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APRESENTAÇÃO
Conforme exigências previstas na Lei Federal n° 11.445/2007, regulamentada pelo
Decreto n° 7.217/2010, fica o Município de Itapoá obrigado a elaborar o Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) na Área de Manejo de Águas Pluviais e
Drenagem Urbana.
Tal Plano será um requisito prévio para que o município possa ter acesso aos
recursos públicos não onerosos e onerosos para aplicação em ações de
saneamento ambiental, especificamente na área de manejo de águas pluviais e
drenagem urbana.
De acordo com o Contrato n°41/2012 e Edital de Licitação Convite n°19/2012,
Processo

n°58/2012,

caberá

a

Empresa

PREMIER

ENGENHARIA

E

CONSULTORIA SS LTDA a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) na Área de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana de Itapoá.
O presente Plano é composto de 6 (seis) produtos, assim discriminados:
Produto 1 – Relatório com o Planejamento de Trabalho.
Produto 2 – Relatório contendo a Caracterização do Município.
Produto 3 – Relatório com o Diagnóstico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e
Drenagem Urbana.
Produto 4 - Relatório com o Prognóstico do Sistema de Manejo de Águas Pluviais e
Drenagem Urbana.
Produto 5 – Relatório contendo a Versão do Preliminar do Plano Municipal de
Saneamento Básico (PMSB) na Área de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem
Urbana.
Produto 6 – Relatório contendo a Versão Final do Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) na Área de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana.
O presente documento - Produto 6 - tem como finalidade apresentar a Versão Final
do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) na Área de Manejo de Águas
Pluviais e Drenagem Urbana.
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1 INTRODUÇÃO
Dentre os maiores desafios colocados à sociedade brasileira, o acesso universal ao
Saneamento Básico com qualidade, equidade e continuidade, é considerado uma
das questões fundamentais do momento atual das políticas sociais, culturais e
ambientais. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), Saneamento é o controle
de todos os fatores do meio físico onde o homem habita, exerce, ou pode exercer
efeitos prejudiciais ao seu bem-estar físico, mental ou social.
Saneamento Básico pode ser entendido também, como o conjunto de medidas que
visam preservar ou modificar condições do meio ambiente com a finalidade de
prevenir doenças e promover a saúde.
O sistema de saneamento básico de um município possui estreita relação com a
comunidade a qual atende, sendo fundamental para a salubridade ambiental do
município e para a qualidade de vida da população.
Sendo assim, um planejamento e uma gestão adequada desse serviço concorrem
para a valorização, proteção e gestão equilibrada dos recursos ambientais e tornamse essenciais para garantir a eficiência desse sistema, em busca da universalização
do atendimento, em harmonia com o desenvolvimento local.
O Manejo de Águas Pluviais e a Drenagem Urbana, que é um dos cincos
componentes do Saneamento Básico, sofre alterações substanciais em decorrência
do

processo

de

urbanização,

principalmente

como

consequência

da

impermeabilização da superfície, o que produz maiores picos e vazões.
Com isso, o crescimento urbano das cidades brasileiras tem provocado impactos na
população e no meio ambiente, surgindo um aumento na frequência e no nível das
inundações, prejudicando a qualidade da água, e aumento da presença de materiais
sólidos no escoamento pluvial. Isto ocorre pela falta de planejamento, controle do
uso do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de drenagem ineficientes.
De acordo com o artigo 23, inciso IX da Constituição Federal, compete ao poder
público local, portanto aos municípios, a responsabilidade de realizar a gestão sobre
as questões do saneamento básico (Manejo de Águas Pluviais). O Plano aqui
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apresentado proporcionará o envolvimento dos diferentes setores da administração
pública e da sociedade civil, com o propósito de promover um manejo de águas
pluviais e drenagem urbana de excelência, melhorando a qualidade de vida da
população. O Plano de Saneamento Básico é peça fundamental das políticas
públicas municipais de saneamento, sendo o instrumento que norteará os
programas, projetos e ações do poder público nesta área, legitimado pela
transparência dos processos decisórios e pela participação da sociedade na sua
elaboração, com mecanismos eficazes de controle social, subordinando as ações de
saneamento ao interesse público.
A Versão Final do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) na Área de
Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana contempla todas as etapas que
compõem o Plano: caracterização do município, diagnóstico e prognóstico. O Plano
apresenta também uma proposta de documento de projeto de lei para aprovação do
legislativo municipal adequando a Política Municipal de Saneamento, com o intuito
de instituir o Plano Municipal de Saneamento Básico na área de Manejo de Águas
Pluviais e Drenagem Urbana.
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2 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO
O Município de Itapoá está localizado no extremo litoral norte do Estado de Santa
Catarina, fazendo divisa com o Município de Guaratuba, já Estado do Paraná,
através do Rio Sai Guaçu. A sede municipal encontra-se a uma latitude 26º 07’ 01”S
e longitude 48º 36’ 58” W de Greenwich, com a altitude variando de 6 a 20 metros
acima do nível do mar (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012). Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área do Município de Itapoá é
de 256 km².

Figura 1 – Localização do Município de Itapoá
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Itapoá limita-se ao norte com o Estado do Paraná, ao sul com o Município de São
Francisco do Sul, a leste com o Oceano Atlântico e ao oeste com o Município de
Garuva.
O principal acesso ao município se dá pela rodovia federal BR-101, através do
Município de Garuva. A partir desse acesso, percorre-se 10 km em direção a
Guaratuba (PR) pela rodovia SC-412, até a interseção com a rodovia SC-415, que
dá acesso direto ao centro do município e ao Porto de Itapoá. Outra alternativa para
chegar a Itapoá se dá a partir do Município de Joinville, através de Ferry Boat,
navegando pela Baía da Babitonga (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
O Município de Itapoá está localizado a 270 km ao norte de Florianópolis, capital de
Santa Catarina, e a 150 km de Curitiba, capital do Estado do Paraná. O quadro a
seguir apresenta a distância de Itapoá para alguns municípios importantes do
Estado, bem como outros importantes do país.

Quadro 1– Distâncias para importantes cidades
CIDADE

DISTÂNCIA (KM)

Blumenau

193

Jaraguá do Sul

140

Joinville

88

São Bento do Sul

150

Curitiba

150

São Paulo

550

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012.

O aeroporto mais próximo de Itapoá situa-se em Joinville (Aeroporto Lauro Carneiro
de Loyola), a 80 km de distância pelas rodovias BR-101 e SC-412. O Aeroporto
Internacional de Curitiba (Aeroporto Afonso Pena), também próximo, está distante
120 km (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
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3 OCUPAÇÃO E FORMAÇÃO HISTÓRICA
Itapoá é um nome de origem indígena e significa “pedra que surge”. O nome foi
escolhido pela pedra localizada no Balneário Itapoá (centro), a 300 metros da praia.
Os índios Carijós foram os primeiros habitantes destas terras. A marca da existência
desse povo ficou registrada por todo o município através dos Sambaquis
(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
O acesso à Itapoá era feito pela Estrada da Serrinha, aberta em 1957 pela
Companhia SIAP - Sociedade Imobiliária e Pastoril Ltda. Com a extensão de
aproximadamente 28 km, a estrada liga Garuva a Itapoá. Pelo decreto Nº 6.107, de
30 de novembro de 1990, a estrada estabilizou-se como rodovia SC-415.
Em 1963 começaram estudos para a abertura de um novo acesso à Itapoá. Em
1965 abriram as primeiras picadas, prosseguindo até novembro de 1970, com a
denominação de Estrada Cornelsen. Em 1985 foram construídas duas pontes de
concreto. Em 11 de julho de 1997 realizou-se a Concorrência Pública para a
pavimentação da Estrada Municipal Cornelsen (Estrada do Sol), com 9,8 km
(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
Antes de se tornar município, Itapoá pertencia ao Município de Garuva.
Primeiramente foi transformado em Distrito, em 01 de março de 1966, pelo então
Prefeito Dórico Paese. No dia 26 de abril de 1989, pela Lei Estadual n° 7.586, o
município desmembrou-se definitivamente de Garuva.
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4 ORDENAMENTO TERRITORIAL
No Município de Itapoá existem 10 bairros/localidades, sendo 6 na área urbana e 4
na área rural. A seguir, é apresentada a relação de bairros/localidades na área
urbana e rural, bem como a relação de balneários/loteamentos existentes.
Bairros (Área Urbana):
Barra do Saí;
Itapema do Norte;
Itapoá;
Pontal do Norte;
Bom Retiro;
Figueira do Pontal.
Localidades no Interior:
Saí - Mirim;
Jaca;
Braço do Norte;
Cristo Rei.
Balneários/loteamentos:
Praia do Sayzinho;
Itapema do Say II;
Itapema do Say I;
Praia das Conchas;
Say Mirim;
Diamantina;
Rainha do Mar;
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Cambijú;
Brasília;
Jardim Pérola do Atlântico;
Nossa Senhora Aparecida;
Paese;
Pérola;
Santa Clara;
Itapoá;
Itapoá Anexo B-1;
Estrelas;
Princesa do Mar;
Mariluz;
Nascimento;
Rio Gracioso;
Praia das Palmeiras;
Praia do Imperador;
Itamar;
Uirapuru I;
Uirapuru II;
Rosa dos Ventos;
Parque I;
Parque II;
Praia dos Veleiros;
Brandalize;
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Alvorada;
Recanto do Farol I;
Recanto do Farol II;
Bahama´s I;
Bahama´s II;
Bahama´s III;
Londrina;
Londrina II;
Farol do Itapoá I;
Farol do Itapoá II;
Tomazelli;
Ipacaray;
Santa Terezinha;
Figueira do Itapoá;
Inajá – Mathias;
Vitória;
Real Itapoá I;
Verde Mar;
A.S.C.B.;
Condor;
Uirapuru III;
Real Itapoá II;
Veredas;
Garuva;
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Jardim da Barra;
Volta ao Mundo I;
Volta ao Mundo II;
Jardim Verdes Mares;
Brandalize Anexo;
Figueira I;
Figueira II;
Vila Rica do Itapoá;
São José;
Anexo 3 do Itapoá;
Condomínio Alvorada;
Itapema do Norte Gleba 1;
Terrenos de Marinha.
O Anexo 1 apresenta um mapa com o uso e a ocupação do solo no Município de
Itapoá. A divisão do município em área urbana e área rural pode ser visualizada no
mapa constante no Anexo 2 do presente relatório.
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5 DEMOGRAFIA
5.1

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RURAL, URBANA E TOTAL

O quadro a seguir apresenta a evolução populacional do Município de Itapoá (áreas
urbana e rural) de 1991 a 2010, de acordo com os censos e contagens
populacionais efetuados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Quadro 2– População urbana, rural e total
POPULAÇÃO (HABITANTES)

ANO
URBANA

RURAL

TOTAL

1991

3.309

698

4.007

1996

5.237

593

5.830

2000

8.191

648

8.839

2007

10.143

576

10.719

2010

14.172

591

14.763

Fonte: BRASIL / IBGE.

Pelos dados do Quadro 2 verifica-se que a população total de Itapoá cresceu
significativamente entre os anos de 1991 e 2010. O aumento do número de
habitantes ocorreu basicamente na área urbana do município.
5.2

TAXAS DE CRESCIMENTO POPULACIONAL

A evolução das taxas de crescimento anual da população urbana, rural e total do
Município de Itapoá entre os anos de 1991 e 2010 é mostrada no Quadro 3, com
base nos dados do IBGE.
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Quadro 3- Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO (%)

PERÍODO

URBANA

RURAL

TOTAL

1991 / 1996

9,62

-3,21

7,79

1996 / 2000

11,83

2,24

10,96

2000 / 2007

3,10

-1,67

2,79

2007 / 2010

11,79

0,86

11,26

Fonte: BRASIL / IBGE.

Observa-se que as taxas de crescimento da população urbana são ligeiramente
superiores as taxas de crescimento populacional total do município nos períodos
considerados. No que se refere à área rural constata-se pequenas oscilações no
número de habitantes, com alguns períodos de acréscimo populacional e outros de
decréscimo.
5.3

DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SEXO

O quadro a seguir apresenta a distribuição da população de Itapoá por sexo, de
acordo com Censo Demográfico do IBGE realizado no ano de 2010.

Quadro 4– Distribuição da população por sexo
ÁREA DO MUNICÍPIO
Sexo
Urbana

Urbana (%)

Rural

Rural (%)

Total

Total (%)

Homens

7.133

50,3

314

53,1

7.447

50,4

Mulheres

7.039

49,7

277

46,9

7.316

49,6

Total

14.172

100,0

591

100,0

14.763

100,0

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.

Observa-se que a população masculina é maior que a população feminina na área
do município, tanto na zona urbana como na zona rural.
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Figura 2 – Distribuição da população por sexo

5.4

DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

O Quadro 5 apresenta a distribuição da população de Itapoá por sexo e por faixa
etária, de acordo com Censo Demográfico do IBGE realizado no ano de 2010.

Quadro 5– Distribuição da população por sexo e faixa etária
SEXO
Faixa Etária
Homens

Homens (%)

Mulheres

Mulheres (%)

0 -4

487

6,54%

485

5-9

570

7,65%

508

10-19

1.248

16,76%

20-29

1.103

30-39
40-49
50-59
60 anos ou mais
Total

Total

Total (%)

6,63%

972

6,58%

6,94%

1.078

7,30%

1.227

16,77%

2.475

16,76%

14,81%

985

13,46%

2.088

14,14%

1.000

13,43%

1.022

13,97%

2.022

13,70%

990

13,29%

1.021

13,96%

2.011

13,62%

943

12,66%

1.034

14,13%

1.977

13,39%

1.106
7.447

14,85%
100,00

1.034
7.316

14,13%
100,00

2.140
14.763

14,50%
100,00

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.

Observa-se que a população com faixa etária entre 10 e 19 anos é representativa
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(16,76%) na área do município, sendo que o número de homens e mulheres com
essa faixa etária é praticamente o mesmo.

Homens

Mulheres

60 anos ou mais
50-59

Faixa Etária

40-49
30-39
20-29
10-19
5-9
0 -4

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Nº Habitantes
Figura 3 – Distribuição da população por sexo e faixa etária

5.5

OCUPAÇÃO URBANA E DENSIDADE DEMOGRÁFICA

Segundo o último censo feito pelo IBGE, a população de Itapoá contava em 2010
com 14.763 habitantes, sendo 14.172 residentes na área urbana e 591 residentes na
área rural do município. Esses números apontam uma taxa de urbanização de
96,0%, superior as taxas registradas nos anos de 1991 (82,6%) e 2000 (92,7%).
No tocante a densidade demográfica, observa-se um acréscimo significativo entre o
período 1991 / 2010. O Quadro 6 exibe a taxa de urbanização do município e a
densidade demográfica para os anos de 1991, 2000 e 2010.
Quadro 6 – Taxa de urbanização e densidade demográfica
ANO

TAXA DE URBANIZAÇÃO (%)

DENSIDADE DEMOGRÁFICA
2
(HAB/Km )

1991

82,6

15,67

2000

92,7

34,56

2010

96,0

57,73

Fonte: BRASIL / IBGE.
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6 ECONOMIA
As bases econômicas do município são o turismo e o Porto Itapoá. No entanto,
destacam-se ainda outras atividades econômicas, tais como: a construção civil; a
pesca artesanal, que historicamente é uma das principais atividades e hoje atende
basicamente o mercado local; a agricultura, tipicamente de subsistência; e a
pecuária, explorada por pequenos proprietários, atendendo o mercado local.
6.1

AGRICULTURA

Nas propriedades rurais do município desenvolvem-se predominantemente cultivos
agrícolas temporários, destacando-se o plantio de arroz e mandioca. No âmbito das
culturas permanentes, sobressai o cultivo da banana, desenvolvido principalmente
sob regime familiar.
O Quadro 7 apresenta a área plantada com lavouras temporárias, segundo o tipo de
produto cultivado, e o Quadro 8 mostra a área plantada com lavouras permanentes.

Quadro 7 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da
lavoura temporária
Produto*

Quantidade (Toneladas)

Área Plantada (ha)

Rendimento (Kg/ha)

Arroz

408

68

6.000

Mandioca

192

16

12.000

Milho

9

5

1.800

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2010.

Quadro 8 – Quantidade produzida, área plantada e rendimento dos produtos agrícolas da
lavoura permanente
Produto*

Quantidade (Toneladas)

Área Plantada (ha)

Rendimento (Kg/ha)

Banana

2.000

100

20.000

Palmito

32

40

4.000

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2010.
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6.2

PECUÁRIA

Na pecuária, explorada por pequenos proprietários, destacam-se os rebanhos de
gado de corte e de gado leiteiro. Os dados apresentados no Quadro 9 indicam que o
maior efetivo na área do município é o de bovinos, com uma produção de
aproximadamente 850 cabeças.

Quadro 9 – Efetivo dos rebanhos, em cabeças
Rebanho

Produção (cabeças)

Bovinos

854

Equinos

13

Galinhas

250

Galos, Frangas, Frangos e Pintos

500

Caprinos

5

Ovinos

6

Vacas Ordenhadas

130

Suínos

220

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Pesquisa Pecuária Municipal 2010.

6.3

SILVICULTURA

A produção silvícola encontra-se apresentada no Quadro 10. Conforme se pode
observar, a madeira em tora foi o produto de maior produção no ano de 2010.

Quadro 10 – Quantidade produzida na silvicultura, por tipo de produto
Produto

Quantidade produzida

Unidade

Lenha

8.000

m³

Madeira em tora

40.000

m³

Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção da Silvicultura 2010.

6.4

TURISMO

A costa itapoaense proporciona aos turistas 100% de balneabilidade, apresentando
praias com águas límpidas, quentes e areia branca; ideais para famílias com
crianças. A cidade recebe na alta temporada, compreendida entre os meses de
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dezembro a fevereiro, cerca de 200 mil visitantes, movimentando todo o comércio
local. A região também proporciona boas condições para a prática de esportes
náuticos, como o surfe, o windsurfe, o jet-ski e barcos a vela, além da pesca
esportiva (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
6.5

PORTO ITAPOÁ

O Porto Itapoá é um dos mais novos empreendimentos do setor no Brasil e um dos
mais modernos da América Latina para a movimentação de contêineres. Inovador,
ele foi planejado e construído com mínima interferência no meio ambiente. Em sua
estrutura, destaca-se uma ponte de acesso de 230 metros que faz a ligação do píer
com o pátio de contêineres. Essa configuração manteve intacta e preservada a praia
da Figueira do Pontal, que foi urbanizada e fica aberta à população.
O Porto Itapoá tem capacidade instalada inicial para movimentar cerca de 300 mil
contêineres/ano e foi concebido para ser referência de produtividade e segurança
entre os portos brasileiros. Para isso, contará com as mais avançadas tecnologias
disponíveis, como DGPS (Differencial GPS) e RFID (Radio Frequency Identification),
além de operar de acordo com o ISPS Code– regulamentação internacional de
segurança portuária. A movimentação de contêineres será monitorada em todas as
fases da operação. O porto está equipado com 4 portêineres, 11 transtêineres e 26
terminal tractors (PORTO ITAPOÁ, 2012).
Com o início da operação em 2011, o empreendimento vai gerar cerca de 500
empregos diretos e outros 2.500 indiretos nas atividades de operação portuária, de
suporte à operação na área retro portuária e de prestação de serviços no município.
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7 INFRAESTRUTURA
7.1

ENERGIA ELÉTRICA

O fornecimento de energia elétrica na área do Município de Itapoá é de
responsabilidade das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. – CELESC, empresa
de economia mista do Estado de Santa Catarina.
O quadro a seguir apresenta a evolução no número de consumidores de energia
elétrica no Município de Itapoá entre os anos de 2006 e 2009.

