto doméstico é o despejo líquido 

resultante pelo uso da água para a higiene pessoal e necessidades fisiológicas 

humanas; esgoto industrial fica definido como o despejo líquido resultante dos 

processos industriais, tendo este que respeitar os padrões de lançamento 

estabelecidos; água de infiltração é considerada toda água proveniente do subsolo, 

não desejável para o sistema separador e que adentra nas canalizações; contribuição 

pluvial parasitária é uma parcela do escoamento superficial inevitavelmente absorvida 

pela rede coletora de esgoto sanitário. 
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Para que haja proteção à saúde pública, é essencial que a disposição dos 

esgotos seja adequada. Inúmeros são os problemas e as doenças que podem ser 

transmitidas por conta de uma disposição inadequada (NUVOLARI, 2003). 

Fagundes (2003), define que para cada dólar investido em saneamento, 

principalmente na coleta e tratamento do esgoto sanitário, pode significar uma 

economia de até cem dólares gastos com saúde. Sendo assim, conclui-se que um 

tratamento de esgoto é fundamental para a melhor qualidade de vida de todos. 

Os sistemas de tratamento de esgoto tem por objetivo controlar a contaminação 

e poluição que são gerados nos corpos receptores dos resíduos líquidos, encontrados 

nas aguas pluviais, esgotos sanitários e despejos industriais (ANVISA, 2017). 

 

2.1.6.2.1 Tipo de tratamento de Esgotos Sanitários 

 

As soluções para se tratar os esgotos sanitários podem ser individuais ou 

coletivas. 

 

2.1.6.2.1.1 Sistemas individuais  

 

Existem soluções tecnicamente aceitas, outra não. 

 

2.1.6.2.1.1.1 Soluções tecnicamente aceitas 

 

Nas soluções individuais, a ação de saneamento não faz parte e não 

constituem-se no serviço público. O usuário não pode depender de terceiros na 

operação dos serviços, sendo de sua responsabilidade a destinação e adequação dos 

resíduos. Para o atendimento unifamiliar, os sistemas adotados consistem no 

lançamento dos esgotos domésticos que são gerados em uma unidade habitacional, 

usualmente em fossa séptica e filtro anaeróbio, seguida de dispositivo de infiltração 

no solo (sumidouro ou irrigação superficial). Estes sistemas podem economicamente 

e satisfatoriamente funcionar se houver nas habitações grandes lotes com elevadas 

porcentagem de área livre e ou em meios rurais, ou seja, serem habitações esparsas, 

sendo que o solo também precisa apresentar boas condições de infiltração e, ainda, 

se a profundidade das águas subterrâneas estiverem em um nível adequado, sendo 
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isto para evitar o risco de contaminação por microrganismos transmissores de doença 

(FUNASA, 2004). 

 
Figura 5 - Sistema de solução individual composto por fossa séptica, filtro anaeróbio 

e sumidouro 

 
Fonte: ARTEFACIL, 2017. 

 

Ainda apresentado como sistema individual e aceito tecnicamente, o sistema 

de tratamento de esgoto por meio de tratamento de esgoto sanitário por zona de 

raízes. 

Segundo CETEC (1985), esta solução é apropriada para as localidades do 

meio rural. Este sistema tem sua base em solos filtrantes e é uma tecnologia auto-

sustentável. Pode atender pequenas comunidades, residências unifamiliares e 

escolas, sendo que ocupa pequeno espaço na área externa das edificações e ainda 

pode ser integrado como forma não agressiva ao ambiente. 

Neste sistema, a vantagem é que o tratamento do esgoto passa por duas 

etapas, sendo elas: o tratamento primário com fossa séptica e o secundário uma ETE 
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por meio de zona de raízes, podendo assim o efluente que resulta desde processo, 

ser devolvido, apresentando redução significativa de sólidos sedimentares e matéria 

orgânica, evitando, assim, uma contaminação do corpo d’agua o qual o efluente será 

lançado. Outro ponto positivo desde sistema é a ausência da produção de lodo, sendo 

este muitas vezes causador de mau cheiro, as próprias raízes funcionam como filtro 

eliminando-o (VAN KAICK, 2002). 

A estação de tratamento de esgoto (ETE) por zona de raízes, é considerado 

um sistema físico-biológico, sendo com parte do filtro constituído de plantas. O esgoto 

bruto élançado por uma rede de tubulações perfuradas que são instaladas logo abaixo 

das raízes, área plantada. O dimensionamento desta área é de acordo com a 

demanda de esgoto (VAN KAICK, 2002). 

 

Figura 6 - Desenho esquemático da estrutura 

 
Fonte: FUNASA, 2015. 
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Figura 7 – Fossa por zona de raízes em uso 

 

Fonte: FUNASA, 2015. 

 

2.1.6.2.1.1.2 Soluções tecnicamente questionáveis 

 

No sistema individual ainda, de acordo com o manual de saneamento 

(FUNASA, 2006) há diversas variações de fossas destinadas a receber os esgotos 

domésticos. Algumas destas categorias são:  

Fossa seca que constitui-se de fazer uma escavação, tendo ou não 

revestimento, de uma laje de tampa com um orifício e de uma casinha servindo de 

proteção e abrigo para o usuário. Sua finalidade é a destinação de excretas (fezes), 

sem uso de descarga d’agua, sendo que as mesmas se decompõem ao longo do 

tempo por processos de digestão anaeróbia (FUNASA, 2006). 
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Fonte: FUNASA, 2006 

 

Fossa estanque, sendo um tanque impermeável, o qual recebe os esgotos que 

são ali acumulados até que seja feito sua remoção, que deve ser feito com frequência. 

Podendo ser construída em tijolos, mas habitualmente são mais utilizadas pré-

moldadas em concreto, em plástico, em resinas com estrutura de fibra de vidro, entre 

outras (FUNASA, 2006).  

 

Figura 9 - Fossa estanque 

Fonte: FUNASA, 2006 

Figura 8 - Fossa seca 
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Fossa negra, constituída de um buraco tem seu fundo sob ou a menos de 1,50 

metros em relação ao lençol freático. Esta deve ser evitada, levando em consideração 

uma provável contaminação das águas subterrâneas, desenvolvimento de moscas e 

possível problema de exalação de mal odores (DACACH, 1984). 

 

Fonte: SLIDESHARE, 2017 

 

Fossa absorvente, conhecida também como poço absorvente, se encontra 

desde as mais rudimentares (não se desenvolveu), que são simples buracos no solo, 

podendo ser construções mais elaboradas, com paredes que dão sustentação, sendo 

estas em anéis de concreto ou alvenaria de tijolo, sempre existindo fendas e aberturas 

que permitem a infiltração dos esgotos, e devidamente cobertas, normalmente em laje 

de concreto. Geralmente são cilíndricas, mas podem ser feitas retangulares, e as 

paredes que sustentam geralmente mais usuais são em alvenaria de tijolos, sendo 

estes vazados no sentido radial, exceto em algumas fiadas de amarração da parte 

superior. Pode-se também ser feito de tijolo maciço, mas estes devem conter fendas 

entre os tijolos na maioria das fiadas da parede. Geralmente são feitas sem fundo 

revestido, para assim permitir a infiltração da agua, sendo usado u a camada de base 

de brita para constituir o fundo (FUNASA, 2006).  

 

Figura 10 - Fossa negra 
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Figura 11 - Fossa absorvente 

 
Fonte: TEIXEIRA DESINTUPIMENTO, 2017 

 

2.1.6.2.1.2 Sistemas coletivos  

 

As soluções individuais passam a apresentar cada vez mais dificuldades com 

sua funcionalidade à medida que a população cresce, aumentando a ocupação do 

solo ou seja, maior concentração demográfica (BARROS, 1995). 

Ainda segundo Barros (1995), as áreas requeridas para infiltração tornam-se 

demasiadamente elevadas, muitas vezes maior que a área disponível. Nestes casos 

e com maiores populações, os sistemas coletivos passam a ser os mais indicados. 

Sistemas coletivos consistem receber o lançamento dos esgotos através de 

canalizações, transportando até seu destino final, de forma sanitariamente adequada. 

Em vários casos, a região que vai ser atendida poderá estar situada em áreas cujas 

altitudes encontram-se em níveis inferiores e poderá também estar situada em áreas 

afastadas do restante da comunidade (BARROS, 1995).  

Todavia, soluções tecnológicas de tratamento coletivo costumam ser 

projetadas para abranger, no mínimo, uma bacia ou sub-bacia hidrográfica dentro da 

área urbana de uma cidade, sendo composta neta por uma alternativa de rede coletora 

e tratamento distribuídos. De outra forma, pode-se concentrar toda rede coletora do 

perímetro urbano, em somente um local para o tratamento, isso através de reversão 

de bacias e sub-bacias com bombeamento dos esgotos nesta alternativa com 

denominação de centralizada (FUNASA, 2015). 
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Para definição de qual solução propor para executar o tratamento num sistema 

de esgoto sanitário em uma cidade é uma importante etapa do estudo de concepção 

de projeto. Deve-se ressaltar que a rede coletora, o que inclui os coletores prediais, 

fazem parte dos primeiros requisitos de uma gestão efetiva para o correto 

funcionamento em uma solução coletiva de esgotamento sanitário, embora não 

recebam sempre esta atenção (FUNASA, 2015). 

 

Figura 12 - Soluções de esgotamento e os tipos de sistemas possíveis 

 
Fonte: FUNASA, 2015. 

 

 

2.1.6.2.2 Processos de tratamento de esgoto 

 

Segundo Von Sperling (2005), todo tratamento de esgoto é comumente 

classificado através de níveis seguintes: preliminar, primário, secundário e terciário. 

O tratamento preliminar faz parte em todas as Estações de Tratamento de 

Esgoto (ETE), é a remoção de sólidos em suspensão grosseiros, ou seja, materiais 

de dimensões maiores e areia, que chegam até a estação (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Sistema de tratamento primário correspondem as atividades de decantação, 

flotação e digestão de sólidos. Nessa classe se situam decantadores primários, 

tanques de flotação e digestões primários do lodo (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

No sistema de tratamento secundário, compreendem as atividades buscam a 

diminuição dos contaminantes biológicos. Nesta categoria, estão presentes os filtros 

biológicos, reatores de loto ativo, decantação secundária e lagoa de estabilização 

(JORDÃO; PESSOA, 1995). 
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Já no sistema de tratamento terciário, a compreensão é das atividades 

complementares ao tratamento secundário, com a remoção de nutrientes, desinfecção 

e remoção de componentes orgânicos. Este tratamento é previsto em estações que 

necessitam de um alto grau de tratamento para os efluentes finais. Nessa classe, 

ficam os cloradores e ozonizadores, processos estes de remoção de nutrientes e 

lagoas de maturação (JORDÃO; PESSOA, 1995). 

Uma estação de tratamento de esgoto conterá níveis necessários para que o 

tratamento do efluente se acordo com a quantidade e o tipo de poluentes encontrados 

nele (SOUTO, 2008). 

 

Figura 13 - Esquema de um ciclo completo até a chegada do esgoto em uma ETE 

 
Fonte: UNIAGUÁS, 2017. 

 

2.1.6.3 Coleta e destinação final dos resíduos sólidos 

 

Os resíduos sólidos apresentam grande complexidade e diversidade. Suas 

características físicas, químicas e biológicas podem variar de acordo com sua fonte 

ou atividade geradora. Fatores, sociais, econômicos, geográficos, culturais, 

educacionais, tecnológicos e legais afetam o processo de geração dos resíduos 

sólidos, tanto a sua composição qualitativa quanto em ralação à quantidade gerada. 