Quadro 11 – Número de consumidores de energia elétrica
Ano

Número de Consumidores

2006

12.409

2007

12.955

2008

13.400

2009

14.115

Variação 2006-2009 (%)

13,75%

Fonte: SANTA CATARINA / SPG, 2012.

7.2

TRANSPORTES

Nos municípios catarinenses, o sistema viário assume vital importância para a
economia local, uma vez que, através das estradas é que se escoa a produção tanto
agrícola como pecuária. Neste sentido, uma política de conservação permanente
das vias e a melhoria da trafegabilidade se constituem em base importante para o
desenvolvimento e o progresso do município, facilitando inclusive a atração e a
implantação de novas empresas no território municipal.
De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), a frota
do município, em abril de 2012, totalizava 4.752 veículos. O Quadro 12 apresenta a
frota de veículos no município e sua respectiva quantidade.
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Quadro 12 – Frota de veículos por tipo
Tipo de Frota de Veículo

Quantidade

Automóvel

2.450

Caminhão

179

Caminhonete

341

Camioneta

89

Ciclomotor

2

Micro-ônibus

7

Motocicleta

1.181

Motoneta

268

Ônibus

12

Reboque

123

Semi-reboque

38

Outros

5

Trator rodas

9

Triciclo

4

Utilitário

14

Total

4.752

Fonte: BRASIL / DENATRAN, 2012.

7.3

COMUNICAÇÃO

O Município de Itapoá apresenta como principais meios de comunicação duas rádios
comunitárias, seis emissoras de TV e uma agência de correio. Compete observar
que, além dos veículos de comunicação destacados, o município conta com acesso
a jornais e revistas de circulação regional e nacional (SEBRAE, 2010).
7.4

SAÚDE

De acordo com dados do IBGE do ano de 2009, o Município de Itapoá possui dez
estabelecimentos de saúde, sendo 8 estabelecimentos de saúde público municipal e
2 estabelecimentos de saúde privado. Uma avaliação do quadro de saúde no
município pode ser feita através de alguns indicadores.
7.4.1 Mortalidade Infantil
Mortalidade Infantil pode ser definida como a distribuição percentual dos óbitos de
crianças menores de um ano de idade, por faixa etária, na população residente em
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determinado espaço geográfico, no ano considerado (BRASIL / MINISTÉRIO DA
SAÚDE / RIPSA, 2008).
De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, a taxa
de Mortalidade Infantil no ano de 2009 no Município de Itapoá foi de 11,94 por mil
nascidos vivos.
Porém, vale ressaltar que os dados de mortalidade infantil devem ser utilizados com
cuidado em casos em que o quantitativo populacional é pequeno, uma vez que a
ocorrência de um único óbito representa uma significativa alteração, quando o
número de óbitos de menores de um ano sobre total de nascidos vivos no ano é
multiplicado por 1000.
7.4.2 Esperança de Vida ao Nascer
A esperança de vida ao nascer é o indicador que mostra o número de anos que se
espera que uma pessoa nascida num determinado ano viva, em média, se as
condições de mortalidade existentes permanecerem constantes. Quanto menor for à
mortalidade, maior será a esperança de vida ao nascer (MOÇAMBIQUE / INE,
2010).
De acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), no ano de 2000, a esperança de vida ao nascer no Município de Itapoá era
de 71,01 anos.
7.4.3 Taxa Bruta de Natalidade
A taxa bruta de natalidade indica o número de nascidos vivos, por mil habitantes, na
população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Em 2008 a taxa bruta de natalidade de Itapoá era de 14,8 nascidos vivos por mil
habitantes (BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / SINASC, 2009).
7.4.4 Causas de Morbidade
O coeficiente de morbidade é a relação entre o número de casos de uma doença e a
população exposta a adoecer. Indicador muito útil para o objetivo de controle de
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doenças ou de agravos, bem como para estudos de análise do tipo causa/efeito
(PEREIRA, 2004).
O Quadro 13 mostra o percentual de internações por grupo de causas e faixa etária
no Município de Itapoá no ano de 2009.

Quadro 13 – Distribuição percentual de internações por grupo de causas e faixa etária – (por
locais de residência) – 2009
Faixa Etária
Grupos de Causas
I.Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
II. Neoplasias (tumores)
III. Doenças sangue
órgãos hemat. e transt.
Imunitária
IV. Doenças endócrinas
nutricionais e metabólicas
V. Transtornos mentais e
comportamentais
VI. Doenças do sistema
nervoso
VII. Doenças do olho e
anexos
VIII.Doenças do ouvido e
da apófise mastóide
IX. Doenças do aparelho
circulatório
X. Doenças do aparelho
respiratório
XI. Doenças do aparelho
digestivo
XII. Doenças da pele e do
tecido subcutâneo
XIII.Doenças sist.
osteomuscular e tecido
conjuntivo
XIV. Doenças do aparelho
geniturinário
XV. Gravidez, parto e
puerpério
XVI. Algumas afec.
originadas no período
perinatal
XVII.Malformação cong.
deformidades e anomalias
cromossômicas
XVIII.Sint sinais e achad
anorm ex clínica e
laboratorial
XIX. Lesões enven e alg
out conseq causas
externas
XX. Causas externas de
morbidade e mortalidade
XXI. Contatos com
serviços de saúde

Menor
1

1a4

5a9

10 a14

15 a 19

20 a 49

50 a 64

65 e +

Total

9,5

14,3

-

-

-

1,6

2,8

2,4

2,1

-

-

-

5,3

-

3,2

5,6

7,1

3,3

-

-

-

-

-

0,5

-

-

0,3

-

-

-

5,3

-

0,5

1,4

4,8

1,0

-

-

-

-

-

4,6

-

-

2,8

-

7,1

8,0

5,3

-

1,3

11,1

21,4

4,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

7,3

31,9

21,4

9,6

33,3

35,7

8,0

10,5

4,2

3,5

6,9

16,7

7,0

14,3

21,4

20,0

21,1

2,1

9,1

6,9

11,9

9,8

-

7,1

-

-

-

-

1,4

-

0,3

-

-

4,0

-

4,2

1,1

1,4

-

1,3

-

-

12,0

5,3

-

4,0

8,3

7,1

4,6

-

-

-

10,5

77,1

42,7

-

-

32,3

28,6

-

-

-

-

-

-

-

1,0

14,3

-

4,0

-

-

0,5

-

-

1,0

-

-

-

-

-

0,8

-

-

0,5

-

7,1

32,0

36,8

6,3

11,3

18,1

7,1

12,6

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,2

-

7,1

12,0

-

4,2

7,5

4,2

-

6,0

32

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA

Faixa Etária
Grupos de Causas
Total

Menor
1

1a4

5a9

10 a14

15 a 19

20 a 49

50 a 64

65 e +

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA SAÚDE / DATASUS, 2009.

7.5

EDUCAÇÃO

7.5.1 Unidades Educacionais
O quadro a seguir apresenta o número de escolas, matrículas e docentes no
Município de Itapoá no ano de 2009, em função do nível de ensino.

Quadro 14 – Número de escolas, matrículas e docentes no município de acordo com o nível de
ensino
ENSINO

ESCOLAS

MATRÍCULAS

DOCENTES

Ensino Fundamental

9

2.189

107

Ensino Médio

1

527

21

Ensino Pré-Escolar

8

361

26

Total

18

3.077

154

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.

7.5.2 Analfabetismo
O Quadro 15 mostra a taxa de analfabetismo no Brasil, em Santa Catarina e no
Município de Itapoá referente ao ano de 2010 para o grupo de pessoas com 15 anos
ou mais.

Quadro 15 – Taxa de analfabetismo por faixa etária
Faixa Etária

Taxa de Analfabetismo no
Brasil (%)

Taxa de Analfabetismo em
Santa Catarina (%)

Taxa de Analfabetismo
no município (%)

15 anos e mais

13,6

6,3

3,9

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.
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A taxa de analfabetismo no Município de Itapoá para o grupo de pessoas com 15
anos ou mais pode ser considerada baixa numa comparação com a taxa no Estado
de Santa Catarina e no país.
7.5.3 Índice de Desenvolvimento Escolar
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) tem como objetivo o
monitoramento da qualidade dos sistemas a partir da combinação entre fluxo e
aprendizagem escolar.

Este índice foi lançado no ano de 2005, relacionando

informações de rendimento escolar (aprovação) e desempenho (proficiências) em
exames padronizados (BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2009).
A combinação entre fluxo e aprendizagem do IDEB expressa em valores de 0 a 10 o
andamento dos sistemas de ensino, em âmbito nacional, nas unidades da
Federação e municípios.
Método de cálculo:
IDEB = N*P
onde:
N = média de proficiência em língua portuguesa e matemática, padronizada para um
valor entre 0 e 10, dos alunos de uma unidade, obtida em determinada edição do
exame realizado ao final da etapa de ensino;
P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino dos
alunos da unidade.
O IDEB é o indicador objetivo para a verificação do cumprimento das metas fixadas
no Termo de Adesão ao Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do Plano de
Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que trata da educação
básica. Nesse âmbito que se enquadra a idéia das metas intermediárias para o
IDEB. A lógica é a de que para que o Brasil chegue à média 6,0 em 2021, período
estipulado tendo como base a simbologia do bicentenário da Independência em
2022, cada sistema deve evoluir segundo pontos de partida distintos, e com esforço
maior daqueles que partem em pior situação, com um objetivo implícito de redução
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da desigualdade educacional.
O Quadro 16 exibe o IDEB na rede pública no ano de 2009 para as diferentes
unidades territoriais.

Quadro 16 – IDEB observado no ano de 2009 na rede pública
IDEB – Rede Pública
Unidade Territorial

Anos iniciais do Ensino
Fundamental

Anos finais do Ensino
Fundamental

Brasil

4,4

3,7

Santa Catarina

5,1

4,3

Itapoá

5,2

4,5

Fonte: BRASIL / MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INEP, 2009.

O IDEB observado no ano de 2009 em Itapoá foi superior ao verificado em Santa
Catarina e no Brasil nos dois níveis considerados: início e final do Ensino
Fundamental.

35

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA

8 INDICADORES SOCIOECONÔMICOS
A experiência adquirida com o emprego de indicadores desde a década de 1970, e
intensificada a partir da década de 1980, tornaram alguns indicadores praticamente
consensuais nas várias listas propostas com diferentes objetivos nos anos 1990,
especialmente aquelas mais notórias, como as do Banco Mundial e Nações Unidas.
Um primeiro exame dessas listas revela um conjunto de indicadores de natureza
socioeconômica, que procuram expressar um quadro mais amplo das condições
socioeconômicas e culturais. Exemplo desta categoria é o IDH – Índice de
Desenvolvimento Humano, que pondera a esperança de vida ao nascer, o nível
educacional (medido pela ponderação de alfabetização adulta e taxa combinada de
escolaridade) e o nível de vida (medido pelo PIB real per capita).
A seguir serão apresentados sucintamente alguns dos principais indicadores
socioeconômicos para o Município de Itapoá.
8.1

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

O índice de Desenvolvimento Humano (IDH) vem sendo calculado a nível mundial
desde 1990. Este enfatiza três opções básicas do desenvolvimento humano:
desfrutar uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso aos
recursos necessários para um padrão de vida decente. Tais opções são
incorporadas ao índice através de variáveis que medem a longevidade, o nível
educacional e a renda.
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, foi criado por Mahbud ul Haq com a
colaboração do economista indiano Amartya Sem, ganhador do Prêmio Nobel de
Economia de 1998.
O IDH avalia a qualidade da vida humana, considerando não apenas a dimensão
econômica, através da renda, como faz o Produto Interno Bruto (PIB) per capita,
mas também a educação e a saúde (longevidade).
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O Índice de Desenvolvimento Humano varia de 0 a 1, sendo que o valor 0 indica não
haver nenhum desenvolvimento humano, ao passo que o valor 1 significa
desenvolvimento humano máximo. Os intervalos abaixo indicam os níveis de
desenvolvimento:
IDH compreendido entre 0 a 0,499: baixo desenvolvimento humano;
IDH compreendido entre 0,500 a 0,799: médio desenvolvimento humano;
IDH compreendido entre 0,800 a 1: alto desenvolvimento humano.
Para a avaliação da dimensão relativa à educação, o cálculo do IDH municipal
considera dois indicadores, com pesos diferentes: taxa de alfabetização de pessoas
acima de 15 anos de idade (com peso dois) e a taxa bruta de freqüência à escola
(com peso um).
Para a avaliação da dimensão longevidade, o IDH municipal considera o mesmo
indicador do IDH de países: a esperança de vida ao nascer. Esse indicador mostra o
número médio de anos que uma pessoa nascida naquela localidade no ano de
referência deve viver. O indicador de longevidade sintetiza as condições de saúde e
salubridade daquele local, uma vez que quanto mais mortes houver nas faixas
etárias mais precoces, menor será a expectativa de vida observada no local.
Para a avaliação da dimensão renda, o critério usado é a renda municipal per capita,
ou seja, a renda média de cada residente no município. No caso brasileiro, o cálculo
da renda municipal per capita é feito a partir das respostas ao questionário
expandido do Censo – um questionário mais detalhado do que o universal e que é
aplicado a uma amostra dos domicílios visitados pelos recenseadores. Os dados
colhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) através dessa
amostra do Censo são expandidos para o total da população municipal e, então,
usados para o cálculo da dimensão renda do IDH-M.
Uma vez escolhidos os indicadores, são calculados os índices específicos de cada
uma das três dimensões analisadas: IDHM-E, para educação; IDHM-L, para saúde
(ou longevidade); IDHM-R, para renda. Para tanto, são determinados os valores de
referência mínimo e máximo de cada categoria, que serão equivalentes a 0 e 1,
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respectivamente, no cálculo do índice. Os sub-índices de cada município serão
valores proporcionais dentro dessa escala: quanto melhor o desempenho municipal
naquela dimensão, mais próximo o seu índice estará de 1. O IDHM de cada
município é fruto da média aritmética simples desses três sub-índices: somam-se os
valores e divide-se o resultado por três (IDHM-E + IDHM-L + IDHM-R / 3).
No quadro a seguir são apresentados os valores de IDH obtidos para o Município de
Itapoá nos anos de 1991 e 2000, além dos obtidos para o Estado de Santa Catarina.

Quadro 17 – Valores de IDH para os anos de 1991 e 2000
IDH - Renda

IDHM -Longevidade

IDHM - Educação

IDHM

Localidade
1991

2000

1991

2000

1991

2000

1991

2000

Santa
Catarina

0,682

0,750

0,753

0,811

0,808

0,906

0,748

0,822

Itapoá

0,631

0,728

0,683

0,765

0,788

0,887

0,701

0,793

Fonte: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2012.

De acordo com os dados referentes ao ano 2000, Itapoá pode ser enquadrado como
um município de médio desenvolvimento humano. O Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal de Itapoá cresceu significativamente entre os anos de 1991 e
2000, em todas as dimensões consideradas. Observa-se ainda que o Índice de
Desenvolvimento Humano do município é inferior ao do Estado.
8.2

ÍNDICE FIRJAN DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) foi criado pela Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro para acompanhar a evolução dos municípios
brasileiros e os resultados da gestão das prefeituras.
O índice foi construído para atender a uma das ações propostas no Mapa do
Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. O IFDM propõe-se a suprir a
inexistência de um parâmetro para medir o desenvolvimento socioeconômico dos
municípios e distingue-se por ter periodicidade anual, recorte municipal e
abrangência nacional. Os dados oficiais mais recentes que estão disponíveis,
específicos para os municípios e utilizados para medir as três áreas (emprego e
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renda, educação e saúde) que compõem o índice, são de 2009.
As fontes de dados do IFDM são oficiais e sua metodologia permite a comparação
quantitativa serial e temporal dos municípios analisados, possibilitando a agregação
por estados. A comparação entre municípios ao longo do tempo mostra, com
precisão, se uma melhor posição no ranking se deveu a fatores exclusivos de um
determinado município ou à piora dos demais.
O IFDM varia numa escala de 0 (pior) a 1 (melhor) para classificar o
desenvolvimento humano do país, dos estados e dos municípios. Os critérios de
análise estabelecem quatro categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4001 a 0,6),
moderado (de 0,6001 a 0,8) e alto (0,8001 a 1) desenvolvimento municipal.
Em 2009, com um índice de 0,7731, o Município de Itapoá apresentou um
desenvolvimento moderado.

Quadro 18 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) de Itapoá
Ano
2009

Emprego &
Renda
0,6042

Educação

Saúde

IFDM

0,8710

0,8442

0,7731

Fonte: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012.

8.3

INCIDÊNCIA DE POBREZA

Segundo dados do IBGE de 2003, a incidência de pobreza em Itapoá atinge 41% da
população do município. A pobreza absoluta é medida a partir de critérios definidos
por especialistas que analisam a capacidade de consumo das pessoas, sendo
considerada pobre aquela pessoa que não consegue ter acesso a uma cesta
alimentar e a bens mínimos necessários a sua sobrevivência (SEBRAE, 2010).
8.4

PRODUTO INTERNO BRUTO

O Produto Interno Bruto - PIB é composto por três setores econômicos
(agropecuário, indústria e serviços), os quais contêm dezessete atividades, a saber:
Agropecuário – duas atividades: agricultura, silvicultura e exploração florestal;
e pecuária e pesca.
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Indústria – quatro atividades: indústria extrativa mineral; indústria de
transformação; construção civil; e produção e distribuição de eletricidade e
gás, água, esgoto e limpeza urbana.
Serviços – onze atividades: comércio e serviços de manutenção e reparação;
serviços de alojamento e alimentação; transportes, armazenagem e correio;
serviços de informação; intermediação financeira, seguros e previdência
complementar; serviços prestados às famílias e associativos; serviços
prestados às empresas; atividades imobiliárias e aluguel; administração,
saúde e educação públicas; saúde e educação mercantis; e serviços
domésticos.
O quadro a seguir apresenta a composição do PIB do município em 2009. A
evolução do PIB entre 2006 e 2009 é mostrada no Quadro 20.