Uma vez que o resíduo solido é gerado, a forma como é manejado, tratado e destinado 
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pode alterar suas características de forma, que em certos casos, os riscos ao 

ambiente e a saúde são potencializados (CASTILHOS JUNIOR, 2006). 

A NBR 10.004 (ABNT, 2004, p 01) define os Resíduos sólidos como: 

 

“Resíduos nos estados sólidos e semi-sólido, que resultam de atividade de 
origem industrial, domestica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas 
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de 
agua, ou exijam para isso soluções, técnicas e economicamente, inviáveis 
em face a melhor tecnologia disponível.”   

 

Mas para entendermos melhor sobre os resíduos sólidos, segue sua breve 

história e surgimento: 

A história dos resíduos sólidos tem ralação com a da civilização humana. 

Acredita-se que os primeiros materiais residuais acumulados, originados de atividades 

humanas surgiram quando o Homem deixou de ser nômade e passou a fixar-se em 

determinados locais. Conta-se que o primeiro despejo municipal de resíduos sólidos 

ocorreu em Atenas (Grécia antiga) 400 anos a.C. (SANTAELLA et al., 2014). 

No desenvolvimento do progresso da tecnologia na produção de embalagens 

e matérias para o armazenamento e empacotamento de materiais e alimentos pode 

ser brevemente dividido em etapas. Inicialmente, as primeiras embalagens foram 

usadas por um alemão, em 1551; a primeira lata patenteada foi em 1810, na Inglaterra, 

e os jornais passaram a ser impressos em folhas de papel produzidas por fibras de 

celulose pelos Estados Unidos da América, em 1860. Em 1868 foi produzido o primeiro 

plástico sintético, para substituir a madeira e o metal, sendo no ano seguinte feito a 

produção para comercialização. Posteriormente, surgiram: a folha de alumínio, o 

papel encerado, o celofone, novos tipos de plásticos, como o poliestireno, o poli 

(cloreto de vinila), ou (PVC, como substituto da borracha), o isopor, entre outras 

matérias (SANTAELLA et al., 2014). 

Foi a partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que as grandes potencias 

envolvidas começaram a produzir uma maior quantidade de bens de consumo e, na 

década de 1950, aumentaram a produção de alimentos de fácil aquisição e consumo, 

como os congelados e enlatados, utilizando embalagens descartáveis (SANTAELLA 

et al., 2014). 
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Desde os anos 1950 até nosso dias atuais, o estilo de vida nos centros urbanos 

tem sido um dos fatores que tem mais participação para o desiquilíbrio ambiental. As 

pessoas são incentivadas ao consumo, cada vez mais crescente e permanente, 

estimulados pela propaganda e pelo mercado, são induzidos a aquisição de produtos, 

serviços e bens, em quantidades maiores que o necessário. Por um lado, os avanços 

tecnológicos contribuem e influenciam para a produção em massa de bens de 

consumo descartáveis, e por outro, o aumento da população nas cidades, aliados ao 

consumismo (consumo desenfreado), resultam em consequências muito graves 

relacionadas ao acúmulo dos resíduos sólidos (SANTAELLA et al., 2014). 

O ser humano em suas atividades gera impacto ambiental que repercute nos 

meios socioeconômicos, físicos e biológicos, agredindo os recursos naturais e a saúde 

humana. Estes impactos são percebidos no ar, no solo, nas aguas e, inclusive, na 

própria atividade humana. A disposição final dos resíduos sólidos sem tratamento tem 

sido responsável por vários destes impactos (FUNASA, 2015). 

Um manejo adequado dos resíduos sólidos requer extremo cuidado desde a 

sua produção até a sua destinação final, necessitando de uma participação da 

população em todas as suas etapas do processo (FUNASA, 2015). 

Uma das maiores preocupações relacionada à produção de resíduos em todo 

mundo está voltada nas causas que esses resíduos podem ter sobre a qualidade do 

meio ambiente e sobre a saúde humana (SANTOS, 2011).   

Algumas classificações dos resíduos sólidos são: segundo a sua origem; seu 

grau de periculosidade para a saúde pública e ao meio ambiente; grau de 

biodegradabilidade; fração reciclável e não reciclável, fração seca e úmida; entre 

outras. As principais características de interesse parar a seleção de procedimentos, 

técnicas de tratamento e processos são: taxa de geração, peso específico, 

composição gravimétrica, carbono, potássio, nitrogênio, enxofre, sólidos voláteis, teor 

de sólidos totais fixos, teor de umidade, compressividade, tamanho da partícula, poder 

calórico e potencial hidrogeniônico (pH). A presença de microrganismos patogênicos 

ou de substancias constituintes que, respectivamente, possam tornar os resíduos 

contaminados quimicamente ou biologicamente, também deve ser avaliada. 

Resumindo, todo o conhecimento da classificação e das características dos resíduos 

sólidos é um dos subsídios para o prognostico de estratégia de gerenciamento do 

resíduos. O gerenciamento adequado minimiza os possíveis impactos ambientais e 
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prejuízos à saúde pública decorrentes da liberação de emissões liquidas e gasosas 

associadas às características dos resíduos sólidos (CASTILHOS JUNIOR, 2006).  

 

2.1.6.3.1 Gerenciamento dos resíduos sólidos  

 

Segundo Mandelli (1997), gerenciamento se refere ao conjunto articulado de 

ações operacionais, normativas, financeira e de planejamento baseadas em critérios 

sanitários, sociais, ambientais, políticos, educacionais, técnicos, culturais, 

econômicos e estéticos para a geração, manejo, tratamento e a disposição final dos 

resíduos sólidos.  

A gestão dos resíduos sólidos aparece como um dos assuntos mais relevante 

para atingir o desenvolvimento sustentável em todos os países. A ótica da 

sustentabilidade deve se figurar como um marco conceitual básico para a solução dos 

problemas criados pela crescente geração dos resíduos produzidos pelo homem. Sob 

esta nova ótica, a gestão de resíduos deve estar assentada sobre as condições 

ambientais adequadas em que sejam considerados todos os aspectos envolvidos 

desde a fonte geradora até a disposição final e segura, bem como os aspectos de 

reciclagem máxima dos resíduos, inclusive, buscando incorporar as mudanças dos 

padrões de consumo e produção (SCHNEIDER, 2001).   

O conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nos que se refere a 

questão de resolver o problema de resíduos sólidos recebe o nome de gerenciamento 

de resíduos sólidos. Este envolve a coleta, o transporte, o transbordo, o tratamento e 

a destinação final dos resíduos sólidos e a disposição final dos rejeitos. Essas ações 

devem estar de acordo com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 

ou em alguma plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PNRS) (CALIJURI; 

CUNHA, 2013). 

Esse gerenciamento varia muito dependendo da cultura e do país e se 

modificou com o passar do tempo. O gerenciamento de resíduos sólidos requer a 

compreensão e um entendimento sobre a geração, armazenamento, coleta, 

transporte, processamento e disposição dos resíduos (MIHELCIC; ZIMMERMAN; 

2015). 
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Figura 14 – Resumo do sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos 

 
Fonte: MIHELCIC; ZIMMERMAN, 2015. 

 

O sistema consiste em armazenagem, coleta, e transporte, processamento e 

disposição. A recuperação de material, compostagem, reciclagem e a recuperação de 

energia são importantes nos estágio de processamento e disposição (MIHELCIC; 

ZIMMERMAN; 2015).  

A implantação de políticas de gerenciamento se torna cada vez mais importante 

para o melhor aproveitamento das áreas destinadas ao tratamento dos resíduos e à 

disposição, à busca de melhor tecnologias para minimização, reaproveitamento, 

reutilização e reciclagem dos resíduos, diante da nova realidade industrial e urbana. 

Este é um fator vital para o planejamento urbano, embora não tenho realce no cenário 

das discussões com o vigor que devia acontecer. Apesar das inúmeras inovação 

tecnológicas e de algumas ações efetivadas, principalmente nos países 

desenvolvidos, a busca de soluções para a geração dos resíduos ainda não está 

integrada de forma global ao planejamento urbano (SCHNEIDER, 2001). 

No Brasil, a problemática dos resíduos sólidos urbanos, vem assumindo, em 

esfera da administração pública, um caráter puramente emergencial, caracterizado, 

na maioria das vezes, por ações pontuais sem ter integração com outros setores e 

sem o apoio de uma estrutura de disposições em instrumentos legais e de estratégias 

capazes de modificar a situação e de estimular a mudança de comportamento de 

quem gera os resíduos (SCHNEIDER, 2001).   
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2.1.6.3.2 Acondicionamento, coleta e transporte 

 

O acondicionamento e o armazenamento dos resíduos sólidos, são de 

responsabilidade dos geradores, assim como sua entrega para a coleta nos dias e 

horários estabelecidos pelo órgão responsável pela limpeza urbana, ao qual cabe 

fazer uma conscientização para que a população procure acondicionar, da melhor 

forma possível, o lixo gerados em cada fonte produtora ou domicilio (FUNASA, 2015).  

O acondicionamento, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos são 

geralmente responsáveis por 40% a 80% do custo total do gerenciamento (MIHELCIC; 

ZIMMERMAN; 2015).  

Os recipientes que acondicionam os resíduos podem ser de vários formatos e 

de materiais variados (borracha, plástico ou metal), mas todos devem: 

Atender ás condições sanitárias; ter capacidade para conter o lixo gerado 

durante o intervalo entre uma coleta e outra; possibilitar uma fácil e segura 

manipulação por parte da equipa da coleta; e permitir uma coleta rápida. (FUNASA, 

2015). 

No que se refere à coleta e ao transporte dos resíduos sólidos, usa-se vários 

tipos de veículos como carroça de tração animal, o tipo lutocar, caçamba 

convencional, caçamba do tipo basculante e caminhão sem ou com compactação, 

sendo este último o mais habitual e recomendado (FUNASA, 2006). 

Os resíduos sendo recolhidos, são destinados a estações de transferência. 

Estas são usadas tanto em cidades maiores, quanto em cidade menores, para reduzir 

os custos associados ao transporte. Também tornaram-se comuns em função do 

movimento para locais de despejo regionais. As estações também podem ser usadas 

para transferir resíduos para recipientes que são enviados por trem ou mar. Com os 

aumentos da distância para lugares de tratamento e disposição de resíduos, e da 

quantidade de resíduos gerados, as estações urbanas de transferência geralmente se 

tornam mais econômicas (MIHELCIC; ZIMMERMAN; 2015). 

Os resíduos, uma vez que coletados, devem ser transportados até os pontos 

de destinação final, sejam ele os centrais de tratamento, as indústrias de reciclagem 

ou os aterros (CALIJURI; CUNHA, 2013). 
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2.1.6.3.3 Etapas da reciclagem  

 

A reciclagem requer a separação dos materiais e a remoção de resíduos de 

baixa qualidade.  Os sistemas de reciclagem bem sucedidos usam uma mistura de 

separação na fonte pelo gerador do resíduos por maquinas em uma central e por 

pessoas treinadas em cum central. Nos sistemas de reciclagem bem sucedidos 

requer-se a consideração cuidadosa dos mercados para bens reciclados e dos custos 

envolvidos (MIHELCIC; ZIMMERMAN; 2015). 

As principais etapas da reciclagem dos resíduos sólidos são: classificação e 

separação dos diversos tipos de materiais; processamento para obtenção de: 

materiais triturados, fardos e produtos que receberam algum tipo de beneficiamento; 

comercialização dos materiais na forma prensada, triturada ou produtos obtidos dos 

processos de reciclagem; reutilização dos produtos e reaproveitamento em processos 

industriais, como matérias-primas. Levando em consideração isto, é necessário 

identificar o mercado consumidor regional para comercialização dos materiais 

recicláveis, buscando a sustentabilidade da unidade de triagem (FUNASA, 2015). 