Quadro 19 – Composição do PIB a preços correntes em 2009
Item

Valor (R$ mil)

Valor adicionado bruto da agropecuária

10.440

Valor adicionado bruto da indústria

20.107

Valor adicionado bruto dos serviços

96.513

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios

9.930

PIB

136.990

PIB per capita

11.923,55

Fonte: BRASIL / IBGE.

Quadro 20 – Evolução do PIB a preços correntes
PIB a preços correntes (R$ mil)
Ano 2006

Ano 2007

Ano 2008

Ano 2009

100.955

108.184

120.390

136.990

Fonte: BRASIL / IBGE.
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8.5

TRIBUTOS E RECEITAS

Dentre os tributos arrecadados pela Prefeitura Municipal de Itapoá, merece destaque
o ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Dados de
arrecadação do ICMS abrangendo o período de 2008 a 2011 são mostrados no
quadro a seguir.

Quadro 21 – Valores de arrecadação anual de ICMS
Ano

Valor de ICMS Arrecadado (R$)

2008

1.867.538,56

2009

1.956.471,73

2010

2.258.601,92

2011

2.670.053,99

Fonte: FECAM, 2012.

Como receita importante para o município pode ser citado o FPM – Fundo de
Participação dos Municípios, cujos dados pesquisados no período de 2008 a 2011
são mostrados no Quadro 22.
Quadro 22 – Receita anual do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Ano

Valor do FPM (R$)

2008

5.373.914,03

2009

5.323.446,18

2010

5.464.990,47

2011

8.320.541,13

Fonte: FECAM, 2012.
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9 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
9.1

CLIMA

O clima na região de Itapoá, segundo a classificação de köppen, é “Cfa”, que
determina uma temperatura moderada com chuvas bem distribuídas e verão quente.
Nos meses de inverno pode haver ocorrência de geadas, sendo a média de
temperatura neste período inferior a 16°C. No mês mais quente as máximas são
superiores a 30°C.
Segundo dados da Prefeitura Municipal de Itapoá, o clima característico do
município é o tropical úmido, com chuvas distribuídas sem muita oscilação ao longo
do ano. A temperatura média anual fica em torno de 20ºC. A umidade relativa do ar
média é de 87,18% e a precipitação média anual de 1.904 mm.
Uma classificação particular do clima da região necessita de medidas longas (cerca
de 30 anos de observação permanente) e contínuas de uma série de variáveis, tais
como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, pluviosidade, ventos e
insolação. Os dados meteorológicos apresentados a seguir, para a região de Itapoá,
foram coletados pela estação meteorológica de São Francisco do Sul, do INMET,
entre os anos de 1939 e 1993, disponíveis no Centro de Recursos Hídricos de Santa
Catarina (CLIMERH) e apresentados no Atlas Ambiental de Joinvile: Complexo
Hídrico da Bacia da Babitonga (2002). As principais características levantadas sobre
o clima são:
O mês de julho apresenta as menores temperaturas mínimas do ano,
provocadas pela invasão da mPa (massa polar antártica).
As temperaturas máximas estão condicionadas a entrada das massas
equatorial e tropical. Sendo assim, as maiores temperaturas ocorrem nos
meses de verão, quando a participação das massas quentes é maior.
Os altos valores de precipitação registrados no verão são explicados pela
conjugação de chuvas trazidas pela mEc (massa equatorial continental) e
mTa (massa tropical atlântica), e o efeito orográfico da Serra do Mar.
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Os dias de chuva têm comportamento similar à precipitação. No inverno, de
julho a agosto, a presença das massas polares diminui os dias de chuva. O
recuo das massas quentes para norte também contribui para a redução das
chuvas.
A evaporação tende a ser maior nos meses de verão, com altas temperaturas
e pluviosidade.
No verão a umidade relativa é reduzida devido à maior evaporação e atinge
seus maiores valores quando da aproximação do verão. Os altos valores de
umidade caracterizam uma região como muito úmida.
Com proximidade do verão, setembro e outubro, a gradual elevação da
temperatura condiciona maior taxa de evaporação e a cobertura de nuvens se
torna elevada. A menor nebulosidade no verão se deve a entrada da mTa,
quando traz tempo seco. No inverno a evaporação diminui e os índices de
nebulosidade atingem o mínimo.
A maior nebulosidade, que precede o verão, diminui sensivelmente a
insolação, com os meses de setembro e outubro apresentado os menores
índices médios da região.
Os meses mais frios trazem sempre as maiores pressões atmosféricas
registradas, devido à presença de massas polares frias e secas.
As altas pressões atmosféricas no inverno diminuem a incidência de ventos
nos meses de maio a agosto, apresentando valores abaixo da média anual.
9.2

HIDROGRAFIA

Os maiores rios que cortam o Município de Itapoá são o Rio Saí Mirim, o Rio Saí
Guaçú e o Rio Jaguaruna.
A Bacia Hidrográfica do Saí Mirim é a maior bacia hidrográfica da região (73,3 km²),
constituída de várias vertentes que irrigam por completo o município. Contêm nas
cabeceiras dos rios quatro cachoeiras com quedas que variam de sete a doze
metros de altura, situadas no Braço do Norte e Saí Mirim. É considerada bacia
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litorânea de pequeno porte e deságua diretamente no Oceano Atlântico. A Bacia
Hidrográfica do Saí Mirim é formada pelos seguintes rios: Saí Mirim, Água Branca,
Bom Futuro, Braço do Norte, Quilombo, Do Meio, Baixo, Jaguaruna, Comprido,
Pequeno,

Gracioso,

Uirapuru,

Inferninho,

Itapoá,

Mendanha,

Carrapatinho,

Banararinha, Minas, Guarajuba, Bacamarte, Do Tomás e dos Córregos Trevisa,
Água Branca (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
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Figura 4– Hidrografia do Município de Itapoá
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9.3

RELEVO

O Município de Itapoá é caracterizado por um relevo acidentado, com colinas e até
montanhas de 200 metros. O relevo também apresenta planícies sedimentares, que
se estendem ao longo do litoral, onde encontramos: praias, baías, enseadas e
pontas. Em Itapoá a presença da Mata Atlântica é permanente ao longo de todo o
município (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
9.4

VEGETAÇÃO

A superfície no município é coberta principalmente pela vegetação de Floresta
Atlântica de planície costeira, ou seja, Floresta Ombrófila Densa de planície
quaternária. Há também a vegetação de praia, restinga e mangues e, ao longo das
montanhas, vegetação mais exuberante da Floresta Sub-Montana e Montana. Na
formação planície Montana e Sub-Montana há várias espécies de árvores nativas,
tais como: canela preta, peroba vermelha, canela sassafrás, massaranduba, canela
amarela, guapuruvu e outras (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
Em Itapoá observa-se a ocorrência de mangues na região entre os rios Saí Guaçú e
Saí Mirim, em suas margens respectivamente e em desembocaduras de rios. O
manguezal é um dos ecossistemas costeiros de maior importância por sua alta
produtividade. Com terrenos baixos, os manguezais estão sujeitos à ação direta das
marés e localizados em áreas relativamente abrigadas, formados por vasas lodosas
às

quais

se

associam

comunidades

vegetais

e

animais

característicos

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).

46

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA

Figura 5– Vegetação do Município de Itapoá
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9.5

GEOLOGIA

Os sedimentos marinhos atuais são compostos por cordões de areia quartzosas,
quase sempre bem selecionados, distribuídos ao longo das praias; apresentando
esporadicamente ilmenita. No Balneário Itapema do Norte encontra-se rochas
denominadas migmatitas (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
9.6

GEOMORFOLOGIA

A planície costeira do Município de Itapoá localiza-se na região nordeste do Estado
de Santa Catarina. A planície estende-se entre o Oceano Atlântico, a leste; a Serra
do Mar, a oeste; a Baía de São Francisco do Sul, ao sul, e pelo Rio Saí Guaçu, ao
norte. Os morros e serras que limitam a planície costeira são constituídos por rochas
pré-cambrianas do Cinturão Granitóide Costeiro.
Em alguns locais as rochas do embasamento alcançam a costa formando
promontórios, tais como a Ponta do Areião, e pequenas ilhas, como a de Itapeva e
do Saí. Também ocorrem na área depósitos continentais do Cenozóico, constituídos
por colúvios, leques, terraços e planícies aluviais. A planície costeira é constituída
principalmente por terraços marinhos do Pleistocene Superior e Holoceno, planícies
paleoestuarinas do Holoceno e manguezais e praias atuais.
Quanto ao tipo de solo predomina o régio arenito, silte e argila. A composição é de
quartzo em maior parte, argilo minerais e minerais pesados, tais como: magnetita,
ilmenita e conchas (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ, 2012).
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Figura 6– Geomorfologia do Município de Itapoá
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10 IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS
TERRITORIAL DESORDENADA

DE

OCUPAÇÃO

Através de levantamento de informações em fontes secundárias e de visita técnica
realizada, foram identificados alguns problemas relacionados à ocupação territorial
desordenada no município, tais como:
Presença de lixo disperso nas praias e ruas;
Alagamentos pela cidade no período chuvoso devido à ineficiência ou
inexistência de rede de drenagem;
Predominância de uso de fossas sépticas, filtros e cloração nas residências
Ocorrência de lançamento de esgoto direto nos rios, riachos e valas;
Ocupação em áreas de preservação permanente;
Existência de inúmeros loteamentos clandestinos (não legalizados);
Inexistência de Sistemas de Esgotos Setoriais;
Peixarias localizadas inadequadamente em áreas de prevenção;
Loteamentos com índices de área loteável superiores a 65% (Legislação
Estadual e Federal), sem praças, áreas verdes e ainda ocupando as áreas de
A.P.P. nas margens do Rio Saí Mirim; inexistência de infraestrutura mínima
de meio-fio, passeio, pavimentação, drenagem e arborização, possuindo,
quase sempre, somente energia elétrica e rede de água.
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11 DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA SOCIAL
O diagnóstico da dinâmica social do município tem como objetivo “articular o
envolvimento da sociedade na elaboração dos estudos” que conduzirão ao Plano em
questão. Ou seja, para a construção do Plano é previsto um processo participativo
de forma que este tenha em conta não somente aspectos do olhar técnico e
ambiental, mas, também do olhar social. E, por outra parte, enriquecer e legitimar o
Plano incorporando nele o conhecimento empírico e a memória viva dos moradores
da região. Fundamental para este processo

é que a sociedade esteja

permanentemente

objetivos

informada

a

respeito

dos

dos

estudos,

dos

correspondentes avanços e das possibilidades de participar.
Por tratar-se de um Plano, deverão ser analisadas todas as potencialidades
identificadas no processo de participação social, visando aproveitá-las seja na
formulação, seja na etapa posterior da implementação do plano. E, ao mesmo
tempo, é através do processo de participação social que deverão ser identificadas as
carências e as eventuais forças de resistência ou não cooperativas, aspectos estes
que deverão ser adequadamente tratados visando atenuá-los ou, se possível,
eliminá-los.
Neste sentido, o diagnóstico da dinâmica social do município, com a identificação
dos principais atores sociais e das instituições relacionadas com o uso e proteção
dos recursos hídricos, constitui-se num elemento básico para a elaboração do Plano.
No que se refere à identificação de atores sociais e institucionais intervenientes na
área do município, foi realizada uma ampla pesquisa procurando-se destacar
aqueles com atuação relevante e que possam ser elementos multiplicadores do
processo de envolvimento da sociedade na construção do Plano.
Inicialmente foi efetuado um levantamento preliminar dos principais atores sociais e
institucionais atuantes na região de estudo, aproveitando basicamente as
informações existentes e disponíveis na internet. Este levantamento será
posteriormente enriquecido com o auxílio dos participantes nas primeiras reuniões
locais e com pesquisas complementares em fontes secundárias. Os resultados são
apresentados nos itens que seguem.
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11.1 IDENTIFICAÇÃO DE ATORES SOCIAIS ATUANTES: GRUPOS SOCIAIS E
ECONÔMICOS ORGANIZADOS
Determinados grupos de atores sociais, adequadamente organizados, têm grande
potencial de parceria para a construção do Plano. Na seqüência é apresentada a
relação dos atores atuantes no município ou região, conforme sua categorização
social.
11.1.1 Sindicatos
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais
A partir de consulta ao sítio da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Santa Catarina (FETAESC, 2012) foi identificado o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais (STR de Itapoá) existente no município.
11.1.2 Associações Comerciais, Industriais e Outras
Dentre as associações atuantes na área do município foram identificadas as
seguintes:
Associação Comercial e Industrial de Itapoá – ACINI;
Associação dos Moradores e Amigos dos Balneários Rosa dos Ventos e
Itamar – ROSAMAR;
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itapoá.
11.2 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES RELACIONADAS
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

COM

O

Neste item são apresentadas as instituições com ações relevantes para a Gestão
dos Recursos Hídricos na área do município, em virtude do seu potencial de agente
apoiador e multiplicador das ações de planejamento. Descrevem-se brevemente as
atribuições e correspondente participação no processo de gestão de recursos
hídricos.
11.2.1 Instituições de Âmbito Municipal e Intermunicipal
Além da própria prefeitura municipal, outras instituições podem ser importantes para
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a construção do Plano.
Águas de Itapoá
Desde 09 de Outubro de 2007, o sistema de abastecimento público de água do
município é administrado pelo poder municipal.
O sistema de água de Itapoá é formado por um centro de atendimento ao cliente e
por dois sistemas de tratamento de água (ÁGUAS DE ITAPOÁ, 2012).
Associação de Municípios
As associações de municípios, dentro do processo de gestão de recursos hídricos,
assumem um papel de significativa importância, pois são articuladores potenciais
para a preservação e conservação deste recurso natural. A capacidade de
articulação

e

ação

efetiva

dos

municípios

participantes

representa

uma

potencialidade que deve ser direcionada para ações conjuntas, programas e projetos
para proteção dos mananciais hídricos, bem como para a promoção de campanhas
de educação ambiental e estabelecimento de parcerias entre as organizações locais
como forma de promover e fortalecer a participação da população no processo.
A Associação de Municípios atuante é apresentada no Quadro 23.
Quadro 23 – Associação de Municípios atuante
Associação de Municípios

Município Sede

Municípios atuantes

AMUNESC - Associação de
Municípios do Nordeste de
Santa Catarina

Joinville

Araquari, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre,
Garuva, Itapoá, Joinville, Rio Negrinho, São
Bento do Sul e São Francisco do Sul

11.2.2 Instituições de Âmbito Estadual
Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS
No ano de 2003, foi feita a integração da antiga Secretaria da Família com a
Secretaria do Meio Ambiente, formando a então denominada Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente – SDS.
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Com a reforma administrativa ocorrida em 2005, através da Lei Complementar nº
284 de 28 de fevereiro de 2005, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social,
Urbano e Meio Ambiente foi transformada em Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável, permanecendo a sigla SDS.
Na terceira reforma administrativa através da Lei Complementar nº 381 de 7 de maio
de 2007, é alterada a competência e o nome da SDS, transformando-a em
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, mantendo a sigla
SDS (SANTA CATARINA / SDS, 2012).
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH foi estabelecido através da Lei
nº 6.739 de 1985 com as funções de órgão de deliberação coletiva no Estado de
Santa Catarina.
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos é o órgão superior do Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, responsável pelo estabelecimento de
diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos, proposição de diretrizes para o
Plano Estadual de Recursos Hídricos e normas sobre o uso das águas e, ainda,
estabelecimento de normas para a instituição de Comitês de Bacia. O órgão central,
representado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
(SDS), responsável pelo Meio Ambiente, é responsável pela execução da Política
Estadual de Recursos Hídricos e coordenação a implantação dos Planos de
Recursos Hídricos (SANTA CATARINA / SDS, 2012).
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – SDR
As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional objetivam a democratização
das ações e a transparência e visam ao amplo engajamento e a participação das
comunidades de cada microrregião, com a regionalização do orçamento, do
planejamento, da fiscalização e das ações.
As Secretarias atuam como agências oficiais de desenvolvimento. Os Conselhos compostos pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, os Prefeitos e
Presidentes das Câmaras de Vereadores da região de abrangência e dois
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representantes, por município, membros da sociedade civil, que representem os
segmentos culturais, políticos, ambientais, econômicos e sociais – constituem um
Fórum permanente de debates sobre a aplicação do orçamento regionalizado, a
escala

de

prioridade

das

ações

e

a

integração

Estado/Município/Universidade/Comunidade no planejamento e execução de metas.
Fazem parte, da organização estrutural das Secretarias, as gerências regionais: da
Educação; da Saúde; da Assistência Social; do Desenvolvimento Econômico
Sustentável e Agricultura; da Infraestrutura; da Cultura, Turismo e Esporte; e, a
Gerência de Projetos Especiais (SANTA CATARINA / SDR, 2012).
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional atuante na área do município
é a SDR de Joinville, cuja sede localiza-se no município de mesmo nome.
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A –
EPAGRI
Com o objetivo de promover a preservação, recuperação, conservação e utilização
sustentável dos recursos naturais, a Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina S/A, vinculada a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Rural e da Agricultura) busca a competitividade da agricultura
catarinense frente a mercados globalizados, adequando os produtos às exigências
dos consumidores. É também objetivo da empresa promover a melhoria da
qualidade de vida do meio rural e pesqueiro.
A estrutura organizacional da Epagri compreende, no nível político-estratégico, a
sede administrativa, integrada pelos órgãos deliberativos e de fiscalização, a
diretoria executiva, as gerências estaduais e as assessorias, competindo-lhes a
formulação de políticas, diretrizes, estratégias e o estabelecimento de prioridades;
análise

da

gestão

econômico-financeira;