 

2.1.6.3.4 Compostagem  

 

Compostagem é um costuma que existe há muito tempo. Acredita-se ser o 

sistema biológico mais antigo utilizado pelo homem, porém, ocorria sem nenhum 

controle e levava longos períodos de tempos para que o composto se estabilizasse. 

Só em 1920, com Albert Howard, é que passou a ser pesquisado cientificamente este 

processo e realizado de uma forma racional. Nas seguintes décadas, inúmeros 

trabalhos científicos lançaram as bases para o desenvolvimento desta técnica, que 

hoje é utilizado em escalas industriais (FUNASA, 2015). 

Entres as quantas definições, destaca-se que a compostagem moderna é um 

processo controlado de decomposição microbiana de oxidação e oxigenação de uma 

massa heterogênica de matéria orgânica em seu estado sólido e úmido, desenvolvido 

por uma colônia mista de micro-organismos, efetuadas em duas fases completamente 

distintas: a fase ativa, quando ocorrem as reações bioquímicas de oxidação bem mais 

intensas e predominantemente termofílicas, e a fase de maturação, quando ocorre a 

humificação deste material já estabilizado (FUNASA, 2015). 



50 
 

A compostagem tem vários objetivos: reduzir a massa de resíduos a ser 

gerenciada; reduzir o potencial de poluição; destruir quaisquer patógenos e produzir 

um produto que possa ser usado pela comunidade local ou comercializado. Se caso 

alguma resíduo não for compostável por si só, ele pode ser misturado com outros 

materiais para assegurar o conteúdo nutriente adequado, pH, conteúdo de porosidade 

ao ar e umidade (MIHELCIC; ZIMMERMAN; 2015). 

 

2.1.6.3.5 Disposição final  

 

A destinação convencional dada aos resíduos era algum lugar longe dos olhos 

da comunidade. Não qualquer lugar exatamente, mas sim um lugar especifico, para o 

qual iam os caminhos de coleta: o lixão, também chamado de vazadouro a céu aberto. 

Ali, não havia nenhum cuidado ou tipo de tratamento, salvo eventuais queimas que 

faziam para que o volume de resíduo diminuísse. Os lixões são focos de contaminação 

das águas, do ar, sendo também local de alimentação e abrigo de organismos vetores 

de doenças. Fora isso catadores de lixo normalmente instalam-se nos arredores dos 

lixões, vivendo e retirando sustento um ambiente insalubre por natureza. Atualmente, 

a legislação não admite mais lixões como forma de disposição final. Eles não só estão 

proibidos, como devem ser convertidos em aterros controlados ou sanitários 

(CALIJURI; CUNHA, 2013).  

A principal técnica para a disposição final adequada ambientalmente para os 

resíduos, são os aterros. Os aterros podem atender a um ou a vários municípios 

(CALIJURI; CUNHA, 2013). 

 

Figura 15 - Ilustração esquemática de um lixão 

 
Fonte: SANTAELLA et al., 2014. 
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2.1.6.3.5.1 Aterro 

 

É o controle técnico quanto aos aspectos ambientais e o enterramento 

planejado dos resíduos sólidos, de modo a evitar a proliferação de vetores e roedores 

e outros riscos à saúde e meio ambiente. (FUNASA, 2006). 

O seu planejamento envolve um estudo de localização quanto à proximidade 

de habitações, distâncias, acesso ao local, possibilidade de contaminação de águas, 

obras de drenagem, planejamento da própria operação e das sucessivas frente a 

serem atacadas (FUNASA, 2006). 

 

2.1.6.3.5.1.1 Aterro controlado  

 

O aterro controlado é uma técnica para a disposição de resíduos sólidos no 

solo, visando minimizar os impactos ambientais. Este método utiliza de alguns 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma 

camada de material inerte em cada final da jornada de trabalho (FUNASA, 2006). 

Esse método para disposição, produz poluição, proem de forma mais 

controlada, normalmente não dispõe de base impermeabilizada, como consequência 

disso, podendo comprometer a qualidade das águas subterrâneas, nem de sistemas 

de tratamento do percolado (mistura de chorume com agua da chuva que percola do 

aterro) e do biogás gerado (SANTAELLA et al., 2014). 

Segundo Santaella (2014), esta técnica é inadequada para disposição final de 

resíduos sólidos, justamente porque oferece riscos ao meio ambiente e a saúde 

pública. Trata-se de uma forma de disposição melhor que a do lixão, porém não 

adequada e não recomendada tecnicamente. 

 

Figura 16 - Ilustração esquemática de um aterro controlado 

 
Fonte: SANTAELLA et al., 2014. 
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2.1.6.3.5.1.2 Aterro sanitário  

 

O aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos, é a técnica de disposição final 

dos resíduos sólidos no solo, visando minimizar os impactos ambientais, método este 

que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 

possível e reduzir ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de 

terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou se necessário a intervalos menores 

(FUNASA, 2006). 

Diferente do aterro controlado, o aterro sanitário tem seu solo preparado antes 

da disposição dos resíduos sólidos com uma camada de argila ou coberto com mantas 

poliméricas (sintéticas) para impermeabilização. Deste modo, o chorume é drenado e 

conduzido a uma estação de tratamento de efluentes. Os gases gerados (metano e 

sulfídrico, geralmente) são coletados por extravasores e, posteriormente, usados 

como combustível no próprio aterro ou queimados. Nos aterros sanitários, os 

compartimentos para disposição dos resíduos sólidos são sempre dimensionados de 

tal forma que são preenchidos em períodos específicos. Os resíduos sólidos são 

compactados por um trator e recoberto diariamente com cerca de 20 centímetros de 

solo, para que não produza maus odores e nem atraia insetos, aves e roedores 

(SANTAELLA et al., 2014). 

 

Figura 17 - Ilustração esquemática de um aterro sanitário 

 
Fonte: SANTAELLA et al., 2014. 
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Para implantação deste método é necessário uma estudo aprofundado e a 

licença ambiental pelo órgão competente. Quando tecnicamente executado, constitui 

bom destino final, sob o ponto de vista sanitário, sempre que não exista perigo de 

poluição dos recursos hídricos subterrâneos e superficiais (FUNASA, 2006).  

Para Santaella (2014), as principais características de um aterro sanitário são:  

 

a) Controle de entrada e saída de materiais e de pessoas; 

b) Impermeabilidade da base (manta sintética ou argila); 

c) Compactação dos resíduos; 

d) Sistema de drenagem pluvial e de chorume; 

e) Sistema de tratamento de chorume e de drenagem de biogás  

f) Cobertura diária dos resíduos com solo (camada de 20 centímetros); 

g) Cobertura final do aterro com solo (camada de 60 centímetros). 

 

2.1.6.4 Drenagem urbana 

 

A drenagem urbana, sendo uma esfera do saneamento, também contempla-se 

na Lei nº 11.445/2007, que visa a possibilidade de aplicação da drenagem em todas 

as áreas urbanas, como complementação a serviços adequados à saúde pública, 

segurança da vida e de patrimônios públicos e privados. Nesta mesma lei, a o manejo 

e a drenagem de águas pluviais urbanas são um conjunto de atividades, instalações 

operacionais e infraestrutura de drenagem urbana de águas pluviais, do transporte, 

retenção ou detenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas drenadas nas áreas urbanas. Outro conceito, pela 

perspectiva de segurança em inundações, diz que projetos de drenagem devem 

escoar lentamente as águas, para evitar um aumento da vazão máxima, a frequência 

e o nível de inundações de jusante (TUCCI; BERTONI, 2003). 

O termo drenagem urbana é compreendido como o conjunto de medidas que 

tenham como objetivo, minimizar os riscos relacionados a enchentes, e também 

diminuir os prejuízos causados por elas. Possibilitar o desenvolvimento nas áreas 

urbanas de forma articulada, harmônica e sustentável (TUCCI et al., 2007). 

Ramos, Barros e Palos (1999), afirmam que os sistemas de drenagem urbana 

são classificados segundo a sua dimensão em macro e micro drenagem, que podem 

ser definidos da seguinte maneira: 
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 Macrodrenagem: são obras de maior porte, projetadas com períodos de retorno 

de 25 a 100 anos, são canais abertos com contorno fechado, grande galerias 

pluviais, dispositivos de armazenamento; 

 

Figura 18 - Canal de macrodrenagem, em construção no centro da cidade e outro 
pronto, sendo este outro a céu aberto. 

 

Fonte: INBRA CONSTRUTORA, 2017. 

 

 Micro drenagem: são condutos pluviais de uma rede primária, são projetados 

como período de retorno de 2 a 10 anos, este normalmente é composto por:  

 

a) Pequenas galerias, são canalizações públicas com dimensões menores 

que as normalmente usadas em na macro, são destinadas a conduzir o 

escoamento das bocas de lobo; 

b) Poços de visitação são localizados ao longo dos trechos das galerias 

destinados a manutenção e inspeção, mudanças de direção, diâmetro e 

declividade. 

c) Bocas de lobo: são dispositivos com a finalidade de captar as águas 

pluviais, localizados em pontos convenientes onde os greides ou as 

sarjetas não são suficientes para a captação do escoamento; 

d) Tubos de ligação: são as tubulações destinadas a conduzir o 

escoamento das águas das bocas de lobo até os poços de visita ou 

galerias; 

e) Sarjetas: são os elementos em forma de calha que tem como função, 

captar a água pluvial. São localizadas nas vias públicas, sendo paralelas 

ao meio fio. 

f) Conduto forçado: é toda tubulação que opera sob pressão; 
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g) Estação de bombeamento: é o conjunto de equipamentos, sendo 

destinado a conduzir o escoamento, quando este for impossibilitado pela 

gravidade. 

 

Figura 19 - Ilustração de uma micro drenagem 

 
Fonte: PREFEITURA DE UBERABA, 2017. 

 

2.1.7 Saneamento Básico no Brasil 

 

O saneamento básico considerado uma questão de saúde pública. Dados do 

Banco Mundial mostram que mais 2,2 milhões de pessoas vão a óbito todos os anos, 

e metade dos leitos nos hospitais em todo o planeta está ocupada por pacientes com 

doenças causadas por conta da escassez dos recursos de saneamento (MELLO, 

2001).  

No período colonial brasileiro, que vai desde sua descoberta, até o começo do 

século XIX, a economia foi baseada na exploração dos recursos naturais. Pouso são 

os exemplos sobre saneamento nas cidades. Os engenhos nas moagem da cana de 

açúcar, por conta da necessidade de agua fez surgir os primeiros aquedutos rurais. 

Já as plantações de café, exigiam por sua vez, a instalação de canalizações de agua 

para que houvesse a lavagem dos grãos (FUNASA, 2015). 

As vilas se instalavam próximas a riachos, ribeirões e nascentes de onde 

podiam extrair a água. O saneamento básico não estava entre as prioridades do 

governo. A saúde era muito precária e as populações criavam novas alternativas para 

obter agua. Em 1723 foi construído em Rio de Janeiro o primeiro aqueduto no brasil 

que levava agua captada do Rio Carioca até um chafariz no Largo da Carioca, sistema 
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este que foi aperfeiçoado e ampliado e a partir de então, começou a ser adotado em 

outros lugares e cidades do país (FUNASA, 2015). 