coordenação,

avaliação,

suporte

institucional e articulação interinstitucional. No nível tático-operacional compete às
Gerências Regionais – compostas por unidades de pesquisa, centros de
treinamento, campos experimentais e escritórios municipais – o cumprimento das
políticas, diretrizes, estratégias e prioridades; formulação e execução de projetos;
administração dos recursos humanos, materiais e financeiros; articulação e suporte
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intra-regional; participação nos planos municipais de desenvolvimento rural e na
articulação local (SANTA CATARINA / EPAGRI, 2012).
A Epagri possui um escritório no município, pertencente à Gerência Regional de
Joinville.
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC
Empresa de economia mista, criada em 28/02/1979 pela Lei nº 5.516 e fundada em
27/11/1979, transformada em empresa pública em 06/09/2005 tem como missão
melhorar a qualidade de vida da sociedade catarinense, promovendo a saúde
pública e o desenvolvimento integrado e sustentável dos setores agropecuário,
florestal e pesqueiro, através de ações voltadas ao apoio da produção e
comercialização, controle de qualidade e saneamento ambiental.
Serviços prestados: Saúde animal, fomento da produção animal, classificação de
produtos de origem vegetal, armazenagem, engenharia rural e inspeção de produtos
de origem animal (SANTA CATARINA / CIDASC, 2012).
Está organizada em Administrações Regionais, das quais, a que atua no município
está localizada em Joinville.
FATMA – Fundação do Meio Ambiente
A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Governo do Estado de Santa
Catarina. Atua com uma sede administrativa, localizada em Florianópolis, e 14
coordenadorias regionais, e um Posto Avançado de controle Ambiental (PACAM), no
Estado. Criada em 1975, a FATMA tem como missão maior garantir a preservação
dos recursos naturais do Estado. Isto é buscado através: da gestão de oito Unidades
de Conservação Estaduais, da Fiscalização Ambiental, do Licenciamento Ambiental,
do Programa de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas Perigosas e de
Estudos e Pesquisas Ambientais e da pesquisa da Balneabilidade internacionais
(SANTA CATARINA / FATMA, 2012).
A ação da FATMA na área correspondente ao município compete à Coordenadoria
de Desenvolvimento Ambiental (CODAM) com sede em Joinville.
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Vigilância Sanitária - VISA
A Vigilância Sanitária (VISA) é responsável por promover e proteger a saúde e
prevenir a doença por meio de estratégias e ações de educação e fiscalização. Tem
como missão promover e proteger a saúde da população por meio de ações
integradas e articuladas de coordenação, normatização, capacitação, educação,
informação apoio técnico, fiscalização, supervisão e avaliação em Vigilância
Sanitária.
O serviço de Vigilância Sanitária está vinculado ao serviço de saúde. No caso do
Brasil, é o SUS – Sistema Único de Saúde. O SUS foi criado pela Lei Federal Nº
8.080 de 19 de Setembro de 1990. No artigo 7 dessa Lei estão descritos os
princípios e as diretrizes do SUS, que são os mesmos que regem o trabalho da
Vigilância Sanitária.
Cabe aos municípios a execução de todas as atividades de Vigilância Sanitária,
desde que assegurados nas leis federais (Portaria nº 2.473, de 29 de dezembro de
2003) e estaduais. Esse é o processo chamado de municipalização das ações da
VISA. O Estado e a União podem atuar em caráter complementar quando houver
risco epidemiológico, necessidade profissional e tecnológica (SANTA CATARINA /
VISA, 2012).
Regional Estadual da Vigilância Sanitária atuante no município: Joinville (23ª
Regional).
11.2.3 Instituições de Âmbito Federal
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) é uma autarquia federal, criado pela Lei 7735/89 de 22 de fevereiro de
1989. Ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo o
responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente. Desenvolve
diversas atividades para a preservação e conservação do patrimônio natural,
exercendo o controle e a fiscalização sobre o uso dos recursos naturais. (BRASIL /
IBAMA, 2012).
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O IBAMA atua no município através do Escritório Regional localizado no Município
de Joinville.
Agência Nacional de Águas (ANA)
É o órgão gestor dos recursos hídricos de domínio da União, justificando sua
inclusão dentre as instituições relevantes para o gerenciamento dos recursos
hídricos da área do município (BRASIL / ANA, 2012).
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
Embora não tenha competência direta sobre o gerenciamento dos recursos hídricos,
compete a ela a concessão dos direitos de exploração dos potenciais hidrelétricos
em qualquer curso de água, mesmo nos de domínio estadual, com prévia consulta
de disponibilidade hídrica ao correspondente órgão gestor. A mesma necessidade
de articulação e integração de ações entre entidades federais e regionais justifica a
inclusão desta instituição (BRASIL / ANEEL, 2012).
Ministério do Meio Ambiente (MMA) / Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano (SRHU)
A SRHU do MMA compete, dentre outras funções, propor políticas, planos e normas
e definir estratégias nos temas relacionados com a gestão integrada do uso múltiplo
sustentável dos recursos hídricos. Compete, também, desenvolver ações de apoio
aos Estados na implementação do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos; desenvolver ações de apoio à constituição dos Comitês de
Gerenciamento de Bacias Hidrográficas; promover, em articulação com órgãos e
entidades estaduais, os estudos técnicos relacionados aos recursos hídricos e
propor o encaminhamento de soluções (BRASIL / MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2012).
Conselhos Profissionais
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa
Catarina - CREA
O CREA/SC, assim como todos os outros CREAs distribuídos pelo Brasil, está
vinculado ao CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
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que é a instância superior de regulamentação das profissões abrangidas. Cabe ao
CONFEA garantir a unidade de ação e a normatização de todos os CREAs,
exercendo funções de supervisão financeira e administrativa sobre eles. Forma-se
assim, o Sistema CONFEA/CREAs. Dentro desse contexto, o CREA-SC oferece
suporte para que engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, geógrafos,
meteorologistas, técnicos industriais, técnicos agrícolas e tecnólogos absorvam
rapidamente as evoluções no setor da tecnologia. Para atender Santa Catarina, o
CREA possui 20 Inspetorias Regionais, 8 Escritórios de Representação Regional e 4
Postos de Atendimento (CREA, 2012).
A Inspetoria Regional do CREA-SC atuante no município encontra-se situada em
Joinville. O Conselho possui ainda um posto de atendimento no Município de Itapoá.
11.2.4 Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do
Norte
Os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica do Estado de Santa Catarina
são órgãos colegiados para a gestão de recursos hídricos com atribuições
normativas, consultivas e deliberativas de atuação na bacia ou sub-bacia
hidrográfica de sua abrangência, integrados por 40% de representantes dos
usuários da água; 40% de representantes da população da bacia, através dos
poderes executivo e legislativo municipais, de parlamentares da região e de
organizações e entidades da sociedade civil; e 20% para representantes dos
diversos órgãos da administração estadual e federal atuantes na bacia. São
destinados a atuar como “parlamento das águas”, posto que são os fóruns de
decisão no âmbito de cada Bacia Hidrográfica.
Nos Regimentos Internos dos Comitês Catarinenses de Gerenciamento de Bacias
Hidrográficas, aprovados mediante Decretos do Poder Executivo Estadual,
destacam-se os seguintes objetivos:
I - promover o gerenciamento descentralizado, participativo e integrado da
Bacia Hidrográfica, sem dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos, dos
recursos hídricos em sua área de atuação;
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II - promover a integração de ações na defesa contra eventos hidrológicos
críticos, que ofereçam riscos à saúde e à segurança públicas, assim como prejuízos
econômicos e sociais;
III - adotar a Bacia Hidrográfica como unidade físico-territorial de
planejamento e gerenciamento;
IV - reconhecer o recurso hídrico como um bem público, de valor econômico,
cuja utilização deve ser cobrada, observados os aspectos de quantidade, qualidade
e as peculiaridades da Bacia hidrográfica;
V - combater e prevenir as causas e efeitos adversos da poluição, das
inundações, das estiagens, da erosão do solo e do assoreamento dos corpos de
água nas áreas urbanas e rurais;
VI - compatibilizar o gerenciamento dos recursos hídricos com o
desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente;
VII - promover a maximização dos benefícios econômicos e sociais
resultantes do aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos assegurando o uso prioritário para o abastecimento das populações;
VIII - estimular a proteção das águas contra ações que possam comprometer
o uso atual e futuro.
O município em estudo está inserido na região de atuação do “Comitê de
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Norte”, criado através do
Decreto Estadual Nº 3.391/98, de 23 de novembro de 1998.
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12 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS
INSTRUMENTOS
LEGAIS
DE
SANEAMENTO
AMBIENTAL
A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico na de Área de Manejo de
Águas Pluviais e Drenagem Urbana nas suas definições de conteúdo deve pautar-se
pelos pressupostos, pelos princípios e pelos instrumentos definidos na legislação
aplicável e nos programas e políticas públicas do saneamento básico. Os itens que
seguem contemplam as diretrizes da Constituição Federal e das legislações federal,
estadual e municipal relacionadas ao manejo de resíduos sólidos.
12.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL
O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na Constituição
Federal, quando determina as competências da União, dos Estados-membros, do
Distrito Federal e dos Municípios, nos art. 21, XX1 e 23, IX2, limitando-se apenas à
fixação das atribuições dos referidos entes.
Outro artigo constitucional que trata do saneamento básico é o art. 225 3, que
disciplina o direito ambiental ecologicamente equilibrado.
Além da ligação do meio ambiente com o serviço público de saneamento básico, o
direito à saúde também possui um vínculo com esta espécie de serviço, que está
previsto no art. 1964 e 2005 da Constituição Federal.
Por se tratar de serviço público, o serviço de saneamento básico, deverá observar o

1

Art. 21. São bens da União
[...] XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes
urbanos;
2
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
[...] IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;
3
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
4
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
5
Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
[...]IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
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art. 306 da Constituição Federal, que relata os serviços que os Municípios podem
prestar, caracterizando um dos princípios que asseguram a sua autonomia
administrativa. Esse artigo explicitou que compete aos Municípios organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo.
Por fim, a Constituição Federal prevê em seu art. 1757 a concessão como forma de
prestação indireta e serviços públicos, que é delegada ao particular mediante
licitação. As leis que regulam esse instituto atualmente são a Lei nº 8.987/95 e a Lei
nº 9.074/95.
12.2 LEGISLAÇÃO FEDERAL
Lei nº 11.445/2007
No Brasil a regulação do saneamento básico é recente, o marco importante foi o
Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) instituído na década de 1970, que
visava uma política de desenvolvimento urbano.
Em conjunto com o PLANASA o extinto Banco Nacional de Habilitação (BNH), criado
para implantar o desenvolvimento urbano, contribuiu com o desenvolvimento do
setor de saneamento.
Com a decadência do PLANASA, e a posterior ausência de regulação para o setor
de saneamento, ficou uma lacuna no setor durante anos. Então, restou clara a
necessidade de um marco regulatório.
Em consequência da existência de um grande vazio na regulação do serviço de
saneamento básico foi então criada a Lei nº 11.445/07, que estabelece as diretrizes
nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico.
Esta Lei é regulamentada pelo Decreto nº 7.217/10.

6

Art. 30. Compete aos Municípios:
[...]V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
7
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
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A edição da Lei nº 11.445/07 constitui um avanço na área institucional, pois
explicitou diretrizes gerais de boas práticas de regulação, criou um marco legal e
reduziu a insegurança jurídica no setor do saneamento básico.
Neste prisma, a Lei nº 11.445/07 traz os princípios fundamentais expressos no art.
2º8, a definição do saneamento básico (art.º 39), a possibilidade de delegação dos
serviços públicos de saneamento básico nos termos do art. 24110 da Constituição
Federal e da Lei nº 1.1107/05, as responsabilidades do titular dos serviços, a
exigência de contrato e suas condições de validade, a coordenação, o controle e a
articulação de distintos prestadores de atividades interdependentes, a disciplina da
instituição de fundos aos quais poderão ser destinadas parcelas das receitas para
custear planos e a universalização do setor, as disposições relativas à prestação
regionalizada, as normas relativas ao planejamento, à regulação e aos direitos dos
usuários, à sustentabilidade econômico-financeira, aos requisitos mínimos de

8

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios
fundamentais:
I - universalização do acesso; II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na
conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; III - abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à
saúde pública e à proteção do meio ambiente; IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de
drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio
público e privado; V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e
regionais; VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à
pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse
social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator
determinante; VII - eficiência e sustentabilidade econômica; VIII - utilização de tecnologias apropriadas,
considerando a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; IX transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados; X controle social; XI - segurança, qualidade e regularidade; XII - integração das infraestruturas e serviços com a
gestão eficiente dos recursos hídricos.
9
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e
instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias
públicas; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento
de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
10
Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos.

63

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA

qualidade técnica e controle social.
A Lei nº 11.445/07 inclui, como diretrizes, nacionais, vinculantes para todos os entes
federativos – particularmente a União e o ente federativo da competência
constitucional para a prestação dos serviços de saneamento básico.
A Lei não aborda de forma expressa qual ente federado é o titular dos serviços de
saneamento básico, pois, por se tratar de matéria de competência, cabe a
Constituição Federal dispor sobre o assunto.
Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 30, institui competência para
organizar e prestar os serviços públicos de interesse local dos Municípios,
assegurando sua autonomia administrativa.
Interpretar essa disposição constitucional significa dizer que serviço público de
saneamento básico é claramente atribuído aos Municípios, sendo este ente federado
competente para prestá-lo e organizá-lo haja vista o interesse local ou
predominantemente local.
Enfim, a Lei nº 11.445/07, que traz a diretrizes nacionais para o saneamento básico,
contempla

diversos

conteúdos

de

natureza

distinta

relacionado

tanto

ao

financiamento, ao planejamento, à prestação e ao controle dos serviços públicos de
saneamento básico propriamente dito, quanto à delegação de sua prestação, aos
respectivos contratos e às relações entre titulares e executores dos serviços nos
casos de prestação regionalizada.
Decreto Federal Nº 2.612 de 3 de Junho de 1998 - Regulamenta o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos.
Lei Federal Nº 9.433 de 8 de Janeiro de 1997 - Institui a Política Nacional de
Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal.
Lei Federal Nº 9.984 de 17 de Julho de 2000 – Dispõe sobre a criação da Agência
Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional
de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, e dá outras providências.
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Resolução CONAMA Nº 357 de 17 de Março de 2005 - Dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento,
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e da
outras providências.
12.3 LEGISLAÇÃO ESTADUAL
No Estado de Santa Catarina, a Constituição Estadual, cita o serviço público de
saneamento básico quando aborda a questão de competência estadual no art. 9º 11,
e sobre a saúde no art. 15312.
Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao saneamento básico
(inclusive drenagem urbana) a nível estadual são:
Lei Estadual Nº 13.517 de 4 de Outubro de 2005 - Dispõe sobre a Política
Estadual de Saneamento e estabelece outras providências.
OBS: Em relação ao marco legal e institucional do Estado de Santa Catarina, cabe
destacar a lei 13.517 de 04/10/2005, que instituí a Política Estadual de Saneamento
onde em seu art. 2º, define os seguintes conceitos fundamentais:
I - Saneamento ou Saneamento Ambiental: o conjunto de ações com o objetivo de
alcançar

níveis

crescentes

de

salubridade

ambiental,

compreendendo

o

abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e dos
resíduos sólidos e gasosos e os demais serviços de limpeza; o manejo das águas; o
controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças e a disciplina da ocupação
e uso do solo, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria de vida nos
meios urbanos e rural; e
II - Salubridade Ambiental: qualidade das condições em que vivem populações
urbanas e rurais no que diz respeito à sua capacidade de inibir, prevenir ou impedir

11

Art. 9º O Estado exerce, com a União e os Municípios, as seguintes competências: [...]IX - promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
12
Art. 153. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único. O direito à saúde implica os seguintes princípios
fundamentais: I - trabalho digno, educação, alimentação, saneamento, moradia, meio ambiente saudável,
transporte e lazer;
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a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, bem como de favorecer o
pleno gozo da saúde e o bem estar.
PORTARIA Nº 024 de 1979 - Enquadra os cursos d'água do Estado de Santa
Catarina na classificação estabelecida pela Portaria GM nº 0013, de 15 de Janeiro
de 1976, do Ministério do Interior.
Lei nº 14.675 de 13 abril de 2009 – Institui o Código Estadual do Meio Ambiente;
Decreto n° 3.108/2010 - Cria a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento
Básico do Estado de Santa Catarina – AGESAN;
12.4 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Os principais instrumentos legais que dizem respeito ao saneamento básico
(inclusive drenagem urbana) a nível municipal são:
Lei Orgânica, de 15 de julho de 1990 – em especial art. 13 (incisos XVI, XVII e
XVIII), art. 211 e art. 212;
Lei Municipal nº 294, de 11 de junho de 2010 – Institui a Política Municipal de
Saneamento Básico, e dá outras providências;
Lei Municipal nº 303, de 07 de julho de 2010 – Altera a Lei Municipal nº 294/2010,
que institui a Política Municipal de Saneamento Básico, e dá outras providências.
Plano Diretor – A seguir serão apresentadas as leis complementares que fazem
parte do plano diretor e que possuem alguma influência na macro ou microdrenagem
no município de Itapoá.
Lei Complementar Municipal n° 005, de 21 de julho de 2003 – Institui o Código de
Obras do Município de Itapoá e dá outras providências;
“Art. 85 - O escoamento de águas pluviais do lote edificado para a sarjeta deverá ser
feito em canalização construída sob o passeio.
§1º - Em casos especiais de inconveniência ou impossibilidade de conduzir as águas
pluviais às sarjetas, será permitido o lançamento destas águas nas galerias de
águas pluviais, após aprovação, pela Prefeitura, de esquema gráfico apresentado
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pelo interessado.
§2º - As despesas com a execução da ligação às galerias pluviais serão de inteira
responsabilidade do interessado.
§3º - A ligação será concedida a título precário, cancelável a qualquer tempo, pela
Prefeitura, caso haja qualquer prejuízo ou inconveniência.
Art. 86 - Nas edificações construídas no alinhamento, as águas pluviais provenientes
de telhados, balcões e marquises deverão ser captadas por meio de calhas e
condutores.
Parágrafo Único - Os condutores instalados nas fachadas lindeiras à via pública
serão embutidos até a altura mínima de 2,50 m (dois metros e cinqüenta
centímetros), acima do nível do passeio.
Art. 87 - Não será permitida a ligação de condutores de águas pluviais à rede de
esgotos, quando existente, nem vice-versa.
Art. 95 - Não será permitida a ligação de canalização de esgoto ou de água servidas
às sarjetas ou galerias de águas pluviais.”
Lei Complementar Municipal n° 006, de 21 de julho de 2003 – Institui o Código de
Posturas do Município de Itapoá e dá outras providências;
“Art. 4° - A fiscalização sanitária deverá abranger especialmente a higiene da orla
marítima; a higiene das vias públicas; a higiene das habitações particulares e
coletivas; a higiene da alimentação, incluindo todos os estabelecimentos onde se
fabriquem

ou

vendam

bebidas

e

produtos

alimentícios;

a

higiene

dos

estabelecimentos em geral; a higiene das piscinas de natação; a limpeza e a
desobstrução dos cursos d’água e das valas; o controle da água e do sistema de
eliminação de dejetos; o controle da poluição ambiental; o controle e monitoramento
do ar e dos resíduos e despejos industriais e agrícolas.
Art. 13 - Os proprietários de lotes urbanos no município são responsáveis pela
limpeza do passeio e sarjetas fronteiriças às suas residências ou estabelecimentos,
havendo calçamento ou não.
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Parágrafo único - É proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem edificações
ou nas várzeas, valas, brejos, galerias de águas pluviais, sarjetas e nos cursos
d'água canalizados ou não, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de animais,
fragmentos pontiagudos ou qualquer material que possa causar incômodo à
população ou prejudicar a estética da cidade, bem como queimar, dentro do
perímetro urbano, qualquer substância nociva à população.
Art. 150 - É vedada a obstrução das valas de escoamento das águas pluviais, sendo
que o proprietário que proceder à obstrução será responsabilizado pelo prejuízo
decorrente.
Parágrafo único - Tanto as valas existentes como as abertas pela municipalidade
deverão obedecer a critérios técnicos traçados pelo departamento competente da
Prefeitura.”
Lei Municipal nº 204/2008 Data: 15 de outubro de 2008 – Dispõe sobre o
Zoneamento da Ocupação e Uso do Solo Urbano do Município de Itapoá, e dá
outras Providências.
“Art. 19. A regulamentação dos tipos de uso do solo e as normas para a ocupação
do solo das diversas zonas estão estabelecidas, respectivamente, nas Tabelas II e
III do Anexo I, que estabelecem os usos permitidos e permissíveis, além de definir
as dimensões mínimas dos lotes, a taxa máxima de ocupação, o coeficiente máximo
de aproveitamento, a taxa mínima de permeabilidade, o número máximo de
pavimentos e os recuos mínimos exigidos.”
Lei Municipal n° 215/2008, de 24 de dezembro de 2008 – Dispõe sobre o
Parcelamento e Uso do Solo para Fins Urbanos no Município de Itapoá e dá outras
Providências.
“Art. 5 Não será permitido o parcelamento do solo:
I. Em áreas alagadiças ou sujeitas a inundações freqüentes, antes de tomado
medidas saneadoras e assegurado o escoamento das águas, e desde que estas
obras sejam previamente aprovadas pela Prefeitura Municipal;
II. Nas nascentes, mesmo nos chamados “olhos d’água”, seja qual for a sua situação
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topográfica;
III. Em uma faixa contínua e paralela ao rio Saí Mirim de 100 metros de largura,
contatos a partir de sua margem, salvo os loteamentos registrados até 21 de julho
de 2003 que deverão respeitar a legislação federal vigente, bem como nos demais
rios da área urbana;
IV. Em áreas de mangues;
V. Nas áreas de terreno com declividade acentuado igual ou superior a 30%; VI. Em
terrenos onde as condições geológicas e geotécnicas não aconselham a edificação,
sendo que a Prefeitura Municipal poderá exigir laudo técnico e sondagem sempre
que julgar necessário;
VII. Em terrenos onde exista degradação da qualidade ambiental ou declaração de
interesse de preservação ambiental oriundo de análise efetivada pelos órgãos
municipais, estaduais ou federais;
VIII. Em áreas especiais que contenham reserva de mata natural, salvo se houver
anuência prévia de um órgão estadual ou federal competente;
IX. Em faixas marginais às redes de alta tensão, rodovias, ferrovias e dutos,
conforme exigência dos órgãos competentes;
X. Em terrenos onde for necessária a sua preservação para o sistema de controle da
erosão urbana;
XI. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública,
sem que sejam previamente saneados;
Parágrafo único. As áreas que possuírem nascentes, lagos, reservatórios naturais
ou artificiais e cursos d’água, bem como as áreas que possuírem vegetação nativa,
deverão ser objeto de diretrizes específicas, quando do seu parcelamento, visando
preservação das condições naturais do meio-ambiente, a serem definidas pela
Prefeitura Municipal embasado em leis ambientais vigentes.
Art. 27. Cabe ao proprietário do condomínio implantar e administrar, em seu recinto,
os serviços urbanos de coleta de lixo, varrição de vias, abastecimento de água,
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coleta de esgoto, energia elétrica, iluminação pública e coleta das águas pluviais.
§ 1º O lixo coletado deverá ser conduzido a um local apropriado para aguardar a
coleta pública.
§ 2º O esgoto coletado deverá ser conduzido a uma fossa séptica e, posteriormente,
lançado na rede pública de coleta de esgotos ou ter outra solução técnica
previamente aprovada pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.
§ 3º As águas pluviais coletadas deverão ser conduzidas para a rede pública de
galerias de águas pluviais ou, na falta desta, deverá o condomínio apresentar a
solução do destino final da água para aprovação prévia da Prefeitura Municipal.”
12.5 INSTRUMENTOS LEGAIS DE SANEAMENTO BÁSICO
Plano Nacional de Saneamento – exigência da Lei Federal Nº 11.445 de 5
de Janeiro de 2007, constituirá o principal mecanismo da política federal para
implementar

as

diretrizes

legais

de

saneamento.

Será

instrumento

fundamental à retomada da capacidade orientadora do Estado na condução
da política pública de saneamento básico e, conseqüentemente, da definição
das metas e estratégias de governo para o setor no horizonte dos próximos
vinte anos, com vistas à universalização do acesso aos serviços de
saneamento básico como um direito social.
Plano Estadual de Saneamento - Lei Nº 13.517 de 04 de Outubro de 2005
define como o conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição
de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e
controle que consubstanciam, organizam e integram o planejamento e a
execução das ações de saneamento no Estado de Santa Catarina. Este
Plano deverá ser elaborado com base em Planos Regionais de Saneamento,
deverá estar articulado com o Plano Estadual de Recursos Hídricos e com as
políticas estaduais de saúde pública e de meio ambiente. Deverá ser
aprovado por decreto do Poder Executivo, após ouvido o Conselho Estadual
de Saneamento.
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Fundo Estadual de Saneamento – caracterizado como o instrumento
institucional para dar suporte financeiro destinado à Política Estadual de
Saneamento, regulado pela lei estadual Nº 13.517.
Plano Municipal de Saneamento Básico – é o principal instrumento de
gestão para o setor de saneamento no âmbito municipal, assim, este busca a
efetividade dos princípios da Lei Federal Nº 11.445 que segue a seguinte
essência: o atendimento a todos com serviços eficientes de modo a dispor
corretamente seus resíduos sólidos e líquidos e promover o saneamento do
ambiente garantindo a salubridade ambiental e a garantia da utilização dos
recursos pelas gerações futuras.
Comitês de Bacias Hidrográficas – Regulamentado pela Lei Federal Nº
9.443 de 8 de Janeiro de 1997, o Comitê de Bacias Hidrográficas, é um órgão
colegiado onde são discutidas as questões referentes à gestão das águas.
Provocar debates das questões relacionadas aos recursos hídricos da bacia;
articular a atuação das entidades que trabalham com este tema; arbitrar, em
primeira instância, os conflitos relacionados a recursos hídricos; aprovar e
acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia;
estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e
sugerir os valores a serem cobrados; estabelecer critérios e promover o rateio
de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo são as
atribuições dos comitês.
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13 DESCRIÇÃO
BÁSICO

DOS

SERVIÇOS

EM

SANEAMENTO

13.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A área urbana do Município de Itapoá é atendida por um sistema de abastecimento
de água que alcança quase toda a população. O sistema atende de modo integrado
à área urbana principal do município, incluindo suas ramificações que se dispõem ao
longo da parte costeira da cidade.
O abastecimento é feito utilizando o Rio Saí Mirim como manancial de superfície,
mediante tratamento físico-químico da água.
Antes de tudo, devemos considerar que, por ser um Balneário Costeiro, com
população flutuante cerca de 150 % maior que a população fixa, existem dois
momentos bem distintos durante o ano na cidade de Itapoá: na temporada de verão
(entre 15 de dezembro e fim de fevereiro), onde o consumo existente é gerado pela
população fixa e a flutuante, e o restante do ano, onde a demanda de água é bem
inferior do que durante o verão.
A configuração física atual do sistema decorre de prática inadequada - muito comum
em todo o país - de acompanhar a demanda sem o necessário planejamento prévio,
resultando num sistema desprovido de regime racional de distribuição de pressões,
decorrente da extensão física das redes a partir de dois centros de produção, de
capacidades diferentes quanto à produção de água. O principal centro de produção
de água potável está localizado na parte central do Balneário com a ETA Principal e
com a ETA Secundária, esta última mais antiga, localizada ao sul da ETA principal.
A distribuição de água se dá a partir destas unidades produtoras, contando ainda
com o auxilio de um reservatório elevado de água situado nas proximidades da ETA
Principal, e de um reservatório apoiado para onde é recalcada a água tratada
produzida na ETA Secundária.
Para a distribuição de água produzida na ETA Principal é utilizado bombeamento a
partir da própria, com diversas redes principais de água, distribuindo ao longo da
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faixa costeira, usando para isso o sistema viário que acompanha a orla marítima,
ramificando nas diversas ruas transversais e nas vias paralelas ao mar.
O abastecimento de água se realiza por meio de 11.881 ligações e 13.477
economias (Julho de 2012). A relação entre número de economias e o número de
ligações (1,13) revela uma baixa verticalização, com os domicílios consumidores
sendo formados primordialmente de residências unifamiliares.
Existem muitas residências e alguns condomínios de chalés e pousadas que utilizam
águas subterrâneas a partir de poços rasos (ditas ponteiras), não sendo possível
mensurar claramente o quanto representam em relação às possuidoras de ligações
junto à rede de distribuição municipal.

Quadro 24 – Domicílios Particulares Permanentes
Forma de Abastecimento de Água
Rede Geral de

Poço ou Nascente

Distribuição

na Propriedade

4.034

309

Outro

48

Total

4.391

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.

Quadro 25 – Moradores em Domicílios Particulares Permanentes
Forma de Abastecimento de Água
Rede Geral de

Poço ou Nascente

Distribuição

na Propriedade

11.643

944

Total

Outro

138
12.725

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.
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13.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O Município de Itapoá 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.
A Companhia Águas de Itapoá é a responsável pelos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em Itapoá Entretanto, a Companhia não realizou, até
o presente momento, qualquer investimento no que se refere à implantação de rede
coletora e tratamento coletivo de esgoto no município.

Quadro 26 – Domicílios Particulares Permanentes
Existência de Banheiro ou Sanitário
Rede Geral de

Inexistente

Fossa Séptica

Outro

3.914

410

Esgoto ou Pluvial
51
Total

16
4.391

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.

Quadro 27 – Moradores em Domicílios Particulares Permanentes
Existência de Banheiro ou Sanitário
Rede Geral de

Fossa Séptica

Outro

11.245

1.293

Inexistente

Esgoto ou Pluvial
147
Total

40
12.685

Fonte: BRASIL / IBGE, 2010.

74

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA

13.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Atualmente a Prefeitura de Itapoá terceiriza os serviços de coleta e transporte dos
resíduos sólidos urbanos (RSU) junto à SURBI (Serviços Urbanos de Itapoá),
empresa pertencente ao Grupo Serrana, a qual detém a concessão desses serviços,
conforme contrato firmado com a municipalidade.
Os RSU coletados são transportados até uma estação de transbordo da SURBI,
localizada no município, e, posteriormente, os resíduos são encaminhados até o
aterro sanitário da Empresa SELUMA (Serviços de Limpeza Urbana Mafra), também
do Grupo Serrana, que fica situado no Município de Mafra, a aproximadamente 170
km da sede municipal de Itapoá. Cabe ainda ressaltar que a SURBI realiza a coleta
seletiva de materiais recicláveis em todo o município.
A coleta convencional dos resíduos sólidos urbanos abrange 100% da população
total do município.
A coleta dos resíduos de serviços de saúde sépticos é realizada, atualmente, pela
Empresa Serrana Engenharia, que possui contrato com a Prefeitura de Itapoá para
prestação de serviço de coleta nos estabelecimentos administrados pela
municipalidade.
A principal deficiência no manejo de resíduos sólidos em Itapoá é a falta de
programa de recuperação das áreas degradadas que foram utilizadas para depósito
de lixo.
13.4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
O município de Itapoá possui aproximadamente 800 km de ruas sendo que apenas
10% destas encontram-se pavimentadas e aproximadamente 5% possui algum tipo
de drenagem.
Portanto a drenagem na área urbana de Itapoá é composta basicamente de
pequenos córregos e de valas superficiais. São poucos os trechos onde há
drenagem subterrânea e estes estão localizados em sua grande maioria no
cruzamento das ruas transversais com a Av. Principal da cidade. A drenagem do
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município é caracterizada pela pouca declividade e a grande incidência de
vegetação braquiária nos canais abertos o que dificulta a manutenção do sistema.
O destino final da drenagem é sempre a praia, principalmente na região sul da área
urbana municipal, já a drenagem da região norte de Itapoá possui o Rio Sai-Mirim
como alternativa de descarga d`água.
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14 NORMAS DE REGULAÇÃO E ENTE RESPONSÁVEL
PELA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
14.1 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
SANEAMENTO BÁSICO

DOS

SERVIÇOS

PÚBLICOS

DE

A edição da Lei 11.445/2007 foi um divisor de águas no que diz respeito à regulação
e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, haja vista que antes da
promulgação da referida lei o próprio prestador dos serviços cumulava as funções de
prestar, planejar, regular e fiscalizar sua própria atuação. Porém, com o novo
cenário normativo essas funções foram separadas e definidas suas atribuições.
Para melhor entender qual a função da regulação e fiscalização, o Decreto nº
6.017/2007, no art. 2º, XI e XII, define essas duas figuras como:
XI – regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um
determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade,
impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por
sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços
públicos.
XII – fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou
avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.
Nos serviços públicos de saneamento básico a regulação cabe ao titular (município),
que pode realizá-la diretamente ou delegá-la a entidade reguladora de outro ente
federativo ou a formação de entidade reguladora instituída por meio de consorcio
público. Nos casos de delegação só pode ser feita a uma entidade reguladora
constituída, criada para este fim, dentro dos limites do respectivo estado. (art. 8º 13 e
23, § 1º14, da Lei nº 11.445/2007).

o

13 Art. 8 Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação,
o
a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei n 11.107,
de 6 de abril de 2005.
14 Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
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A Lei Federal nº 11.445/2007, em seu Capítulo V, aborda o tema regulação. Entre os
arts. 21 e 27 encontram-se os princípios, objetivos e o conteúdo mínimo das normas
regulatórias a serem aplicadas aos prestadores e usuários dos serviços.
O

exercício

da

função de

regulação atenderá aos seguintes princípios:

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e
financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e
objetividade das decisões.
O art. 22, da Lei nº 11.445/2007, traz os objetivos da Regulação que são:
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;
Definir 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.
A figura da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de saneamento
básico é de suma importância para eficácia do PMSB, haja vista que entre suas
inúmeras funções a principal é a verificação do cumprimento dos planos municipais
de saneamento básico, por parte dos prestadores de serviços (art. 2015).
Segundo o art. 23, da Lei nº 11.445/2007, a entidade reguladora deve editar normas
relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação dos serviços,

o

§ 1 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 a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.
15 Art. 20. (VETADO).
Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do cumprimento dos
planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e
contratuais.
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que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
Padrões e indicadores de 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 de
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 e de emergências, inclusive racionamento.
Salienta-se, ainda, que os contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico estão condicionados à existência de normas de regulação que
prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei nº 11.445/2007,
incluindo a designação da entidade reguladora e de fiscalização, bem como
estabelecimento de mecanismos de controle social nas atividades de regulação e
fiscalização dos serviços.
Os contratos de programa deverão atender à legislação de regulação dos serviços,
em específico no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros
preços públicos.
No caso de gestão associada ou prestação regionalizada, os titulares poderão usar
os mesmos critérios econômicos, técnicos e sociais da regulação em toda área de
abrangência. (art. 24)
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E, ainda, nos casos em que mais de um prestador execute atividade
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e
haverá entidade única encarregada das funções de regulação e fiscalização. O
contrato deverá conter as cláusulas que regerão a relação entre os prestadores,
inclusive a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e
fiscalização, que deverá conter no mínimo as exigências do art. 12, §1º, que são:
As normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos
serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes
prestadores envolvidos;
A garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes
prestadores dos serviços;
Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o
caso;
O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um
Município.
Deste modo, a legislação prevê a publicidade dos relatórios, estudos, decisões e
instrumentos equivalentes que estejam relacionados com a regulação ou à
fiscalização dos serviços prestados.
14.2 MODELOS DE
PÚBLICOS DE
CATARINA

REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO DE SANTA

O cenário de regulação e fiscalização no Estado de Santa Catarina apresenta 3
(três) estruturas de Agência Reguladora, previstas na Lei nº 11.445/2007, que são:
Agência Reguladora Municipal, a delegação do município (titular) para Agência
Reguladora Estadual e a Agência Reguladora constituída por meio Consórcio
Público.
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O formato de agência reguladora no âmbito municipal tem-se como exemplos as:
Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos de Joinville/SC
(AMAE), e Agência Reguladora Águas de Tubarão.
O modelo de Agência Reguladora Estadual ocorre por intermédio da Agência
Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina –
AGESAN que é uma autarquia de regime especial, instituída por meio da Lei
Complementar nº 484/2010, que detém função Agência de Estado para fiscalizar e
orientar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, bem como editar
normas técnicas, econômicas e sociais para sua regulação.
Já, o modelo de Agência Reguladora instituída por Consórcio Público ocorre por
meio da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, constituída sob
a forma de pessoa jurídica de direito público e responsável pela regulação dos
serviços prestados por diferentes prestadores de serviços, em consonância com a
Lei n. 11.107/05 e a Lei n. 11.445/07.
Outro modelo de Agência Reguladora instituído por consórcio é a Agência
Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, que atende alguns Municípios do Vale do
Itajaí, a referida Agência possui pessoa jurídica de direito público, sem fins
econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória
e autonomia administrativa, orçamentária e financeira,
A Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS Criada oficialmente no
dia 1º de dezembro de 2009, com a participação dos municípios de Águas de
Chapecó, Alto Bela Vista, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Iraceminha, Jardinópolis,
Mondai, Monte Carlo, Pinhalzinho e Turvo, a ARIS vem gradativamente crescendo,
de modo que o projeto prevê a participação de 150 municípios catarinenses,
beneficiando aproximadamente 3 milhões de cidadãos, cuja atribuição é a regulação
e fiscalização de todas as atividades do saneamento básico (abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos, limpeza urbana e
drenagem pluvial), independentemente de quem seja o prestador dos serviços. Para
tanto, foi constituída em consonância com os princípios do Direito Regulatório,
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possuindo independência administrativa, financeira e orçamentária. Os membros do
Conselho de Regulação e o Diretor Geral exercem mandato de quatro anos, não
podendo ser exonerados do cargo sem prévio processo administrativo.
A Lei Municipal N° 276/2010, autoriza o ingresso do município de Itapoá no
consórcio

público

denominado

de

Agência

Reguladora

Intermunicipal

de

Saneamento (ARIS), e dá outras providências.
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15 PARÂMETROS E CONDIÇÕES PARA A GARANTIA DO
ATENDIMENTO ESSENCIAL À SAÚDE PÚBLICA
Uma água potável, que atende aos padrões estabelecidos em legislação, e ainda o
direcionamento correto dos esgotos sanitários, com a devida coleta e tratamento,
são fatores essenciais que refletem diretamente na questão da saúde pública.
No Brasil os padrões de potabilidade de água para o consumo humano são
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e atualmente encontra-se em vigor a Portaria
MS nº 518/2004.
Em relação ao volume mínimo per capita de água para abastecimento público, pode
ser adotado como referência o consumo per capita estabelecido pela FUNASA, em
seu Manual de Saneamento (BRASIL / FUNASA, 2006). Segundo a bibliografia
referida deve-se adotar intervalos de consumo de acordo com as populações de fim
de plano (ver Quadro 28).