Foi com a chegada da Família Imperial em 1808 ao Rio de Janeiro que várias 

transformações urbanísticas começaram a ocorrer pela cidade e, consequentemente, 

em outras cidades do Brasil. Os serviços de infraestrutura, de esgotamento sanitário 

e de abastecimento do agua, não evidenciam nenhum modelo organizado d prestação 

de serviços até meados do século XIX, as intervenções sanitárias não constituem 

políticas, ficando restritas a áreas isoladas (FUNASA, 2015). 

Foi a partir de meados do século XIX o Brasil por significativas mudanças, as 

populações fora se deslocando de pequenas comunidades rurais para os centros 

urbanos em formação, o que gerou condições propícias aos epidêmicas doenças. A 

falta de infraestrutura urbana teve como resposta os primeiros serviços de 

saneamento, em um modelo do qual participavam empresas privadas e o setor 

público. Nos centros urbanos maiores do país, o Estado delegou muitas vezes a 

prestação de serviços públicos a concessionárias estrangeiras, incluindo o 

abastecimento de água e o esgoto sanitário. Todo material usado, era importados da 

Europa por esses empresas, a técnica e os insumos necessários para realizarem as 

obras, com isso começa entrar no país produtos industrializados para o saneamento, 

tais como as canalizações, caixas d’agua, chafarizes em ferro fundido e motores 

(FUNASA, 2015). 

Na década de 1910 o Estado começou a ter um papel mais centralizador e com 

isso surgem políticas sociais de âmbito nacional como resposta às diversas pressões 

que a população fez por melhorias na qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas privadas. Em meados do século XX todas as concessões foram canceladas 

em função da falta de ampliação, manutenção e da baixa qualidade nos serviços 

prestados (FUNASA, 2015). 

Em 1942 destaca-se a inserção do setor saúde na política de saneamento, 

tendo como resultado a criação do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), a partir 

de um programa de financiamento e assistência técnica do governo dos Estados 

Unidos, interessado em garantir a salubridade na exploração de materiais econômicos 

durante a Segunda Guerra Mundial. Nos anos de 1950, o SESP começava assinar os 

convênios com os municípios para o financiamento, construção e operação de 

sistemas de agua e esgoto, dando assim origem aos serviços autárquicos no Brasil 

(FUNASA, 2015). 
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Na década de 1970, o governo federal reorganiza o setor de saneamento por 

meio de implantação do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANASA), 

buscando uma solução para o déficit em abastecimento de agua e esgoto sanitário 

gerado pelo acelerado crescimento populacional nas cidades a partir de meados da 

década de 1960. O PLANASA cria as Companhias Estaduais de Saneamento Básico 

(CESB), tendo como resultado 26 companhias regionais. Porém, na década de 1980 

o PLANASA entra em decadência, pois houve a extinção do Banco Nacional da 

Habitação (BNH) em 1986, seu principal financiador. A política de saneamento tem 

uma indefinição até a primeira década do século XXI (FUNASA, 2015).  

Foi em 1988 que uma nova ordem jurídica, implantada na Constituição Federal, 

define o Brasil como um estado democrático de direto, proclama como direito de todos 

para a saúde e dever do Estado, ficando estabelecidos mecanismos de controle e 

canais e participação da população para efetivar os princípios constitucionais que 

garantem o direito social e individual (FUNASA, 2015). 

Em janeiro de 2007 foi promulgada a Lei Nacional de Saneamento, - Lei nº 

11.445/2007 que ficou como um novo marco no ciclo do saneamento básico no Brasil, 

aos estabelecer diretrizes para o saneamento e para a política federal no país, 

cobrindo um espaço vazio na legislação deste setor (FUNASA, 2015). 

Nos dias atuais, esta lacuna ainda está presente, pois a ausência de serviços 

adequados de saneamento básico é um causador de doenças diversas, transmitidas 

pela agua, que tem sua qualidade afetada pela disposição inadequada dos resíduos 

sólidos, industriais e agrícolas produzidos pela população. Se deve apontar que a 

ausência de condições adequadas de disposição de resíduos sólidos e de 

esgotamento sanitário tem impacto negativo sobre a saúde pública e meio ambiente 

(MELLO, 2001). 

Em 2013, os brasileiros tiveram uma média de consumo de agua de 166,30 

litros (comparado com 2012, houve uma pequena queda de 0,7%), o maior consumo 

foi no Sudeste com 194 litros, já o menor consumo foi no Nordeste com 125,8 litros. 

O setor de saneamento gerou 727 mil empregos de forma direta ou indireta em todo 

o país com totais receitas em esgotos e aguas de R$ 91,6 bilhões (SNIS, 2017).  
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2.1.8 Saneamento Básico no Estado de Santa Catarina 

 

Até o início do século XX praticamente inexistiam obras de saneamento básico, 

esgotos e lixo a céu aberto. A agua era distribuída pelas carroças-pipa. Rio e mar 

eram depositários dos esgotos e aguas servidas (CASAN, 2017). 

Com o surgimento dos primeiros povos em Santa Catarina, no ano de 1658 em 

São Francisco do Sul e 1673 em Nossa Senhora do Desterro e 1682 em Laguna, mas 

comunidades organizavam-se ao redor das fonte de abastecimento mais próximas 

(CASAN, 2017). 

O Ministério Público de Santa Catarina (2017), levantou que o estado 

atualmente detém, dentro todos os estados brasileiros, um dos piores índices de 

atendimento à população urbana, levando em consideração os serviços adequados 

de esgoto sanitário tendo apenas 12% dos municípios do estado possuindo redes 

coletora e sistema para tratamento de esgoto. Este índice está abaixo, comparado 

com a média nacional, a qual aponta que 44% dos municípios do brasileiros que 

contam com saneamento.    

Entre os 295 municípios do estado, 22 (8%) apenas, são contemplados com 

serviços eficientes de esgoto, comparado com a média nacional de 19%, este índice 

é inferior. Os demais não possuem deste atendimento e os esgotos são lançados 

diretamente na rede pluvial as quais descarregam tudo nos rios sem nenhum 

tratamento (CORREA, 2007). 

 

2.1.9 Saneamento Básico no Município de Timbó Grande 

 

Sobre as quatro esferas do saneamento no município. 

 

2.1.9.1 Abastecimento de água  

 

O Município de Timbó Grande conta com dois sistemas de abastecimento 

(Sistema Timbó Grande e Sistema Nossa Senhora Aparecida) operados pela CASAN 

para suprir as demandas de água para consumo humano (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

Em ambos os sistemas a água é captada em poços profundos e segue para 

uma estação de tratamento de água (ETA). Após passar pelo tratamento, a água 

segue para os reservatórios, que totalizam um volume de reservação de 175 m³ no 
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Sistema Timbó Grande e 20 m³ no Sistema Nossa Senhora Aparecida, chegando por 

fim à rede de distribuição por gravidade (TIMBÓ GRANDE, 2011).  

Segundo informações da CASAN, o índice médio de perdas físicas de água na 

distribuição (IPD) nos últimos 12 meses, foi de 25% (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

Além destes sistemas operados pela CASAN, existem ainda mais dois sistemas 

de abastecimento de água: um particular, operado pela empresa Bonet Madeira e 

Papéis, e o outro operado pela prefeitura municipal (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

O sistema particular atende 80 ligações, sem nenhuma cobrança, na localidade 

de Buriti. Este sistema possui 2 reservatórios, sendo um de concreto com volume de 

100m³ e o outro de fibra de vidro com capacidade de 20 m³. O tratamento é realizado 

com decantação, filtração e cloração. O outro sistema existente, operado pela 

prefeitura, é o Sistema Cachoeira, que atende 26 famílias desta localidade (26 

ligações) e possui um reservatório de fibra de 20 m³. O sistema não possui ETA e não 

é feita cobrança pela água, sendo que apenas os custos de manutenção são rateados 

entre os usuários (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

Os sistemas atendem 100% da população da área urbana e 5,7% da população 

da área rural do município, resultando num índice de cobertura de água de 62,85% da 

população total (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

 

2.1.9.2 Esgotamento sanitário  

 

O Município de Timbó Grande não possui sistema de coleta e tratamento de 

esgotos, sendo que os esgotos domésticos do município são, via de regra, lançados 

atualmente em sistemas individuais constituídos por fossa séptica e sumidouros, e na 

ausência destes, encaminhados sem qualquer tratamento às galerias de águas 

pluviais ou diretamente aos corpos de água da região (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN é a responsável 

pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Timbó Grande. 

Entretanto, a Companhia não realizou, até o ano de 2010, qualquer investimento no 

que se refere à implantação de rede coletora e tratamento coletivo de esgoto no 

município (TIMBÓ GRANDE, 2011). 
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2.1.9.3 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos  

 

Atualmente a prefeitura responsabiliza-se diretamente pela execução dos 

serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos (RSU) até uma central 

de triagem de materiais recicláveis e, posteriormente, pelo transporte dos rejeitos e 

dos resíduos orgânicos até a disposição final, que é feita em aterro sanitário, sob 

responsabilidade da Empresa ESA (Engenharia Sanitária e Ambiental), localizado no 

Município de Lages, a aproximadamente 160 km da sede municipal de Timbó Grande. 

A coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos abrange 100% da população 

urbana e 50% da população rural do município (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

A coleta dos resíduos de serviços de saúde sépticos é realizada, pela Empresa 

Servioeste que possui contrato com a Prefeitura de Timbó Grande para prestação de 

serviço de coleta nos estabelecimentos administrados pela municipalidade. A coleta é 

realizada com frequência quinzenal (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

Os serviços de varrição, capina e roçada de Timbó Grande são realizados pela 

prefeitura conjuntamente, ou seja, com a mesma equipe para desenvolvimento de 

todas as atividades (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

O município possui algumas deficiências no manejo de resíduos sólidos, 

principalmente no que se refere à ausência da coleta seletiva de recicláveis e de 

orgânicos em toda a sua extensão territorial (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

 

2.1.9.4 Drenagem urbana e manejos das aguas pluviais  

 

O sistema de drenagem urbana do município é composto por drenagem 

subterrânea do tipo separadora numa extensão aproximada de 3,5 km, captados 

através de bocas de lobo e caixas com grelhas na sarjeta, que encaminham as águas 

para cursos d´agua naturais permanentes (Rio Timbó) (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

No tocante à pavimentação e drenagem subterrânea, o município apresenta 

cerca de 20% de suas ruas pavimentadas, sendo que 100% destas apresentam 

drenagem subterrânea (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

O sistema de macro-drenagem não conta com nenhum dispositivo de detenção 

ou amortecimento de vazão das águas pluviais, contando somente com pontes e 

galerias (TIMBÓ GRANDE, 2011). 
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Os serviços de manutenção e conservação do sistema de drenagem são 

realizados pela Secretaria de Obras do município, incluindo: limpeza e desobstrução 

de dispositivos de captação; limpeza e desobstrução de galerias; dragagem e limpeza 

de canais; e varrição e limpeza de ruas (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

 

2.1.9.5 Plano municipal de saneamento básico no município de Timbó Grande 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) tem como objetivo orientar 

o desenvolvimento das ações de governo, sendo à base de informações para os 

processos de tomadas de decisão e adoção de políticas públicas neste setor. 

O mesmo está divido em etapas, sendo elas: 

Volume I - Consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

Volume II – Processo de participação da sociedade na elaboração do plano; 

Volume III – Diagnóstico da situação do saneamento e de seus impactos nas 

condições de vida da população; 

Volume IV - Prognóstico, objetivos, metas de curto, médio e longo prazo para 

a universalização dos serviços de saneamento; Programas, projetos e ações 

necessárias para atingir os objetivos e as metas; e Ações para emergências e 

contingências; 

Volume V - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência e eficácia das ações programadas e participação social; 

Volume VI – Elaboração do Sistema de Informações do Plano de Saneamento 

(TIMBÓ GRANDE, 2011). 