Quadro 28 – Intervalos de consumo per capita de água
População de Fim de Plano (hab)

Per Capita
(l/hab.dia)

Até 6.000

de 100 a 150

De 6.000 até 30.000

de 150 a 200

De 30.000 até 100.000

de 200 a 250

Acima de 100.000

de 250 a 300

Fonte: BRASIL / FUNASA, 2006.

O planejamento do uso da água num programa de uso racional deve ser realizado
considerando os vários tipos de utilização da água. Assim, um programa como este
não se isola dos demais, sendo interfaces de programas de redução e controle de
perdas e de proteção e controle de mananciais.
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16 PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA
DE EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS
SERVIÇOS PRESTADOS
O Índice Municipal de Salubridade Ambiental e Sanitária (IMSAS) tem como objetivo
específico verificar as condições de salubridade em âmbito municipal, identificando e
avaliando, de maneira uniforme, as condições de saneamento do município.
O IMSAS é composto por indicadores selecionados da área de saneamento
ambiental. Foram escolhidas as variáveis disponíveis e de fácil tabulação no sentido
de facilitar a elaboração do índice, o qual será formado por quatro grupos de
indicadores: Indicador de Abastecimento de Água (IAB); Indicador de Esgotamento
Sanitário (IES); Indicador de Resíduos Sólidos (IRS) e Indicador de Drenagem Urbana
(IDU).
Estabeleceu-se como critério a equidade de importância entre os quatros setores de
saneamento básico, sendo este calculado pela média aritmética dos indicadores
supracitados, através da seguinte fórmula:
IMSAS = (IAB + IES + IRS + IDU) / 4
Para definição dos níveis de salubridade, adotou-se como referência a escala
estabelecida pelo CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento - SP), reproduzida
no Quadro 29.
Quadro 29 – Valores do IMSAS e níveis de salubridade
VALORES CORRESPONDENTES

SITUAÇÃO DEFINIDA

0 a 25

Insalubre

26 a 50

Baixa salubridade

51 a 75

Média salubridade

76 a 100

Salubridade adequada
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A seguir, são apresentados todos os indicadores, com suas respectivas finalidades,
critérios de cálculo, formas de pontuação e periodicidade de atualização.
16.1 INDICADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (IAB)
 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por sistema
de abastecimento de água com controle sanitário.
 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Atendimento Total de
Água.
IAB = IAA
Onde:
IAA = (PA/PT) x 100 (%)
Sendo:
IAA = índice de atendimento total de água;
PA = população atendida com sistema de abastecimento de água;
PT = população total.
 Pontuação: a pontuação do IAA será de 0 (zero) a 100 (cem) e corresponderá
diretamente ao IAB.
 Periodicidade de atualização: anual
16.2 INDICADOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (IES)
 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por sistema
de esgotamento sanitário (coleta e tratamento).
 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Cobertura Total com
Serviço de Esgotamento Sanitário.
IES = ICE
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Onde:
ICE = (PE/PT) x 100 (%)
Sendo:
ICE = índice de cobertura total com serviço de esgotamento sanitário,
considerando o sistema de tratamento individual como solução adequada para a
área rural;
PE = população atendida com serviço de esgotamento sanitário;
PT = população total.
 Pontuação: a pontuação do ICE será de 0 (zero) a 100 (cem) e corresponderá
diretamente ao IES.
 Periodicidade de atualização: anual
16.3 INDICADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS (IRS)
 Finalidade: quantificar a população total do município atendida por coleta
convencional, quantificar a população total do município atendida por coleta
seletiva e qualificar a situação da disposição final dos resíduos sólidos
urbanos.
 Critério de cálculo: será calculado a partir da média aritmética entre os três
indicadores específicos: o Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta
Convencional de Resíduos Sólidos Urbanos em Relação à População Total
(ICC), o Índice de Cobertura com o Serviço de Coleta Seletiva de Resíduos
Sólidos Urbanos em Relação à População Total (ICS) e o Indicador de
Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (I AS).
IRS = (ICC + ICS + IAS) / 3
Onde:
(1) ICC = (PCC/PT) x 100 (%)
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Sendo:
ICC = índice de cobertura com o serviço de coleta convencional de
resíduos sólidos urbanos em relação à população total;
PCC = população atendida com serviço de coleta convencional;
PT = população total.
 Pontuação: a pontuação do ICC será de 0 (zero) a 100 (cem).
 Periodicidade de atualização: anual
 Resultado: ICC = 100%
ICC = 100 (cem)
(2) ICS = (PCS/PT) x 100 (%)
Sendo:
ICS = índice de cobertura com o serviço de coleta seletiva de resíduos
sólidos urbanos em relação à população total;
PCS = população atendida com serviço de coleta seletiva;
PT = população total.
 Pontuação: a pontuação do ICS será de 0 (zero) a 100 (cem).
 Periodicidade de atualização: anual
(3) IAS = Indicador de Avaliação e Desempenho de Aterros de Resíduos Sólidos
Urbanos.
 Critério de Cálculo: De acordo com a metodologia desenvolvida por Adriano
Vitor Rodrigues Pina Pereira. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal
de Santa Catarina. 2005.
 Pontuação: de acordo com o Quadro 30.
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Quadro 30 – Pontuação do indicador de avaliação e desempenho de aterros de RSU
INDICADOR

9,0 < nota ≤ 10,0

8,0 < nota ≤ 9,0

6,0 < nota ≤ 8,0

4,0 < nota ≤ 6,0

ENQUADRAMENTO

PONTUAÇÃO

ATERRO SANITÁRIO EM

90 A 100

CONDIÇÕES ÓTIMAS

(INTERPOLAR)

ATERRO SANITÁRIO EM

80 A 90

CONDIÇÕES ADEQUADAS

(INTERPOLAR)

ATERRO CONTROLADO EM

60 A 80

CONDIÇÕES MÍNIMAS

(INTERPOLAR)

ATERRO CONTROLADO EM

40 A 60

CONDIÇÕES PRECÁRIAS

(INTERPOLAR)

0,0 < nota ≤ 4,0

LIXÃO

0 A 40
(INTERPOLAR)

 Periodicidade de atualização: anual
16.4 INDICADOR DE DRENAGEM URBANA (IDU)
 Finalidade: quantificar a extensão de vias urbanas pavimentadas (com
sistema de drenagem) em relação à extensão total de vias urbanas.
 Critério de cálculo: obtido diretamente pelo Índice de Vias Urbanas com
Sistema de Drenagem.
IDU = IRP
Onde:
IRP = (EDU/ET) x 100 (%)
Sendo:
IRP = índice de vias urbanas com sistema de drenagem;
EDU = extensão de vias urbanas pavimentadas com sistema de
drenagem;
ET = extensão total de vias urbanas.
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 Pontuação: a pontuação do IRP será de 0 (zero) a 100 (cem) e corresponderá
diretamente ao IDU.
 Periodicidade de atualização: anual
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17 INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO POLÍTICA DE
SANEAMENTO BÁSICO
Numa abordagem estratégica, que privilegia a participação da população envolvida
na busca de soluções viáveis para os problemas de saneamento ambiental, uma das
ferramentas das mais importantes é a Educação Sanitária e Ambiental pautada na
concepção de um planejamento que visa resultados positivos, benefícios, e uma
eficiente política de gestão pública dos serviços de saneamento básico.
A Educação Sanitária e Ambiental nesse contexto terá um enfoque estratégico
voltado para a gestão pública, de maneira que o processo pedagógico deverá ser
pautado no ensino contextualizado, abordando o tema da questão da distribuição,
uso e aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta, tratamento, destino
final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água, além da coleta, destinação
adequada, tratamento, redução do consumo, reutilização e reciclagem de resíduos
sólidos domésticos.
O enfoque do papel da Agência e do Conselho Municipal de Saneamento Básico ou
similar, também será preponderante na ação educativa junto ao cidadão usuário do
sistema, seja na formulação, acompanhamento e execução da Política Pública de
Saneamento Ambiental Municipal ou no formato de ações de divulgação das suas
realizações, que gere conhecimento sanitário e ambiental e o acesso à informação
de maneira democrática e cidadã ao usuário do sistema de prestação de serviços
concedidos ou delegados.
O repasse deste conhecimento ambiental, bem como o acesso da população a
informação, traz relevantes benefícios tais como o estímulo à organização e
participação na busca das resoluções dos problemas vivenciados cotidianamente na
gestão dos serviços de Saneamento Ambiental, além de claramente adicionar o
componente da mudança de atitudes e comportamentos, de maneira proativa em
favor de melhorias nas condições de saúde, qualidade de vida e reflexos positivos
no meio ambiente e seu entorno.
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Sendo assim, devem-se ponderar os benefícios oriundos de tais atitudes e
comportamentos, integrando o conhecimento sistematizado e a realidade dos atores
sociais envolvidos, levando a um processo de sensibilização, comprometimento e
consciência ambiental, com ênfase na aprendizagem sobre o tema tratado,
permitindo o desenvolvimento de competências: análise, decisão, planejamento e
pesquisa, ou seja, o que os atores sociais necessitam para o pleno exercício da
cidadania.
Com a criação e a implantação do Programa de Educação Ambiental espera-se que
as comunidades e a sociedade em geral possam assumir a temática do saneamento
como algo legítimo na evolução e no crescimento do município. A criação dos
projetos que estarão apoiados por esse programa proporcionará maior contato e
inter relação entre as diferentes esferas dos diferentes órgãos responsáveis pela
educação e pela regulamentação e vigilância sanitária. É importante que à medida
que as ações do Plano Municipal de Saneamento Básico forem sendo
implementadas, as atividades de educação sanitária e ambiental sejam afirmadas
pelo poder público. Isso tornará o saneamento parte integrante das ações sociais e
das comunidades.
As atividades de educação ambiental deverão ser realizadas com periodicidade, no
mínimo, anual, cabendo ao município determinar os responsáveis pela realização
destas atividades. Sugere-se que estas atividades sejam realizadas através dos
agentes comunitários, professores, associações inseridas no município, sempre que
possível com o acompanhamento da secretaria de educação municipal.
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18 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS
O planejamento eficiente dos serviços, com atuação e participação ativa da
população local no controle social, pressupõe acesso a informações atualizadas,
organizadas,

confiáveis

e

apresentadas

periodicamente

em

linguagem

compreensível.
A Lei no 11.445/2007 prevê que o titular dos serviços deverá estabelecer um
sistema de informações, articulado com o sistema nacional de informações em
saneamento – SINASA. O objetivo do sistema é coletar e sistematizar dados
relativos à cobertura, à qualidade e à eficiência dos serviços; e as melhorias nas
condições de saúde e na qualidade de vida da população e do meio ambiente.
O processo de elaboração do diagnóstico é uma excelente oportunidade para iniciar
ou atualizar o sistema de registro e sistematização das informações sobre as
condições do saneamento básico em escala local. Com isso, o município poderá
organizar uma base de dados sólida e consistente, de forma a alimentar o SINASA.
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19 MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS ENTES
FEDERADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SANEAMENTO BÁSICO
A organização e gestão dos serviços públicos de saneamento no Brasil, mesmo
sendo de caráter eminentemente local, sempre conviveram com modelos
institucionais híbridos até os dias atuais, em que a União, os estados e os
municípios têm interagido cooperativa ou concorrentemente de diversas formas no
provimento dos serviços.
Embora todas as Constituições brasileiras, inclusive a do Império, tenham reservado
aos governos municipais as competências para organização e prestação dos
serviços de interesse local, a União marcou forte presença na gestão dos serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário até o início da década de 1990,
por meio da extinta Fundação SESP (atual FUNASA), atuando na implantação e
administração desses serviços em centenas de municípios, em praticamente todos
os estados brasileiros, e o Governo Federal se mantém até hoje como principal
responsável pelo financiamento do setor.
Com presença significativa no Nordeste e participação discreta nas demais regiões
até a década de 1960, os estados se tornaram na década de 1970, por meio de suas
empresas de saneamento, os maiores agentes na prestação dos serviços de
abastecimento de água e, em menor grau, de esgotamento sanitário, em
conseqüência do modelo adotado com o PLANASA (Plano Nacional de
Saneamento, instituído conforme a Lei nº 5.318/67).
Nem mesmo a ascensão dos municípios à condição de entes federados na
constituição de 1988, garantiu aos municípios a efetiva autonomia e poder de gestão
dos serviços públicos de saneamento básico, que continuam limitados até os dias
atuais, seja pela histórica herança autocrática do PLANASA ou pela divergência de
interpretação dos dispositivos constitucionais que tratam das competências dos
entes da Federação sobre esses serviços.
Mesmo sendo prevista desde a Constituição Federal de 1937, a organização
regional de municípios para a integração da gestão de serviços públicos de
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saneamento básico não prosperou nas décadas passadas, sendo conhecidas
apenas as experiências de constituição das autarquias intermunicipais (SIMAE) de
Joaçaba e Herval D’Oeste, criada em 1968, e (SIMAE) de Capinzal e Ouro, criada
em 1972.
Diante desse ambiente confuso de organização institucional e da prestação dos
serviços de saneamento básico no país, as referidas Leis vieram oferecer oportuna
condição para uma reforma inovadora da gestão desses serviços, com a efetiva
adoção dos instrumentos de cooperação federativa e de gestão associada. Esta
medida pode representar também um grande impulso na construção e consolidação
das bases do federalismo moderno e autêntico a partir de projetos regionais
compatíveis com as diretrizes e estratégias nacionais, incluindo o incentivo à
participação da sociedade civil no controle social das gestões dos serviços.
19.1 CONSÓRCIO PÚBLICO E INTEGRAÇÃO REGIONAL DE SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
A maioria dos municípios brasileiros não tem capacidade financeira e não dispõe de
recursos técnicos suficientes, incluindo pessoal especializado, para a gestão plena,
direta e individualizada de alguns dos serviços públicos de sua competência
constitucional, entre eles os serviços de saneamento básico.
Esses mesmos municípios, por serem de pequeno porte e/ou por estarem
localizados em regiões mais pobres, em geral também não têm escala adequada
para a viabilização e sustentação econômica desses serviços, sob qualquer forma
de prestação individualizada dos mesmos.
A experiência do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), implantada na década
de 1970 sem o suporte de diretrizes legais e normas de regulação e fiscalização
como as atuais, não foi capaz de superar estas dificuldades em relação aos serviços
de abastecimento de água e esgotamento sanitário na maioria dos estados.
Não vingaram também as tentativas realizadas nos últimos doze anos, visando a
solução parcial dessas deficiências, via inserção maciça do setor privado na
prestação

dos

referidos

serviços,

mediante

estímulos

à

privatização

de
94

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA

concessionárias estaduais e a concessões individuais pelos municípios.
É neste cenário que a gestão associada surge como alternativa inovadora e solução
institucional para a integração regional da organização e da gestão dos serviços de
saneamento básico por meio de consórcios públicos dos municípios envolvidos.
Essa solução respeita a autonomia constitucional dos municípios e, ao mesmo
tempo, permite que eles se juntem para dar escala suficiente para a viabilização e
sustentabilidade da prestação dos serviços de suas competências.
Aspectos Legais e Institucionais
A integração regional e a gestão associada de serviços públicos estão previstas na
Constituição Federal, sendo que esta última foi disciplinada pela Lei nº 11.107/05
(Lei dos Consórcios).
A possibilidade de integração regional de municípios para a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum está definida
no art. 25, § 3º da Constituição Federal que diz:
“§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas,

aglomerações

urbanas

e

microrregiões,

constituídas

por

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum.”
As organizações administrativas previstas neste dispositivo constitucional (regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões) podem ser instrumento de
regionalização coordenada da gestão de funções públicas municipais, entre elas os
serviços públicos de saneamento básico.
No entanto, conforme se verifica nesse dispositivo, a iniciativa e a competência para
instituir as citadas organizações regionais são dos estados membros da Federação,
cabendo às respectivas Assembléias Legislativas definir as funções de interesse
comum e disciplinar a constituição e o funcionamento dessas organizações, mesmo
quando decorrerem de demanda dos municípios. Desta forma, por se tratar de
instrumento de coordenação federativa dos estados, a participação dos municípios
nas referidas organizações é compulsória, quando instituídas.
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Do mesmo modo, a disciplina dos consórcios públicos e da gestão associada de
serviços públicos é da competência legislativa dos entes federados que os
instituírem.
O papel legislativo da União nestes casos está restrito à sua competência privativa
de legislar sobre normas gerais de contratação, em todas as modalidades, para as
administrações públicas diretas e indiretas da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios (art. 22, XXVII).
Na hipótese de adoção destas formas de organização para a gestão dos serviços
públicos de saneamento básico, estas se sujeitam à legislação federal que institui as
respectivas diretrizes nacionais, em especial as tratam do exercício da titularidade,
da prestação regionalizada, do planejamento, da regulação e dos aspectos
econômicos e sociais relativos á gestão desses serviços.
Com esse objetivo é que foi editada a Lei nº 11.107/05, visando dar execução ao art.
241 da Constituição, dispondo sobre as normas gerais de contratação de consórcios
públicos para a realização de objetivos de interesse comum dos entes federados,
que deverão ser observadas na instituição e regulamentação dos mesmos. As
normas de contratação se aplicam neste caso pelo fato do consórcio público
constituir pessoa jurídica própria, sob a forma de associação de direito público ou
privado, cuja constituição resulta da contratualização conjunta dos objetos, das
cláusulas de organização e funcionamento, das competências delegadas e dos
direitos e obrigações que cada ente consorciado assume com a mesma. Essa Lei
trata também dos requisitos e procedimentos para constituição dos consórcios
públicos, cuja regulamentação é tratada no Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de
2007.
A Lei nº 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e
para a política federal de saneamento básico. As diretrizes desta Lei se aplicam a
todos os entes da Federação e a todos os órgãos e entidades a eles vinculados,
inclusive os consórcios públicos que tenham por objetivo a gestão associada dos
serviços públicos de saneamento básico.
Conforme dispositivos da Lei nº 11.445/07, o consórcio público é a entidade mais
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adequada para realizar a prestação regionalizada dos serviços públicos de
saneamento básico ou, no âmbito da gestão associada, para exercer as funções de
regulação e fiscalização da prestação regionalizada, inclusive para a delegação
conjunta da prestação dos serviços de titularidade dos municípios consorciados.
Aspectos Organizacionais
A execução da gestão associada e/ou da prestação dos serviços requer organização
jurídica e administrativa adequada ao modelo institucional escolhido.
A gestão associada de serviços públicos pode ser entendida tanto do ponto de vista
interno, das atividades que a constituem, como do ponto de vista externo,
diferenciando-a de outras formas de prestação de serviço público.
Do ponto de vista interno, a gestão associada pode ser constituída pelo
planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço público. Na gestão
associada pode tanto haver atuação conjunta dos entes da Federação – como na
situação em que se cria uma agência reguladora consorcial, ou pode ser que um
ente da Federação venha a delegar o exercício da regulação, fiscalização ou
prestação a órgão ou entidade de outro ente da Federação.
A prestação dos serviços por consórcio público, conforme as regras do contrato de
consórcio e dos contratos de programa individuais celebrados com cada ente
consorciado, tanto pode caracterizar prestação individualizada como regionalizada.
A primeira se caracteriza quando os referidos contratos estabelecem regras e
condições específicas para a prestação dos serviços no âmbito territorial de cada
consorciado. A segunda se caracteriza quando houver uniformidade da regulação e
fiscalização e das condições econômicas da prestação para o conjunto de
consorciados.
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20 ESTUDO DA BACIA HIDROGRÁFICA DA REGIÃO
Conforme dados da EPAGRI existe no município oito micro bacias, sendo que as
principais são: Bacia do Rio Saí-Mirim, Bacia do Rio Saí-Guaçu e Bacia do Rio
Jaguaruna. Nos anexos 3 e 4 são apresentados os mapas contendo os cursos
hídricos do município com destaque para os principais rios e o mapa contendo a
delimitação das microbacias hidrográficas, respectivamente.
20.1 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAÍ-MIRÍM
A Bacia Hidrográfica do Rio Saí Mirim é a maior bacia hidrográfica da região, com
uma área de 1.775 Km² e extensão do curso principal de 29,5 km considerando
desde sua nascente. Entre seus afluentes estão: Água Branca, Bom Futuro, Braço
do Norte, Quilombo, Do Meio, Baixo, Comprido, Pequeno.
Outra característica da bacia, é que mais de 70% de sua área está localizada na
zona rural do município. O rio Sai Mirim é também o manancial abastecedor da
cidade, bem como da usina Arcelor Mital em São Francisco do Sul, através de
travessia subaquática pela baía de Babitonga.
Observa-se que a cor escura característica da água do Rio Saí Mirim, tem origem no
carregamento de matéria orgânica em decomposição e, principalmente, pela
lixiviação do óxido de ferro (oriundo do processo químico de redução do ferro) que,
ao se depositar a certa profundidade da superfície do solo (podzólico), forma uma
camada escura que vai sendo levada pelas águas das chuvas torrenciais da região,
carregando assim esse elemento para os riachos e rios e, consequentemente,
tingindo as águas numa tonalidade que varia entre o marrom e o vermelho.
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Figura 7 – Rio Saí-Mirim

Figura 8 – Rio Saí-Mirim
Fonte: GOOGLE EARTH (2012).
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20.2 BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAGUARUNA
A Bacia Hidrográfica do Rio Jaguaruna possui uma área de 10,57 km² e a extensão
do seu principal curso d`água é de 6,6 km.
Localizada ao sul do município de Itapoá, tem sua desembocadura localizada em um
mangue pelo lado oeste do Porto, que por sua vez deságua na Baia de Babitonga.
Em toda sua bacia hidrográfica, existem poucas residências, porém com a
instalação do porto a tendência é que ocorra uma maior ocupação, como por
exemplo a instalação de portos secos.
Observa-se que não há necessidade de intervenção em macro drenagem nesta
bacia e que na estrada de acesso ao porto existe um bueiro duplo de 3,00 m de
largura por 2,00 m de altura.

Figura 9 – Desembocadura do Rio Jaguaruna
Fonte: GOOGLE EARTH (2012).

20.3 BACIA DO RIO SAI-GUAÇU
A Bacia Hidrográfica do Rio Saí-Guaçu possui uma área de 64,7 km² e a extensão
do seu principal curso d`água é de 24,0 km.
Localizada no extremo norte do município, possui toda sua área inserida na zona
rural do município, sendo que em grande extensão, este rio faz divisa com o
município de Guaratuba-Paraná. Sua desembocadura se dá no oceano localizada,
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no extremo norte do município.

Figura 10 – Desembocadura do Rio Saí-Guaçu
Fonte: GOOGLE EARTH (2012).
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21 ÍNDICES
PLUVIOMÉTRICOS,
GEOMORFOLOGIA DO SOLO

GEOLOGIA

E

21.1 COLETA DE DADOS METEOROLÓGICOS
Com base na publicação “Inventário das Estações Pluviométricas”, MME/DNAEE,
procedeu-se a identificação e localização dos postos pluviométricos disponíveis e
em operação nas imediações da área em estudo.
O quadro a seguir de Inventário Pluviométrico apresenta a relação de cinco postos
mais significativos, que envolvem a rodovia em estudo, citando-se o órgão operador,
posições geográficas e os respectivos períodos de observação.
Estas estações pluviométricas foram devidamente avaliadas, quanto sua localização
em relação ao município de Itapoá, a confiabilidade e manuseio dos dados e,
principalmente, a série histórica.

Código
02648013
02648014
02648027
02648020
02648028

Quadro 31 - Inventário das Estações Pluviométricas
Coordenadas
Nome da
Órgão
Município
estação
Operador Latitude Longitude
São Fco do
São Fco do Sul
INEMET
26º15’
48º38’
Sul
Joinville
Joinville
EPAGRI
26º18’
48º51’
Garuva
Garuva
EPAGRI
26º01’
48º53’
Itapocu
Araquari
EPAGRI
26º24’
48º43’
Ponte SC 301
Araquari
EPAGRI
26º25’
48º50’

Início

Fim

1923
1938
1976
1976
1977

*
*
*
*

Fonte: EPAGRI/INEMET.
*Em operação

Para a caracterização do regime pluviométrico da região, na qual está inserido o
Município em questão, selecionou-se a Estação Araquari, devido sua proximidade
com o litoral e, sobretudo, por possuir uma série histórica de dados bastante
significativa. Além disso, a referida estação dispõe de informações meteorológicas
completas.
A estação selecionada compõe o acervo da EPAGRI / CIRAM.
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21.2 CLIMA
Para estabelecer uma análise climatológica foram utilizados dados mensais da
estação São Francisco do Sul, cujos elementos são representativos das condições
climáticas prevalecentes da região.
Os dados pluviométricos mensais mostram a inexistência de uma seca e uma
variação quantitativa de chuva ao longo do ano, que pode ser assim caracterizada:
Uma estação chuvosa principal no verão, de meados de dezembro a março,
com precipitação mensal média de 258 mm;
Uma estação chuvosa secundária na primavera, de setembro a outubro, com
chuva média da ordem de 145 mm/mês; e
Um período de menores precipitações, de abril a agosto, com 110 mm/mês.
Essa característica é explicada pela superposição de três regimes pluviais que
ocorrem na região:
Tropical com máximo no verão, proveniente das descontinuidades tropicais;
Frente polar, no percurso oceânico, com máximo no outono;
Frente polar, no percurso continental, que provoca chuvas de inverno e,
principalmente, na primavera.
Do ponto de vista térmico, a topografia, resguarda a região dos ventos frios de
Sudeste, e a proximidade do mar ameniza os altos índices térmicos. A interação
desses fatores faz com que características térmicas da região sejam relativamente
suaves.
A temperatura média anual na região varia em torno de 20,5ºC. As épocas quente e
fria do ano são bem caracterizadas: janeiro/fevereiro, com média de 24,4ºC e julho,
com 16,5ºC. Em termos de temperatura absoluta, as máximas oscilam em torno de
40ºC e as mínimas variam em cerca de 4ºC.
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As características térmicas e pluviométricas da região permitem classificá-las como
clima subtropical chuvoso, com verão quente e sem estação seca, ou, ainda,
segundo Koppen, como clima temperado úmido de verão quente (Cfa).
A seguir está sendo apresentado um quadro com as características climáticas
anuais da estação metereológica de São Francisco do Sul e no anexo 5 mapa do
Estado de Santa Catarina contendo a classificação climática, segundo Wladimir
Koppen.

Quadro 32 - Características Climáticas Anuais da Estação Metereológica de São Francisco do
Sul.
DADOS CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

Média

Temperatura
máxima °C

28,6

28,6 27,9 25,9

23,9

21,8

20,8

21,3

21,8

23,2

25,1 27,1 296,0

24,7

Temperatura
mínima °C

21,5

21,9 21,0 18,9

16,8

14,6

13,8

14,6

15,5

17,2

18,6 20,2 214,6

17,9

Temperatura
Média °C

24,4

24,4 23,7 21,5

19,4

17,5

16,5

17,2

18,0

19,5

21,2 23,0 246,3

20,5

Amplitude
22,8 26,3 21,2 23,2 24,9 26,5 29,3 28,7 25,7 30,0 24,4 23,4 306,4 25,5
absoluta °C
Insolação –
171,4 146,0 153,3 152,1 158,4 132,8 143,9 124,0 102,6 111,3 140,8 168,9 1708,5 142,1
Horas
Evaporação –
56,1 43,4 47,9 44,1 39,2 35,0 33,9 38,9 45,5 51,2 55,5 59,3 550,0 45,8
mm
Precipitação –
248,1 281,0 244,9 137,7 119,9
mm
N° de Dias
De Chuva

18

Umidade
Relativa %

86,1

18

18

15

87,5 87,7 86,0

93,7

102,8 95,0

130,6 151,2 143,3 153,0 1901,2 158,4

13

11

12

12

15

17

88,0

87,9

87,9

88,9

88,8

86,7

17

18

184

85,5 85,2 1406,2

15
87,2

Fonte: EPAGRI.

A título de ilustração e comparativo, para a região de Itapoá, apresenta-se abaixo
gráficos contendo os valores das precipitações máximas em 24 horas e médias
mensais, da estação metereológica de Joinville com período de observação de 1940
a 2000.
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MÁXIMAS EM 24 HORAS
200

109,3

128,0
38,0

79,6
82,7
67,2

42,4
38,4

77,0

93,9
90,2

104,7

96,0
81,0
72,2
82,8
66,0
63,0

52

60,4

70,0

87,6

102,0
72,4

80,0
49,0

48,2
46,2
38,5
40,0
60,5
65,8
43,0
29,1
69,6

35,2

58,6
55,5

94,4

40

26,6

44,2
43,0
28,6

60

42,6
42,2
43,8
56,0
65,4

80

73,6

100

97,3

120

100,0
105,4

111,7

140

115,0

124,0

160

148,0

153,3

Órgão Responsável: ANA
Período de Observação: 1940 - 2000
Estação Meteorológica: Joinville

81,7

PRECIPITAÇÃO MÁXIMA (mm)

180

0
0,0

0,0

20
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

0

SÉRIE HISTÓRICA (ANOS)

Figura 11 – Valores de Precipitação Máxima em 24 Horas - Joinville

HISTOGRAMA DAS PRECIPITAÇÕES MÉDIAS MENSAIS
208,6

200,0

Órgão Responsável: ANA
Período de Observação: 1940 - 2000
Estação Meteorológica: Joinville

188,2

PRECIPITAÇÃO (mm)

157,6
145,6

143,6

150,0

129,7

124,8
107,2

100,0

90,0

83,4

86,8

89,0

Jun

Jul

Ago

50,0

0,0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Set

Out

Nov

Dez

MESES

Figura 12 – Valores de Precipitação Média Mensais - Joinville
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21.3 ESTUDOS HIDROLÓGICO DAS CHUVAS INTENSAS
Para determinação das chuvas intensas utilizou-se a publicação técnica da EPAGRI
– Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. com
o título “Chuvas intensas e chuvas de projeto de drenagem superficial no Estado de
Santa Catarina” de autoria de Álvaro José Back para utilização da fórmula:

i

K .T m
n
t b

Sendo,

i = intensidade média máxima de chuva (mm/h)
T = tempo de retorno (anos)
t = tempo de duração da chuva (minutos)
K, m, b, n = parâmetros da equação determinados para cada Estação.
Abaixo será apresentado o estudo de chuvas intensas, das três estações mais
próximas (Joinville, Garuva e Araquari) ao município de Itapoá, baseado no estudo
da EPAGRI supra citado.
a) Joinville:
para 0 < t < 120 minutos os parâmetros da Estação 02648014 resultam nos
seguintes valores:
K = 641,7
m = 0,229
b = 8,8
n = 0,6859

106

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E
DRENAGEM URBANA
Quadro 33 - Intensidades médias máximas de chuva – Município de Joinville/SC.
INTENSIDADES MÉDIAS MÁXIMAS DE CHUVA (mm/h)
Município:

Joinville

Duração

Código da Estação:

02648014

Tempo de Recorrência (anos)

(min)

5

10

15

20

25

50

100

5

153,3

179,7

197,2

210,6

221,6

259,7

304,4

10

124,0

145,3

159,5

170,3

179,3

210,1

246,3

15

105,5

123,6

135,7

144,9

152,5

178,7

209,5

20

92,6

108,5

119,0

127,1

133,8

156,8

183,8

25

82,9

97,2

106,7

113,9

119,9

140,5

164,7

30

75,4

88,4

97,0

103,6

109,1

127,8

149,8

45

60,3

70,7

77,5

82,8

87,2

102,2

119,7

60

50,9

59,7

65,5

70,0

73,6

86,3

101,1

75

44,5

52,1

57,2

61,1

64,3

75,4

88,3

90

39,7

46,6

51,1

54,6

57,4

67,3

78,9

105

36,1

42,3

46,4

49,5

52,1

61,1

71,6

120

33,1

38,8

42,6

45,5

47,9

56,1

65,8

Fonte: Chuvas Intensas e Chuvas de Projeto de Drenagem Superficial no Estado de Santa Catarina – EPAGRI.
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Intensidade-duração-frequência de chuva
5

10

25

50

100

350

Intensidade (mm/h) .

300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60
80
Duração (minutos)

100

Figura 13 – Gráfico da Intensidade-duração-frequência de chuva - Joinville
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a) Garuva:
para 0 < t < 120 minutos os parâmetros da Estação 02648027 resultam nos
seguintes valores:
K = 958,7
m = 0,1511
b = 8,1
n = 0,6649
Quadro 34 - Intensidades médias máximas de chuva – Município de Garuva/SC.
INTENSIDADES MÉDIAS MÁXIMAS DE CHUVA (mm/h)
Município:

Garuva

Código da Estação:

Duração

2648027

Tempo de Recorrência (anos)

(min)

5

10

15

20

25

50

100

5

221,0

245,4

260,9

272,5

281,9

313,0

347,5

10

178,3

197,9

210,5

219,8

227,3

252,4

280,3

15

151,6

168,3

178,9

186,9

193,3

214,7

238,4

20

133,1

147,8

157,1

164,1

169,7

188,4

209,2

25

119,3

132,5

140,9

147,1

152,2

169,0

187,7

30

108,7

120,7

128,3

134,0

138,6

153,9

170,9

45

87,2

96,8

102,9

107,5

111,1

123,4

137,0

60

73,9

82,0

87,2

91,1

94,2

104,6

116,2

75

64,7

71,9

76,4

79,8

82,5

91,6

101,8

90

57,9

64,3

68,4

71,5

73,9

82,1

91,1

105

52,7

58,5

62,2

65,0

67,2

74,7

82,9

120

48,5

53,9

57,3

59,8

61,9

68,7

76,3

Fonte: Chuvas Intensas e Chuvas de Projeto de Drenagem Superficial no Estado de Santa Catarina - EPAGRI
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Figura 14 – Gráfico da Intensidade-duração-frequência de chuva - Garuva
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a) Araquari:
para 0 < t < 120 minutos os parâmetros da Estação 02648028 resultam nos
seguintes valores:
K = 747,7
m = 0,1993
b = 8,1
n = 0,6649

Quadro 35 - Intensidades médias máximas de chuva – Município de Araquari/SC.
INTENSIDADES MÉDIAS MÁXIMAS DE CHUVA (mm/h)
Município:

Araquari

Duração

Código da Estação:

02648028

Tempo de Recorrência (anos)

(min)

5

10

15

20

25

50

100

5

186,3

213,9

231,9

245,6

256,7

294,8

338,4

10

150,2

172,5

187,0

198,1

207,1

237,7

273,0

15

127,8

146,7

159,0

168,4

176,1

202,1

232,1

20

112,1

128,8

139,6

147,8

154,6

177,5

203,7

25

100,6

115,5

125,2

132,6

138,6

159,1

182,7

30

91,6

105,2

114,0

120,7

126,2

144,9

166,4

45

73,5

84,3

91,4

96,8

101,2

116,2

133,4

60

62,3

71,5

77,5

82,1

85,8

98,5

113,1

75

54,5

62,6

67,9

71,9

75,2

86,3

99,1

90

48,8

56,1

60,8

64,4

67,3

77,3

88,7

105

44,4

51,0

55,3

58,6

61,2

70,3

80,7

120

40,9

47,0

50,9

53,9

56,4

64,7

74,3

Fonte: Chuvas Intensas e Chuvas de Projeto de Drenagem Superficial no Estado de Santa Catarina – EPAGRI

Considerando os dados acima apresentados das três estações da EPAGRI, definiuse como a mais consistente para o município de Itapoá a estação de Araquari.
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Figura 15 – Gráfico da Intensidade-duração-frequência de chuva - Araquari
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21.4 GEOLOGIA / GEOMORFOLOGIA
O Estado de Santa Catarina apresenta, quatro domínios distintos e bem
característicos. O domínio do Litoral, abrangendo formas do modelado continental marinho; o do Embasamento Cristalino Exposto, representado por terrenos
arqueanos, proterozóicos e eo-paleozóicos, onde as antigas estruturas orogênicas
estabilizadas exibem feições de sucessivos ciclos de desnudação, basculamentos e
falhamentos; a Cobertura Sedimentar de Plataforma relacionada às rochas da
seqüência gowduânica associadas a processos de desnudação periférica e o
Capeamento ou Planalto Basáltico-Arenítico, o planalto catarinense16.
O município de Itapoá se insere sobre 2 (dois) dos Domínios Morfológicos
representativos do estado catarinense: o Litoral, constituído pelo complexo de
formas do modelado continental – marinho, derivadas essencialmente de processos
de acumulação, durante o cenozóico e o Embasamento Cristalino Exposto, derivado
essencialmente de processos de desnudação17.
No que tange ao Domínio representativo do Embasamento Cristalino Exposto,
representado no local e no seu entorno, pelas Regiões Morfoestruturais da Faixa de
Dobramentos Remobilizados, destacada na Unidade Geomorfológica das Escarpas
e Reversos da Serra do Mar e pelo Embasamento em Estilos Complexos,
compreendendo as Serras do Leste Catarinense, pode-se identificar as elevações
que constituem os resquícios da Serra do Mar existente nas proximidades de
Garuva e as elevações que constituem a morfologia do local.