 Cada etapa, tem suas destinações e aplicações. 

 

2.2 METODOLOGIA E MATERIAL 

 

Buscando cumprir os objetivos propostos, este presente trabalho foi dividido 

em duas etapas. A primeira relata a parte da revisão bibliográfica sobre o tema e a 

segunda trata da apresentação da situação do saneamento básico na cidade de 

Timbó Grande, estado de Santa Catarina, através de um estudo do plano municipal 

de saneamento básico, levantamentos e pesquisas nos órgãos envolvidos, verificação 

de campo, compilação dos resultados por meio de planilhas e gráficos e por fim uma 
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análise dos dados e construção de uma visão geral da situação do saneamento básico 

em Timbó Grande. 

 

2.2.1 Estudo do Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

Foi feito um estudo detalhado do plano municipal de saneamento básico. 

Este plano está divido em 6 volumes, após a leitura destes, foi possível 

identificar no “Volume IV” as informações nas quais foram construídas o trabalho. 

Este Volume IV trata dos prognósticos, objetivos e metas imediatas, de curto, 

médio e longo prazo para a universalização dos serviços de saneamento, além de 

ações para emergências e contingencias. 

Em todas as esferas do saneamento básico no município, foram verificados os 

órgãos responsáveis, levantamento de metas, qual a situação atual (executado e não 

executado) e a elaboração de gráficos para mensuração de resultado. 

Porém, para este trabalho, foram utilizadas somente as metas imediatas e de 

curto prazo. Estas estipulam o que deveria e deve ser feito em cada uma das 4 esferas 

do saneamento básico.  

 

2.2.2 Levantamentos e Pesquisas nos Órgãos Envolvidos 

 

Para cada esfera do saneamento básico, foi identificado o órgão responsável 

no município. 

Sendo a Prefeitura Municipal de Timbó Grande responsável pelo tratamento de 

esgoto, coleta e destinação de resíduos sólidos e drenagem urbana. O atual prefeito 

Ari José Galeski foi quem respondeu as informações das metas para preenchimento 

das tabelas e gráficos. 

O tratamento de água fica sob responsabilidade da CASAN, agência 787 de 

Timbó Grande, tendo como gerente Adriel Furtado de Castilho. O mesmo foi quem 

respondeu sobre as informações das metas sobre tratamento de água.  
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2.2.3 Verificação de Campo 

 

O objetivo deste trabalho não foi de mensurar o cumprimento das metas, pois 

isso exigiria um levantamento e estudos mais detalhados. O propósito foi apenas de 

ilustrar através das imagens o resultados das metas executadas. 

 

2.2.4 Compilação dos Resultados por Meio Gráfico e Planilha 

 

Para organizar as informações levantadas de forma objetiva e clara, foram 

elaborados gráficos e planilhas contendo as metas para cada esfera do saneamento 

básico. 

Sendo construído uma planilha para as metas imediatas e uma para as de curto 

prazo em cada esfera. 

Nas metas de prazo imediato, que seriam de 2011 a 2013, foram estabelecidas 

duas classificações para os resultados da pesquisa nos órgãos: executado e não 

executado. Executado para as concluídas e não executado para as metas não 

concluídas. 

Já para as metas de curto prazo que são de 2014 a 2019, estabeleceu-se como 

classificação dos resultados da pesquisa: executado, em andamento e não iniciada. 

Da mesma forma, executado para as meta concluídas, em andamento para as 

metas que estão sendo realizadas no momento da pesquisa e não iniciada para 

aquelas que não tiveram início ainda. 

Foram elaborados gráficos do modelo pizza para os resultados obtidos, de 

forma a ficar visualmente mais compreensível os resultados. Os gráficos e as planilhas 

foram construídos no programa Word 2013 da Microsoft.   

 

2.2.5 Análise dos Resultados 

 

Uma vez elaborados todos os gráficos, foi possível visualizar mais claramente 

a situação do saneamento básico em Timbó Grande, nas quatro esferas - tratamento 

de água, tratamento de esgoto, coleta e destinação dos resíduos sólidos e drenagem 

urbana. A partir da mensuração quantitativa de realizações das metas, foi construída 

uma análise destes resultados, levando-se em consideração também uma avaliação 

qualitativa dos resultados. 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os resultados deste trabalho, seguindo a seguinte 

ordenação: o Município de Timbó Grande, as planilhas e gráficos, visão geral do 

saneamento e a condição de cada esfera. 

 

2.3.1 Apresentação de Timbó Grande 

 

O presente trabalho nos traz informações sobre o Saneamento Básico no 

município de Timbó Grande. 

Fundado em 26 de Abril de 1989, o município de Timbó Grande está localizado 

na microrregião de Canoinhas, na mesorregião do Norte Catarinense. Dentro da 

vertente do interior do Estado de Santa Catarina, a uma latitude de 26º36’54” Sul e 

longitude de 50º40’27” Oeste (TIMBÓ GRANDE, 2011). 

Com área de aproximadamente 597 Km², o município encontra-se a uma 

altitude média de 925 metros acima do nível do mar. O principal acesso se dá pela 

rodovia SC-340. Os municípios limítrofes são: Bela Vista do Toldo, Calmon, 

Canoinhas, Irineópolis, Lebon Régis, Major Vieira, Porto União e Santa Cecília 

(TIMBÓ GRANDE, 2011).  

Com uma população estimada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE de aproximadamente 7.699 habitantes. Localizada a 

aproximadamente 409 km da capital Florianópolis, tem como atividade principal a 

extração de madeira (IBGE, CIDADES, 2017). 
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Figura 20 – Localização do Município de Timbó Grande

 
Fonte: TIMBÓ GRANDE, 2011. 

 

2.3.2 Planilhas e Gráficos 

 

A seguir são apresentados os resultados do estudo realizado por meio da 

compilação das informações em planilhas e gráficos. Cada uma das quatro esferas so 

saneamento básico foram contempladas. 

 

2.3.2.1 Abastecimento de água potável - AAP 

 

Primeiro serão apresentadas os quatro conjuntos de metas de prazo imediato, 

que correspondem do ano de 2011 a 2013. Em seguida serão apresentados os quatro 

conjuntos de metas de curto prazo, que correspondem a um prazo de execução de 

2014 a 2019. 
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2.3.2.1.1 Metas de prazo imediato – AAP (2011 a 2013) 

 

a) Meta imediata 1 APP – esfera tratamento de água: Atender 75,74 da 

população total do município com sistema de abastecimento de água. 

 

Tabela 4 - Meta imediata 1 AAP – Atendimento à população 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Novos hidrômetros 313 unidades  X  

2011 a 2013 Ampliação da rede 1.471 metros   X  

2011 a 2013 Substituição de rede 1.049 metros  X  

2011 a 2013 Aumentar abastecimento área rural 11 famílias X  

2011 a 2013 Ampliação da capacidade 10 l/s  X 

2011 a 2013 Ampliação capacidade reservação 300 m³  X 

2011 a 2013 Manutenção e melhoria na ETA   X 

2011 a 2013 Implantação de tratamento do lodo 

gerado na ETA 

 
 X 

2011 a 2013 Implantação programa de manutenção 

periódica 

 
 X 

2011 a 2013 Adequação documental licença 

ambiental e outorgas 

 
X  

2011 a 2013 Elaboração cadastro 

georeferenciamento do SAA. 

 
X  

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 1 – Meta imediata 1 AAP: Atendimento à população 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Podemos notar que para as metas acima expostas, a parcela que compõem as 

metas executadas dizem respeito a obras na rede de distribuição e metas burocráticas 

e de gestão. 

A parcela de metas não executadas afetam principalmente a estação de 

tratamento e a reservação de água, ações de caráter mais complexo envolvendo 

projetos, licitações e execução de obras de maior porte.  

55%
45%

META IMADIATA 1 AAP:

Executada Não executada
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b) Meta imediata 2 AAP – Preservar o atual manancial (subterrâneo) e os 

mananciais potenciais quanto as despejos de efluentes de diversas origens, 

como também, quanto ao lançamento de resíduos sólidos. 

 

Tabela 5 - Meta imediata 2 AAP: Preservação dos mananciais 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Implantação programa proteção 

manancial (subterrâneo) 

 
 X 

2011 a 2013 Recomposição de mata ciliar dos 

mananciais 

  
 X 

2011 a 2013 Elaboração campanhas periódicas e 

atividades com a participação da 

comunidade relativas à proteção e ao 

controle do manancial (subterrâneo) 

 

X  

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 2 - Meta imediata 2 AAP: Preservação dos mananciais 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Nota-se que entre as metas para preservação dos mananciais, aquela que foi 

realizado diz respeito a campanha de educação. Já as duas demais metas que 

exigiriam projetos, obras ou desapropriações, não foram realizadas. Com isso a 

qualidade dos mananciais atual e futuros, fica ameaçada e suscetível aos riscos da 

ocupação desordenada.   

 

c) Meta imediata 3 APP – Redução de perdas físicas no sistema público, 

mantendo, no máximo o percentual de 25,00% até 2013 e promoção de 

campanhas de racionalização do uso da água. 

 

33%

67%

META IMEDIATA 2 APP:

Executada Não executada
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Tabela 6 - Meta imediata 3 AAP: Redução de perdas 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Implementação e estruturação 

programa de controle de perdas 

  
X  

2011 a 2013 Substituição hidrômetros com mau 

funcionamento 

810 unidades   
X  

2011 a 2013 Elaboração de campanhas periódicas 

e atividades com a participação da 

comunidade relativo ao uso racional 

da água 

 

X  

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 3 - Meta imediata 3 AAP: Redução de perdas 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Para as metas de redução nas perdas físicas, com a implementação de um 

controle de perdas, troca de equipamentos e campanhas com participação da 

comunidade, todas as etapas foram cumpridas. Este resultado demonstra que o 

sistema de abastecimento de água está sendo monitorado em relação as suas perdas 

e que os problemas imediatos foram resolvidos, diminuindo os gastos e preservando-

se recursos naturais. 

 

d) Meta imediata 4 AAP – Monitoramento permanente da qualidade da água 

bruta e da água tratada fornecida à população de Timbó Grande. 

 

Tabela 7 - Meta imediata 4 AAP: Monitoramento da qualidade da água 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Realização do monitoramento da 

qualidade da água nos padrões da 

Portaria no SAA em operação 

Portaria  

nº 518/04 X 

 

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

100%

0%

META IMEDIATA 3 AAP:

Executada Não executada
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Gráfico 4 - Meta imediata 4 – esfera tratamento de água 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

O monitoramento da qualidade da água é feita de forma diária, obedecendo 

requisitos e padrões exigidos por regulamento legal. Este é um requisito legal mínimo, 

exigido à toda estação de tratamento de água para abastecimento público. 

 

2.3.2.1.2 Metas de prazo curto – AAP (2014 a 2019) 

 

a) Meta prazo curto 1 AAP – Atender 74,78% da população total do município 

com sistema de abastecimento de água. 

 

Tabela 8 – Meta prazo curto 1 AAP: Atendimento à população 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Novos Hidrômetros   173 unidades X   

2014 a 2019 Ampliação da rede 3.301 metros X   

2014 a 2019 Substituição de rede 2.239 metros X   

2014 a 2019 Aumentar abastecimento 

área rural 

25 famílias 
X 

  

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 5 - Meta prazo curto 1 AAP: Atendimento à população 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 
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A meta de abastecimento da população está relacionada com o número de 

habitantes da cidade. A cidade tem uma taxa de crescimento de 1,3%, ou seja, em 

2019 a população será maior que em 2013. Então, apesar da percentagem da 

quantidade de atendimento diminuir, a quantidade de pessoas atendidas aumenta. 

Podemos notar que mesmo com as datas expirando somente em 2019, todas 

as metas para abastecimento de água em 74,78% da população, foram cumpridas, 

em termos de rede de abastecimento.  

 

b) Meta prazo curto 2 AAP – Preservar o atual manancial (subterrâneo) quanto 

aos despejos de efluentes de diversas origens, como também, quanto ao 

lançamento de resíduos sólidos. 

 

Tabela 9 - Meta prazo curto 2 AAP: Preservação dos mananciais 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Elaborar campanhas 

periódicas e atividades com 

a participação da 

comunidade relativa à 

proteção e ao controle do 

manancial (subterrâneo)  

  

 X  

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 6 - Meta prazo curto 2 AAP: Preservação dos mananciais 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

A meta de preservação dos mananciais, é executada de maneira permanente 

através de informações repassadas, aos usuários do sistema, pelo escritório da Casan 

e por meio de panfletos entregues à comunidade. Trata-se da continuidade de uma 

das metas de prazo imediato, e está relacionada com a conscientização da 

comunidade, para que a mesma participe do controle e cuidado do manancial 
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c) Meta prazo curto 3 AAP – Redução de perdas físicas no sistema público, 

mantendo, no máximo, o percentual de 25,00% até 2019 e promoção de 

campanhas de racionalização do uso da água. 

 

Tabela 10 - Meta prazo curto 3 AAP: Redução de perdas 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Substituição hidrômetros 

com mau funcionamento  

 582 unidades  
X 

 

2014 a 2019 Continuidade programa de 

controle de perdas 

  
X 

 

2014 a 2019 Elaboração de 

campanhas periódicas e 

atividades com a 

participação da 

comunidade relativas ao 

uso racional da água 

  

X 

 

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

 

Gráfico 7 - Meta prazo curto 3 – esfera tratamento de água 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Todas as metas estão em andamento, lembrando que as mesmas expiram 

somente em 2019. Não foi possível saber exatamente o ponto em que as metas estão 

em termos de execução, mas a informação de que elas estão sendo realizadas 

evidencia que não estão paradas.  

 

d) Meta prazo curto 4 AAP – Continuidade do monitoramento da qualidade da 

água bruta e da água tratada fornecida à população de Timbó Grande. 
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Tabela 11 - Meta prazo curto 4 AAP: Monitoramento da qualidade da água 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Realização do 

monitoramento da qualidade 

da água nos padrões da 

Portaria no SAA em 

operação 

Portaria nº 

518/04 

 

X 

 

Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 8 - Meta prazo curto AAP: Monitoramento da qualidade da água 

 
Fonte: CASAN – Timbó Grande (2017) 

 

Notamos que o programa de controle de qualidade está em andamento, com 

isso a água que chega as residências tem total potabilidade garantida. Este controle 

é feito diariamente e conforme exigência legal. 

 

2.3.2.2 Coleta e tratamento de esgoto - CTE 

 

Primeiro serão apresentadas os dois conjuntos de metas de prazo imediato, 

que correspondem o ano de 2011 a 2013. Em seguida serão apresentados os três 

conjuntos de metas de prazo curto, que correspondem a um prazo de execução de 

2014 a 2019. 

 

2.3.2.2.1 Metas de prazo imediato – CTE (2011 a 2013) 

 

a) Meta imediata 1 CTE – Atender 11,68% da população total do município 

com sistema de esgotamento sanitário. 
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Tabela 12 - Meta imediata 1 CTE: Atendimento da população 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Esgotamento na área rural alcançando 

29,65% da população com sistema 

individual 

 184 famílias 

 X 

2011 a 2013 Elaboração de projeto executivo do 

sistema público de esgotamento 

sanitário 

 

X  

2011 a 2013 Adequação documentos licença 

ambiental sistema público de 

esgotamento sanitário 

 

X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 9 - Meta imediata 1 CTE – Atendimento da população 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Os sistemas individuais não foram executados nas área rurais, assim as águas 

superficiais, o solo e as águas subterrâneas estão expostar a contaminação pelos 

dejetos gerados. A comunidade torne-se a principal vítima de possível adoecimento 

em virtude de doenças transmitidas pela esgoto sanitário. 

Existe o projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário que irá 

abranger o perímetro urbano. Este foi protocolado na FUNASA e atualmente a 

prefeitura está aguardando a aprovação e liberação do mesmo para que seja 

executado. 

Em relação aos documentos e licenças necessários, já foram anexados ao 

projeto executivo, garantindo a liberação para execução do projeto.  

 

b) Meta imediata 2 CTE – Controle permanente dos sistemas individuais de 

esgotamento sanitário. 
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Tabela 13 - Meta imediata 2 CTE – Controle dos sistemas individuais 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Fiscalização dos sistemas individuais 

particulares no município quanto às 

normas e legislação pertinente 

  

 X 

2011 a 2013 Elaboração de manual técnico para 

orientação da implantação e operação 

de soluções individuais particulares 

 

 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 10 - Meta imediata 2 CTE – Controle dos sistemas individuais 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

A fiscalização não é feita, sendo assim existe a possibilidade dos rios, córregos 

e poços do município estarem sofrendo a contaminação por sistemas, ou inexistentes, 

ou implantados e operados inadequadamente. 

Segundo o prefeito municipal, esta fiscalização não ocorre por falta de 

funcionário capacitado e adequado para este serviço e que a partir de 2018 o quadro 

de funcionários estará completo. 

A elaboração do manual técnico envolve profissionais com conhecimento 

técnico e por conta disso ainda não foi elaborado, levando em consideração o reduzido 

efetivo da prefeitura e a falta destes profissionais. Assim, o morador também não conta 

com o apoio da prefeitura para solucionar o problema. 

 

2.3.2.2.2 Metas de prazo curto – CTE (2014 a 2019) 

 

a) Meta prazo curto 1 CTE – Atender 27,95% da população total do município 

com sistema de esgotamento sanitário. 
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Tabela 14 - Meta prazo curto 1 CTE: Atendimento da população 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Esgotamento na área rural 

alcançando 44,01% da 

população com sistema 

individual 

172 famílias 

  X 

2014 a 2019 Execução das ligações 

prediais de esgoto na área 

urbana alcançando 17,51% 

da população com serviço 

de coleta e tratamento de 

esgoto (sistema público) 

230 ligações 

  X 

2014 a 2019 Implantação rede coletores, 

interceptores e acessórios 

na área urbana (sistema 

público) 

4.693 metros 

  X 

2014 a 2019 Implantação de sistema de 

esgoto sanitário 

Tratar 16,0 

l/s 
  X 

2014 a 2019 Manutenção de cadastro 

georeferenciamento do 

sistema público de 

esgotamento sanitário 

 

  X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 11 - Meta prazo curto 1 CTE: Atendimento da população 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Para atender 27,95% da população com tratamento de esgoto, nenhuma das 

metas teve início. O município além de não estar com as metas em andamento, não 

possui fiscalização para os sistemas individuais. Isto é muito prejudicial para a 

população e o meio ambiente, colocando em risco a qualidade de vida, o 

desenvolvimento da população, bem como a biodiversidade e equilibro ambiental do 

município. 
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Este tópico conta com metas exigentes, pois envolvem estudos de concepção, 

projetos, aprovações, financiamento e execução. Ou seja, há um longo caminho a 

percorrer neste sentido e, o que este estudo demonstrou, é que todas as ações estão 

paradas atualmente. 

 

b) Meta prazo curto 2 CTE – Monitoramento permanente do esgoto bruto, 

tratado e do corpo receptor, relativos ao sistema público de esgotamento 

sanitário. 

 

Tabela 15 - Meta prazo curto 2 CTE: Monitoramento do esgoto 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Realizar monitoramento do 

efluente (bruto e tratado), 

como também o 

monitoramento do corpo 

receptor, de acordo com as 

exigências legais 

 

  X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 12 - Meta prazo curto 2 CTE: Monitoramento do esgoto 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Meta não iniciada até o momento, a mesma só estará em funcionamento 

quando o sistema de tratamento estiver em operação, sendo de uma grande 

importância para que o corpo receptor não seja comprometido.  

 

c) Meta prazo curto 3 CTE – Controle permanente dos sistemas individuais de 

esgotamento sanitário. 
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Tabela 16 - Meta prazo curto 3 CTE: Controle dos sistema individuais 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Fiscalização dos sistema 

individuais particulares no 

município quanto às 

normas e legislação 

pertinente 

 

  X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 13 - Meta prazo curto 3 CTE: Controle dos sistemas individuais 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta meta seria uma continuidade d meta de mesmo conteúdo, planejada para 

ser realizada com um prazo imediato. Todavia, ela não foi cumprida anteriormente e 

continua sem atendimento até o momento, colocando em risco a saúde da população, 

a preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente.  

 

2.3.2.3 Coleta e destinação dos resíduos sólidos – CDRS 

 

Primeiro serão apresentadas os cinco conjuntos de metas de prazo imediato 

que correspondem de ano de 2011 a 2013 e em seguida os seis conjuntos de metas 

de prazo que correspondem de 2014 a 2019. 

 

2.3.2.3.1 Metas de prazo imediato – CDRS (2011 a 2013) 

 

a) Meta imediata 1 CDRS – Atendimento as disposições da Lei Federal nº 

12.305/2010 e fortalecimento da gestão municipal. 
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Tabela 17 - Meta imediata 1 CDRS: Fortalecimento da gestão municipal 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Elaboração do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(âmbito municipal) 

  

X  

2011 a 2013 Implantação de um serviço de 

atendimento ao cidadão 

 
 X 

2011 a 2013 Realização, com frequência de 

treinamento e capacitação do pessoal 

administrativo e de operação 

 

 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 14 - Meta imediata 1 CDRS: Fortalecimento da gestão municipal 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Elaboração do plano foi executada, porém as demais metas não, o que dificulta 

enormemente a sua implantação. O cidadão fica sem poder obter informações 

referentes a coleta e destinação dos resíduos sólidos, bem como os trabalhadores 

envolvidos não foram treinados dentro do que está previsto no plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos do município. 

 

b) Meta imediata 2 CDRS – Implantar campanha permanente de educação 

ambiental para o manejo de resíduos sólidos urbanos no município. 

 

Tabela 18 - Meta imediata 2 CDRS: Campanha de educação ambiental 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Conscientização e sensibilização da 

população por meio de campanhas 

educativas sobre a necessidade da 

minimização da geração do lixo na 

fonte 

  

 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 
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Gráfico 15 - Meta imediata 2 CDRS: Campanha de educação ambiental 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Este tipo de campanha deve mesmo acompanhar a rotina de operação de um 

sistema de coleta e destinação final de resíduos sólidos. No entanto ela não foi iniciada 

e seria necessário que a prefeitura se estruturasse um pouco melhor para condução 

de uma campanha como esta, pois deverá dar o exemplo, caso queira ensinar ou 

motivar seus cidadãos. 

  

c) Meta imediata 3 CDRS – Alcançar o percentual de atendimento (86,21% da 

população total) com serviço de coleta convencional de resíduos sólidos 

(rejeitos). 

 

Tabela 19 - Meta imediata 3 CDRS: Coleta convencional 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Atender 86,21% população do 

município com serviço de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos 

domiciliares (rejeitos). 

6.621 

pessoas  
X  

2011 a 2013 Elaboração de um itinerário de coleta 

com um roteiro gráfico de área, em 

mapa ou croqui 

 

 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 
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Gráfico 16 - Meta imediata 3 CDRS: Coleta convencional 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta coleta é feita duas vezes na semana, sendo o serviço terceirizado e 

realizado pela empresa VT Engenharia. Todo perímetro urbano é contemplado por 

este serviço. 

Já o roteiro e mapa de coleta não foi feito, sendo assim a coleta é feita da forma 

que os coletores decidem, desprezando qualquer estudo de eficiência e eficácia que 

poderia ser atribuída à atividade. 

Este itinerário seria útil para a população saber os dias que a coleta passaria 

coletando os resíduos, com isso não ocorreriam os amontoados que geram transtorno 

para os dias de chuva, pois obstruem muitas calçadas e são levados pela enxurrada. 

Além de promoverem a atração de vetores como ratos, baratas, mosquitos, pássaros 

e cachorros. 

 

d) Meta imediata 4 CDRS – Aplicação das legislações específicas quanto ao 

gerenciamento dos resíduos domiciliares especiais e dos resíduos de fontes 

especiais. 

 

Tabela 20 - Meta imediata 4 CDRS: Resíduos especiais 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Orientar e monitorar os geradores de 

resíduos sólidos domiciliares e de 

fontes especiais a gerenciarem tais 

resíduos conforme legislações 

específicas (municipal, estadual e 

federal) 

 

 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 
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Gráfico 17 - Meta imediata 4 CDRS: Resíduos especiais 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta meta é mais uma que não foi executada, entretanto, tem uma grande 

importância, pois estes resíduos sólidos especiais necessitam ter a destinação 

adequada em locais próprios, a população deve ser orientada sobre isto, bem como 

os postos de saúde, postos de combustíveis, dentre outros geradores de resíduos 

especiais. 

 

e) Meta imediata 5 CDRS – Disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro 

sanitário que atenda a demanda do município. 

 

Tabela 21 - Meta imediata 5 CDRS: Destinação final adequada 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Atender toda a população com serviço 

de disposição final adequada dos 

resíduos sólidos urbanos gerados no 

município. 

 

 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 18 - Meta imediata 5 CDRS: Destinação final adequada 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 
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Esta meta não é atendida para toda população, um exemplo é o resíduo gerado 

no interior do município que não se tem controle. Dentro do perímetro urbano é 

atendido de forma total e esse resíduo sólido gerado no município, é encaminhado 

para outro município, onde existe um aterro sanitário devidamente licenciado. A 

disposição final dos resíduos sólidos do município é feita no aterro sanitário na cidade 

de Fraiburgo, distante 120 quilômetros de Timbó Grande. O caminhão de colet precisa 

fazer este trajeto, o que implica em custos adicionais. 

No município existe somente o antigo lixão, onde eram depositados os resíduos 

de forma irregular, constituindo num passivo ambiental. 

 

2.3.2.3.2 Metas de prazo curto – CDRS (2014 a 2019) 

 

a) Meta prazo curto 1 CDRS – Fortalecimento da gestão municipal. 

 

Tabela 22 - Meta prazo curto 1 CDRS: Fortalecimento da gestão municipal 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Realização com frequência 

de treinamentos e 

capacitação do pessoal 

administrativo e de 

operação.  

  

 X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 19 - Meta prazo curto 1 CDRS: Fortalecimento da gestão municipal 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta meta repete-se nas de prazo imediato, que seriam para execução até 

2013. Ela não foi executada no passado e atualmente foi colocada em prática. 
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b) Meta prazo curto 2 CDRS – Campanha permanente de educação ambiental 

para o manejo de resíduos sólidos urbanos no município. 

 

Tabela 23 - Meta prazo curto 2 CDRS: Educação ambiental 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Conscientização e 

sensibilização da população 

por meio de campanhas 

educativas sobre a 

necessidade da minimização 

da geração do lixo na fonte, 

como também incentivar a 

segregação dos resíduos 

recicláveis na fonte mediante 

implantação de coleta 

seletiva 

  

  X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 20 - Meta prazo curto 2 CDRS: Educação ambiental  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta meta é importante principalmente na parte de segregação dos resíduos 

recicláveis, porém, a mesma precisa ser executada para surtir efeitos que até o 

presente momento não apareceram.  

A segregação dos resíduos sólidos bem como a não geração e reutilização são 

princípios expressos na Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.303/2010, 

portanto devem ser implementados nos municípios para que a gestão dos resíduos 

sólidos esteja compatível com as diretrizes nacionais, que por sua vez visam a 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 
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c) Meta prazo curto 3 – esfera coleta e destinação resíduos sólidos: Implantar 

e atender 35% da população total com serviço de coleta de materiais 

recicláveis. 

 

Tabela 24 - Meta prazo curto 3 CDRS: Coleta seletiva 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Implantação da coleta 

seletiva de recicláveis, com 

respectiva atividade de 

valorização desses através 

do aproveitamento da atual 

central de triagem de 

recicláveis existente 

  

  X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 21 - Meta prazo curto 3 CDRS: Coleta seletiva 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta meta, além de ser beneficente ao meio ambiente, traz uma vantagem 

econômica para os munícipes envolvidos. Porém, é mais uma meta que ainda não 

teve início. Com isso, os resíduos aqui gerados, vão sem separação até o local de 

disposição final. 

 

d) Meta prazo curto 4 CDRS – Alcançar o percentual de atendimento (98% da 

população total) com serviço de coleta convencional de resíduos sólidos 

(rejeitos). 
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Tabela 25 - Meta prazo curto 4 CDRS: Coleta convencional 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Atender 98% população do 

município com serviço de 

coleta e transporte dos 

resíduos sólidos domiciliares 

(rejeitos) 

 8.670 

pessoas 

 X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 22 - Meta prazo curto 4 CDRS: Coleta convencional 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta coleta é feita duas vezes na semana, porem tanto o caminhão da coleta, 

quanto a destinação final, não são feitos por trabalhadores daqui. 

Segundo o prefeito, hoje está em andamento e até 2019 toda porcentagem será 

alcançada. 

 

e) Meta prazo curto 5 CDRS – Aplicação das legislações específicas quanto 

ao gerenciamento dos resíduos domiciliares especiais e dos resíduos de 

fontes especiais. 

 

Tabela 26 - Meta prazo curto 5 CDRS: Resíduos especiais 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Orientar e monitorar os 

geradores de resíduos 

sólidos domiciliares e de 

fontes especiais a 

gerenciarem tais resíduos 

conforme legislações 

específicas (municipal, 

estadual e federal) 

  

 X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 
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Gráfico 23 - Meta prazo curto 5 – esfera coleta e destinação resíduos sólidos 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Esta meta, está em andamento, porém não foi possível observar seu efeito na 

prática. Ela está sendo executada na forma de orientação através de reuniões e 

informativos escritos em cartilhas entregues a população, entretanto o monitoramento 

não é feito. 

 

f) Meta prazo curto 6 CDRS – Disposição dos resíduos sólidos urbanos em 

aterro sanitário que atenda a demanda do município. 

 

Tabela 27 - Meta prazo curto 6 CDRS: Destinação final adequada 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Atender toda a população 

com serviço de disposição 

final adequada dos resíduos 

sólidos urbanos gerados no 

município. 

  

 X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 24 - Meta prazo curto 6 CDRS: Destinação final adequada 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 
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META PRAZO CURTO 5 CDRS:
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META PRAZO CURTO 6 CDRS:

Executada Em andamento Não iniciada
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Está meta está em andamento, no entanto, não é toda população atendida. Os 

moradores da zona rural não são beneficiados pela coleta e a prefeitura não tem 

informações do destino final destes resíduos. 

 

2.3.2.4 Drenagem urbana – DU  

 

Primeiro serão apresentados os três conjuntos de metas de prazo imediato que 

correspondem do ano de 2011 a 2013 e em seguida os dois conjuntos de metas de 

curto prazo que correspondem de 2014 a 2019. 

 

2.3.2.4.1 Metas de prazo imediato – DU (2011 a 2013) 

 

a) Meta imediata 1 DU – Implantar sistema de drenagem pluvial nas novas vias 

urbanas. 

 

Tabela 28 - Meta imediata 1 DU: Implantação e manutenção de rede 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Implantar sistema de drenagem pluvial 

nas novas vias urbanas. 

1.279 metros 
 X 

2011 a 2013 Realizar manutenção de toda a rede 

de drenagem pluvial urbana. 

4.779 metros 
 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 25 - Meta imediata 1 DU: Implantação e manutenção de rede 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

A meta de implantar 1.279 metros de rede de drenagem não foi executada, 

gerando inconvenientes aos moradores em dias de precipitação intensa. Existem 

pontos que no centro da cidade que alagam com a precipitação e por haverem vias 

0%

100%

META IMEDIATA 1 DU:

Executado Não executado
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de chão batido, surgem valetas a todo instante. Os 4.779 metros de manutenção da 

rede existente também não foram executados, com isso, nos dias de chuva mis 

expressiva, as redes sem manutenção não dão conta de escoarem a vazão para qual 

foram projetadas, transbordando a água para as ruas e locais mais baixos. 

 

b) Meta imediata 2 DU – Revitalizar os corpos d’água existentes no município. 

 

Tabela 29 - Meta imediata 2 DU: Revitalização dos rios 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Desassoreamento e 

revitalização das 

margens de rios, 

córregos ou cursos 

d’agua 

 

 X 

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 26 - Meta imediata 2 DU: Revitalização dos rios 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

  

O desassoreamento do Rio Timbó que é o corpo receptor das águas pluviais, 

até o presente momento não foi feito. Com isso, pontos de alagamento surgem quando 

as chuvas torrenciais acontecem. 

 

c) Meta imediata 3 DU – Criação de dispositivos de auxílio para a gestão do 

sistema de drenagem urbana. 
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Tabela 30 - Meta imediata 3 DU: Processo de gestão 
Ano Metas Quantidade Executada Não 

executada 

2011 a 2013 Elaboração de cadastro da macro e 

microdrenagem da área urbana 

municipal 

 

 X 

2011 a 2013 Elaboração de programa de 

identificação e controle do uso de 

agrotóxicos (próximos à área urbana) 

 

 X 

2011 a 2013 Elaboração de Manual de 

planejamento, regularização, projeto e 

execução de obras de drenagem para o 

município 

 

 X 

2011 a 2013 Adequação das ligações indevidas de 

esgoto na rede de galerias de águas 

pluviais com respectiva fiscalização 

 

 X 

2011 a 2013 Realização de campanha educacional 

com o objetivo de informar a população 

dos problemas oriundos das práticas 

utilizadas em jogas lixo na drenagem, 

além dos problemas relacionados com 

as ligações clandestinas de esgoto 

sanitário na rede de drenagem pluvial 

 

X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 27 - Meta imediata 3 DU: Processo de gestão 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

As metas em sua maioria não foram executadas, trazendo prejuízos aos 

mananciais e principalmente ao corpo receptor principal (Rio Timbó). A falta de 

controle do uso de agrotóxicos e a falta de adequação das ligações clandestinas de 

esgoto, por exemplo, geram a contaminação de forma descontrolada. 

A única meta concretizada deste grupo, diz respeito a campanha de educação, 

não representando obras efetivas para o benefício da drenagem urbana e da proteção 

dos recursos hídricos. 
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2.3.2.4.2 Metas de prazo curto – DU (2014 a 2019) 

 

a) Meta prazo curto 1 DU – Implantar sistema de drenagem pluvial nas novas 

vias urbanas. 

 

Tabela 31 - Meta prazo curto 1 DU: Implantação e manutenção de rede 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Implantar sistema de 

drenagem pluvial nas novas 

vias urbanas 

2.846 metros  

 X  

2014 a 2019 Realizar manutenção de 

toda a rede de drenagem 

pluvial urbana 

7.626 metros 

 X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 28 - Meta prazo curto 1 DU: Implantação de rede 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

As metas estão em andamento, entretanto se levarmos em consideração o ano 

de expiração pela metragem exigida, o tempo é curto e precisa ser agilizado para que 

as mesmas sejam concluídas. Isso ficou comprovado na meta imediata que não foi 

executado a quantidade estabelecida.  

 

b) Meta prazo curto 2 DU – Continuidade de ações auxiliares para a gestão do 

sistema de drenagem urbana. 
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Tabela 32 - Meta prazo curto 2 DU: Processo de gestão 
Ano Metas Quantidade Executada Em 

andamento 

Não 

iniciada 

2014 a 2019 Manutenção do cadastro da 

macro e microdrenagem da 

área urbana municipal 

  

  X 

2014 a 2019 Realização de campanha 

educacional com objetivo 

de informar com objetivo de 

informar a população dos 

problemas oriundos das 

práticas utilizadas em jogar 

lixo na drenagem, além dos 

problemas relacionados 

com as ligações 

clandestinas de esgotos 

sanitários na rede de 

drenagem pluvial 

 

 X  

Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 

Gráfico 29 - Meta prazo curto 2 DU: Processo de gestão 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Timbó Grande (2017) 

 
 

A primeira meta não foi iniciada, tendo em vista que o cadastro ainda não foi 

realizado. A segunda meta que está em andamento diz respeito a campanha de 

educação sendo o andamento da meta de prazo imediato. Esta meta não representa 

obras efetivas para o benefício da drenagem urbana e da proteção dos recursos 

hídricos. 
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2.3.3  Análise dos Dados e Visão Geral do Saneamento Básico em Timbó Grande 

 

As metas de prazo imediato, tiveram um resultado mais conclusivo. Já as metas 

de curto prazo, em virtude de expirarem apenas em 2019, tiveram uma interpretação 

menos contundente. 

Analisando as metas de prazo imediato, nelas ficaram explicitas obras 

fundamentais e a necessidade para cada esfera do saneamento básico. Já as metas 

de curto prazo, em muitas situações, representam ações que dariam continuidade a 

operação do sistema, seja ele para tratamento de água, tratamento de esgoto, coleta 

e destinação dos resíduos sólidos ou drenagem urbana. 

Para a esfera abastecimento de água potável - AAP, ficaram sem execução até 

o momento, a ampliação da capacidade de tratamento de água, a ampliação da 

capacidade de reservação, a manutenção e melhoramento na ETA, a proteção ao 

manancial e a recomposição da mata ciliar. Os dados nos mostram que o município 

pode se deparar com uma situação de falta de água potável aos seus habitantes, 

tendo em vista o crescimento da população de 1,3% ao ano. A falta de manutenção 

da ETA preocupa sobre a qualidade da água potável fornecida à população e a não 

execução de ações referentes ao cuidado com o manancial atual e os futuros 

preocupa no sentido de garantir a qualidade deste recurso no tempo futuro. 

 Ficou notável nesta esfera do saneamento, que está sob responsabilidade da 

Casan, que a maioria das suas metas estão em andamento ou executadas. 

Aparentemente dá-se a impressão de que, por ser uma instituição que independe da 

prefeitura, tem mais eficiência. 

Para a esfera coleta e tratamento de esgoto - CTE, pode-se observar que o 

projeto executivo para uma estação de tratamento de esgoto coletivo já foi elaborado, 

assim como as licenças ambientais foram emitidas, mas este encontra-se protocolado 

na FUNASA, aguardando aprovação e liberação. Ou seja, o projeto encontra-se 

parado no momento. 

Em relação as demais ações, a situação encontrada é precária, a pior de todas 

as esferas, pois nem se quer uma fiscalização dos sistemas individuais ou um manual 

técnico para a comunidade foram feitos. A consequência disto é que o esgoto sanitário 

atualmente é lançado sem qualquer tipo de controle, tornando-se um eminente risco 

à população, que fica exposta às doenças transmitidas pela falta de saneamento, e 
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também ao meio ambiente, que sofre com os contaminantes presentes no esgoto, 

colocando em risco a biodiversidade e equilíbrio ambiental do município. 

O problema atinge o município todo porque, além do perímetro urbano, nas 

áreas rurais a situação é a mesma, não existe nenhum tipo de fiscalização e 

orientação por parte da prefeitura. 

Sendo assim, as metas imediatas e de curto prazo necessitam serem 

executadas com urgência, para que o cenário altere, mas enquanto isso não 

acontecer, os habitantes estarão expostos ao risco. 

Na esfera coleta e destinação dos resíduos sólidos – CDRS, a elaboração do 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos foi executada, porem este 

plano não surtiu efeito na prática até o presente momento.  

A coleta convencional dos resíduos sólidos é feita, mas não para todos os 

munícipes. O serviço é executado por empresa terceirizada denominada VT 

Engenharia, que leva o material para a disposição final na cidade de Fraiburgo, 

distante cerca de 120 quilometros de Timbó Grande. Esta coleta é feita sem um 

itinerário para auxiliar, ou seja, de forma aleatória e aparentemente sem estudo sobre 

o melhor trajeto, visando a redução de custos ou desgaste dos caminhões. 

Adicionalmente a população desconhece os horários da coleta, pois o serviço não fixa 

este requisito. 

 No município não é feita a separação dos resíduos sólidos em recicláveis, o 

centro de triagem está desativado e muito provável que condenado pela situação que 

se encontra. Junto com este centro de triagem, encontra-se o antigo lixão da cidade, 

também desativado. 

Esta esfera do saneamento possui a maioria de suas metas na situação de que 

não foram executadas e nem iniciadas. Isto preocupa pelo fato de que a geração de 

resíduos sólidos só tende a aumentar, assim como a população. 

Na esfera drenagem urbana – DU, em algumas ruas foi implantada rede de 

drenagem, noutras não. A fiscalização que visa inibir as ligações clandestinas de 

esgoto na rede pluvial não é feita, assim, a água das chuvas juntamente com o esgoto 

sanitário são despejados no Rio Timbó, que é o corpo receptor, com isso a 

contaminação do rio está acontecendo. 

O desassoreamento do Rio Timbó não foi executado, o cadastro da micro e 

macro drenagem no perímetro urbano também não, assim como o controle de 

agrotóxicos e a adequação das ligações indevidas de esgoto sanitário na rede de 
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drenagem também não foram executados, ou seja, a situação é preocupante pois as 

chuvas acontecem com frequência. 

Nesta esfera, algumas campanhas de conscientização da população estão em 

andamento ou foram executadas, mas o problema é que este tipo de ação isolada, 

tende a deixar as coisas muito na teoria e pouco na prática, pois através de conversa 

não se existe uma aplicação efetiva. 

A implantação de nova rede e a manutenção de redes existentes não foi 

executada na sua totalidade. Isto preocupa e faz refletir em como o município está 

crescendo, sem infra-estrutura necessária para garantir uma qualidade de vida à 

população. Está é mais uma esfera que deixa a desejar. 

 O tratamento de esgoto, coleta e destinação dos resíduos sólidos e drenagem 

urbana, são de responsabilidade da prefeitura municipal, os mesmos dependem de 

documentações burocráticas, licitações e são envolvidos em políticas, a situação é 

grave e só terá uma melhora se as metas propostas pelo Plano Municipal de 

Saneamento Básico forem colocadas em práticas e executadas, pois este plano foi 

elaborado levando em consideração as reais necessidades para que haja um 

saneamento básico no município e que exista qualidade de vida. 

A esfera de Tratamento de Água, foi a que teve melhor avaliação nesta análise, 

pois está com as metas na sua maioria executadas ou em andamento. 

A falta de saneamento põe em risco a qualidade de vida das pessoas e não 

permite seu pleno desenvolvimento físico, mental e social. 
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2.3.3.1 Ilustração de cada esfera através de fotos 

 

Figura 21 - Reservação e poço profundo da Casan para tratamento e distribuição de 
água 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 

Foto do poço profundo e do reservatório da Casan de Timbó Grande para 

ilustração da verificação de campo. 

 

Figura 22 - Esgotamento sanitário a céu aberto na rua José Lisboa Valikoski 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 
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Foto da Rua José Lisboa Valikoski para ilustração da falta de tratamento de 

esgoto em Timbó Grande. A mesma serve para ilustração da verificação de campo. 

Figura 23 - Antigo lixão e centro de triagem desativados 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 

 
Antigo lixão de Timbó Grande, onde hoje encontra-se desativado. Foto para 

ilustração da verificação de campo. 

 

Figura 24 - Rede de drenagem urbana sendo executada na Rua Santa Cecília 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 

 

Rua Santa Cecília, sendo executada a rede de drenagem de água pluvial. Foto 

para ilustração da verificação de campo. 
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Figura 25 - Rede de drenagem urbana sem continuação até o corpo receptor e com 
recebimento de esgotamento sanitário 

 
Fonte: O próprio autor (2017) 

 

Foto para verificação de campo sobre o não cumprimento das metas do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

Nota-se que a rede de drenagem não tem continuação e não chega até o corpo 

receptor. A mesma recebe também esgotamento sanitário sem ter qualquer 

fiscalização. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Através da pesquisa bibliográfica sobre saneamento básico, o estudo do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Timbó Grande e a elaboração de uma análise de 

suas metas, foi possível obter uma visão geral sobre e a situação das quatro esferas 

do saneamento básico em Timbó Grande. Sendo assim, conclui-se que o método 

utilizado foi exitoso. 

Baseado no estudo sobre Saneamento Básico e a sua importância, ficou claro 

que tratar deste assunto é muito importante. As pessoas e o meio ambiente 

necessitam das quatro esferas do saneamento básico, pois as mesmas podem 

garantir a manutenção da limpeza da cidade, evitando a transmissão de doenças e a 

degradação ambiental. 

O plano municipal de saneamento básico foi um instrumento muito útil para o 

trabalho, pois trouxe elementos precisos, atualizados e reais sobre as quatro esferas 

do saneamento. 

De maneira sintética podemos concluir que o saneamento basico em Timbó 

Grande tem muito a avançar nos próximos anos, tendo em vista que existem muitas 

metas ainda a serem realizadas nas quatro esferas. Dentre elas, a de abastecimento 

de água potável - AAP é a que está em melhores condições, já a esfera de coleta e 

tratamento de esgoto - CTE na pior. 

Se a prefeitura executar o que precisa para o bom andamento do saneamento 

básico, acredita-se na tendência de uma evolução positiva no nível de atendimento 

dos serviços municipais como um todo, pois cidade limpa é o local onde se tem o que 

há de melhor para viver. 

Tendo em vista que esta pesquisa foi realizada com apoio do atual prefeito e 

do atual gerente da Casan, os resultados aqui levantados poderão ser úteis e servirem 

de orientação para os seus trabalhos em relação ao saneamento em Timbó Grande. 

Eles contarão com uma visão clara e objetiva do que foi feito, do que está em 

andamento e do que ainda não foi iniciado, em ralação a cada esfera do saneamento. 

Estas informações podem ser colocadas à disposição da comunidade no site 

da prefeitura para que sejam acompanhadas e atualizadas de forma que não se perca 

o andamento destas metas e que ao trocar a gestão não se perca o foco e a 

continuidade dos trabalhos, porque o saneamento é algo que beneficia a comunidade 
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e não é para ser utilizado com fins eleitoreiros, que ao final da gestão, caem no 

esquecimento.  
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