16

SILVA, L. C. & BORTOLUZZI, C. A.. Textos Básicos de Geologia e Recursos Minerais de Santa Catarina.
Mapa Geológico do Estado de Santa Catarina. DNPM/CRM. Florianópolis, IOESC, 1987.
17
SANTA CATARINA.. Atlas de Santa Catarina. Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral – GAPLAN,
Rio de Janeiro, Aerofoto Cruzeiro, 1986.
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Quadro 36 - Esboço Geomorfológico, simplificado.
ESBOÇO GEOMORFOLÓGICO
Planície Litorânea
Depósitos Sedimentares
Planícies Costeiras
Planícies Colúvio –
Aluvionares

Embasamento Cristalino
Exposto

Faixa de Dobramentos
Remobilizados

Escarpas e Reverso da
Serra do Mar

Embasamento em Estilos
Complexos

Serras do Leste
Catarinense

Fonte: Atlas de Santa Catarina. Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral – GAPLAN, Escala 1:1.000.000, 1986.

No anexo 6 é apresentado o mapa de geomorfologia do Município de Itapoá.
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22 DESCRIÇÃO
DO
MICRODRENAGEM

SISTEMA

DE

MACRO

E

22.1 MACRODRENAGEM
A macrodrenagem na área urbana de Itapoá, é composta basicamente de pequenos
córregos, valas superficiais localizadas na lateral das ruas ou no meio de quadras e
que apresentam pouca declividade e de difícil manutenção em função da vegetação
braquiária.
Os trechos canalizados estão localizados em sua grande maioria somente nos
cruzamentos de ruas com grande fluxo de veículos, observa-se ainda que
geralmente esta canalização (bueiros) encontram-se subdimensionados.
O destino final da macrodrenagem é sempre a praia, principalmente na região sul da
área urbana municipal, já a drenagem da região norte de Itapoá possui o Rio SaiMirim como alternativa de descarga d`água.
Outro importante elemento da macrodrenagem é o Rio Mendanha, que deságua na
Praia de Itapema do Norte próximo a terceira pedra. Seu traçado passa no meio de
quadras, sem canalização outro problema é que o mesmo encontra-se em grande
parte assoreado, com muita vegetação nas margens e fundo necessitando ser
canalizado em pelo menos dois quilômetros de extensão.
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Figura 16 – Foz do Rio Mendanha
Fonte: GOOGLE EARTH (2012).

Outras considerações sobre a Macrodrenagem, a saber:
Devido ao relevo do município na área urbana ser praticamente plano e com
pouco desnível entre as ruas e a praia para leste ou para o rio Sai-Mirim para
oeste, as valas superficiais ou a pouca rede pluvial existente não tem
condições de absorver as precipitações de chuvas intensas e ocorrem
extravasamentos pelo greide das ruas (pavimentadas ou não);
Bueiros na via principal asfaltada paralela à praia, que possui 32 km de
extensão estão em sua maioria subdimensionados, assoreados ou mesmo
não existem;
O rio Sai-Mirim sofre influência de marés e apresenta muitos meandros
(curvas), bem como vegetação braquiária, o que diminui muito a sua
capacidade de vazão;
As valas superficiais em sua maioria necessitam de muita manutenção e
limpeza, decorrentes de assoreamentos, desmoronamento das margens e
proliferação da vegetação braquiária, que diminui muito as condições de
escoamento das águas de enxurradas, este fato poderia ser evitado se as
mesmas fossem canalizadas;
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Figura 17 – Assoreamento da Macrodrenagem com Valas Superficiais

Não existe no município um plano diretor especifico para drenagem bem
como um cadastro da macro e microdrenagem o que dificulta na definição de
prioridades;
O Rio Sai-Mirím no seu trecho urbano, recebe contribuição muitas valas e de
parte do Rio Mendanha através do desvio feito pela Rua 1.310;
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Figura 18 – Desvio Parcial do Rio Mendanha pela Rua 1.310

A Foz do Rio Sai-Mirim sofre alterações na saída em função de ventos e
deposição de areia. Quando ocorrem enxurradas maiores a prefeitura desloca
retroescavadeiras para abertura da “barra” para evitar represamentos no rio à
montante, que provocam alagamentos em seu entorno.

Figura 19 – Foz do Rio Sai-Mirím
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22.2 MICRODRENAGEM
Itapoá apresenta em sua área urbana 64 loteamentos, implantados parcialmente a
mais de 30 anos (na época distrito de Garuva). A extensão de ruas é da ordem de
800 km, sendo que aproximadamente apenas 2% (16 km) dispõe de infraestrutura
de microdrenagem, macrodrenagem e pavimentação e 3% (24 km) dispõe somente
de pavimentação sem drenagem. Em mais de 80% existe apenas a faixa de rua
desmatada e sem nenhuma infraestrutura e em 15% existe vala superficial de
drenagem, energia elétrica e rede e água.
Abaixo segue a relação dos loteamentos existentes em Itapoá:

Balneários/Loteamentos:
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Praia do Sayzinho;

Recanto do Farol I;

Itapema do Say II;

Recanto do Farol II;

Itapema do Say I;

Bahama´s I;

Praia das Conchas;

Bahama´s II;

Say Mirim;

Bahama´s III;

Diamantina;

Londrina;

Rainha do Mar;

Londrina II;

Cambijú;

Farol do Itapoá I;

Brasília;

Farol do Itapoá II;

Jardim Pérola do Atlântico;

Tomazelli;

Nossa Senhora Aparecida;

Ipacaray;

Paese;

Santa Terezinha;

Pérola;

Figueira do Itapoá;

Santa Clara;

Inajá – Mathias;

Itapoá;

Vitória;

Itapoá Anexo B-1;

Real Itapoá I;

Estrelas;

Verde Mar;

Princesa do Mar;

A.S.C.B.;

Mariluz;

Condor;

Nascimento;

Uirapuru III;

Rio Gracioso;

Real Itapoá II;

Praia das Palmeiras;

Veredas;

Praia do Imperador;

Garuva;

Itamar;

Jardim da Barra;

Uirapuru I;

Volta ao Mundo I;

Uirapuru II;

Volta ao Mundo II;

Rosa dos Ventos;

Jardim Verdes Mares;

Parque I;

Brandalize Anexo;

Parque II;

Figueira I;

Praia dos Veleiros;

Figueira II;

Brandalize;

Vila Rica do Itapoá;

Alvorada;

São José;
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Anexo 3 do Itapoá;
Condomínio Alvorada;
Itapema do Norte Gleba 1;
Terrenos de Marinha.
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Figura 20 – Loteamento sem Infraestrutura

Observa-se que apenas os loteamentos mais recentes dispõem de boa
infraestrutura de micro e macrodrenagem entre eles o Condomínio Cancun
Beach, Loteamento Príncipe e o Loteamento South Beach.

Figura 21 – Loteamento com Infraestrutura
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Deve-se ainda considerar que a maré tem grande influência na drenagem do
município.
As marés na região sul do Brasil oscilam a cada 12 horas e 24 minutos. Segundo
a tabua de marés da Marinha do Brasil no porto de São Francisco do Sul a
diferença entre a maré alta (preamar) que ocorre em luas novas ou cheias (de
sizígia) e a maré baixa em época de luas minguantes ou crescentes pode
alcançar 2,10 metros conforme o período do ano.
Assim sendo se as enchentes na área urbana do município ocorrem em épocas
de lua nova ou lua cheia a maré alta provocará o represamento nas galerias
pluviais, agravando o problema das inundações.
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23 MANUTENÇÃO
URBANA

E

FISCALIZAÇÃO

DA

DRENAGEM

A operação do sistema de drenagem urbana ocorre naturalmente através da ação
gravitacional sobre o escoamento superficial das águas precipitadas. Em termos de
operação, as ações se resumem ao acompanhamento do funcionamento da rede
existente, bem como limpeza e desassoreamento, serviço este que atualmente está
ao encargo da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
Conforme constatado junto a Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria
de Planejamento e Urbanismo, a estrutura existente carece de ampliação tanto em
termos de equipamentos, quanto em capital humano capacitado para que se possa
ter um pleno atendimento da demanda dos serviços, bem como para um
planejamento adequado.
A manutenção da drenagem existente é realizada por uma equipe mínima da
Prefeitura que com apoio de equipamentos realiza a manutenção pelo menos
durante uma semana a cada mês. Entre os serviços realizados pela municipalidade
estão:
•

Serviços de manutenção das margens dos canais;

•

Limpeza dos canais;

•

Limpeza e desobstrução de dispositivos de captação;

•

Varrição e limpeza de vias.

Observa-se que não existe um cadastro do sistema de micro e macrodrenagem
dificultado, portanto a análise sistemática do funcionamento das redes de drenagem
e dos serviços de manutenção.
Constatou-se também a necessidade de sistematização dos dados existentes,
associada a um levantamento cadastral topográfico, com o objetivo de padronizar e
unificar sobre uma mesma base cartográfica/cadastral, permitindo uma adequada
gestão do sistema.
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Outrossim, destaca-se a necessidade de ampliar a abrangência deste sistema de
forma integrada, onde a padronização, o planejamento, a operação, regulação e
fiscalização devam ser consideradas conjuntamente com os temas água, esgoto e
resíduos sólidos.
O órgão responsável pela fiscalização do cumprimento da legislação pertinente a
drenagem urbana é a Secretaria de Obras e Serviços em conjunto com a Secretaria
de Planejamento e Urbanismo. Esta fiscalização é prejudicada em função a grande
extensão de ruas existentes na área urbana (800 km) e por este motivo a maior
parte da fiscalização é realizada através de denuncias feitas pela população.
A fiscalização referente ao lançamento de resíduos sólidos ou despejos de esgotos
doméstico na drenagem urbana do município é realizada pela Vigilância Sanitária
Municipal.
23.1 IDENTIFICAÇÃO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS COM ALGUMA PROVÁVEL
AÇÃO EM CONTROLE DE ENCHENTES E DRENGEM URBANA
Os órgãos municipais que atuam no controle de enchentes e drenagem urbana na
cidade de Itapoá são: Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Defesa Civil,
Secretaria de Obras e Serviços Públicos, e Vigilância Sanitária.
Com relação ao histórico de enchentes no município nos últimos 20 anos destaca-se
como a maior delas a ocorrida em novembro de 2008. Nesta ocasião ocorreram
quatro dias com intensas precipitações: nos dias 11 e 12 com precipitação total de
291 mm e dias 21 e 22 com 330 mm, o equivalente a dois meses de precipitação
média.
Em consequência desta grande enxurrada, ocorreram transbordamentos na Estrada
Cornelsenn principal acesso a cidade na época e nas principais vias urbanas do
município.
A cidade ficou isolada sem acesso rodoviário, tendo decretado na ocasião situação
de calamidade pública. Ocorreram grandes prejuízos à Prefeitura em função de
erosões, destruição de bueiros e pavimentos, derrubada de postes, árvores, etc.
Posteriormente a esta enchente de 21 e 22 de novembro do 2008, já ocorreram
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outras duas enchentes, porém com intensidades menores: dia 23 de janeiro de 2010
e dia 21 de janeiro de 2011, ambas em plena temporada de verão.
Abaixo segue documentário fotográfico das enchentes de 2008, 2010 e 2011 tendo
como fonte o site diário de Itapoá:
 Enchentes de 2008

Figura 22 – Enchente de 2008- foto 1
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Figura 23 – Enchente de 2008- foto 2

Figura 24 – Enchente de 2008- foto 3
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Figura 25 – Enchente de 2008- foto 4

Figura 26 – Enchente de 2008- foto 5
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 Enchentes de 2010

Figura 27 – Enchente de 2010- foto 1

Figura 28 – Enchente de 2010- foto 2
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Figura 29 – Enchente de 2010- foto 3

Figura 30 – Enchente de 2010- foto 4
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Figura 31 – Enchente de 2010- foto 5

Figura 32 – Enchente de 2010- foto 6
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 Enchentes de 2011

Figura 33 – Enchente de 2011- foto 1

Figura 34 – Enchente de 2011- foto 2
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Figura 35 – Enchente de 2011- foto 3

Figura 36 – Enchente de 2011- foto 4
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Figura 37 – Enchente de 2011- foto 5

Figura 38 – Enchente de 2011- foto 6
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24 IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO ATENDIMENTO DO
SERVIÇO DE DRENAGEM
O município não dispõe de manual ou código de postura com informações para a
drenagem urbana, assim como é desprovido de um Plano Diretor de Drenagem
Urbana, dificultando as ações reguladoras no setor a nível municipal.
Não foram identificados também os seguintes serviços no município:
•

Fiscalização para execução de obras localizadas compensatórias às vazões
geradas;

•

Fiscalização para manutenção de áreas permeáveis;

•

Manutenção de banco de dados com séries históricas de níveis d’água;

•

Execução e manutenção do cadastro da rede de drenagem.

•

Dragagem dos canais.

Um fator que contribuiu para a escassez da drenagem urbana no município de
Itapoá é o grande número de loteamentos que foram implantados no município
quando este ainda era distrito de Garuva, pois nos mais de 60 loteamentos
implantados não houve obrigatoriedade de execução da microdrenagem.
Já nos loteamentos mais recentes, tais como o condomínio Cancun Beach I e II, o
Loteamento Príncipe e o Loteamento South Beach houve exigência de implantação
mínima de microdrenagem com bocas-de-lobo, coletores e meio-fio com sarjeta de
concreto, ruas com saibro compactado e demais infraestruturas.
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25 IDENTIFICAÇÃO DAS “ÁREAS PROBLEMA”
A análise dos principais pontos em que o sistema de drenagem de Itapoá vem
apresentando problemas mais significativos (enchentes ocorridas em 2008, 2010 e
2011) para a comunidade, foram levantados em visita técnica em loco com o auxílio
do secretário de Obras do Município. O anexo 7 apresenta a localização das áreas
problemas.
As principais áreas e pontos com problemas de enchentes identificados são:
A. Rua Curvina esquina com rua 1.050, no balneário Paese apresenta
alagamentos de 20 cm em enxurradas, sendo que a provável causa é o subdimensionamento de coletor;

Figura 39 – Rua 1.050

B. Av. Brasil (loteamento Santa Clara), nesta rua há um coletor com diâmetro de
80 cm que sofre um estrangulamento onde seu diâmetro é reduzido para 60
cm prejudicando assim o escoamento das águas pluviais. Observa-se ainda a
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existência de um barraco sobre a galeria de água pluvial, que pode ser visto
na figura a seguir;

Figura 40 – Barraco localizado sobre o Coletor

Figura 41 – Vala existente a jusante do coletor
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C. Na Av. Brasil no trecho entre as Ruas 1.400 e 1.580, ocorrem alagamentos
em enxurradas, pois neste trecho não há coletores pluviais, bocas-de-lobo ou
bueiros;

Figura 42 – Rua transversal entre o trecho

D. Na Rua 1.950 (Balneário Palmeiras) foi executado um coletor com extensão
de 320 m e diâmetro de 1,50 m de forma a amenizar as enchentes ocorridas
no passado, porém há a necessidade de prolongamento deste coletor até a
esquina da rua Rouxinol;
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Figura 43 – Trecho a ser canalizado

E. Na Avenida Brasil com esquina da Rua 1.900 existe um bueiro duplo com
diâmetro 2,20 m (Rio Gracioso) que está subdimensionado o que causa
alagamentos a montante. Outro problema encontrado no mesmo ponto é o
assoreamento do canal tanto a montante quanto a jusante do bueiro.
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Figura 44 – Bueiro Rio Gracioso

F. Na Rua 2.080, esquina com Av. Brasil o loteamento Bamerindus sofre
problemas com alagamentos, neste ponto há a necessidade de implantar um
coletor na Rua 2.080 com diâmetro de 1,20 m e extensão aproximada de 500
m (para montante e jusante até a praia);

Figura 45 – Vala na Av. Brasil próximo a Rua 2.080
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G. Na Rua 2.520 a problemas com inundações causadas provavelmente por um
coletor com diâmetro de 1,00 m que está subdimensionado e precisa ser
ampliado tanto em diâmetro como em extensão.

Figura 46 – Rua 2.520

H. A Rua Upiuba, no loteamento Brandalise, apresenta alagamentos causados
provavelmente pela inexistência de uma drenagem adequada, assoreamento
e falta de uma limpeza adequada na vala de drenagem. No entroncamento da
Rua

Upiuba

com

a

Avenida

Brasil

possui

um

bueiro

que

esta

subdimensionado, onde há a necessidade de realizar um estudo para a
ampliação do mesmo;
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Figura 47 – Canal lateral a Rua Upiuba

I. Rua 2.600 com Av. Brasil, ao lado do campo de futebol próximo ao farol,
possui um bueiro com 2,00 m de largura por 1,50 m de altura, porém como
este sofre a influência da maré alta acaba ocorrendo alagamento a montante
do bueiro. Problema de difícil solução por estar em terreno com greide muito
baixo;
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Figura 48 – Bueiro sob a Avenida Beira Mar 05

Figura 49 – Canal a Jusante do Bueiro com maré alta

J. Ocorre alagamento na Avenida Beira Mar 05 no trecho entre as Ruas 2.690 e
2.720, onde há a necessidade de implantar um extravasor na Rua 2.700;
K. Problemas com alagamento na Rua 1.310 onde há a necessidade de
implantar uma galeria para desviar do rio Mendanha para o rio Sai-Mirim;
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Figura 50 – Rio Mendanha

L. Na

Rua

620

ocorrem

alagamentos

que

estão

sendo

ocasionados

provavelmente pelo subdimensionamento da galeria extravasora implantada
(2,00 m x 1,00m) em lajes de ardósia, que vai desde o rio Sai-Mirim até a
praia (620 m) em cota alta e pela existência de poucas bocas-de-lobo no
trecho;
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Figura 51 – Extravasor parcial do Rio Saí-Mirim na Rua 620

M. Na Rua 460, ao lado do Condomínio South Beach, existia um córrego até o
ano de 1.992, após esta data o mesmo foi aterrado. Por este motivo toda a
área do entorno vem sofrendo com alagamentos. Há a necessidade de
implantar uma galeria pluvial com capacidade de escoamento para toda a
bacia;
N. A Rua Francisco Quirino Correa apresenta problemas com alagamentos
ocasionados pela inexistência de drenagem;
O. A Rua Vasco Nunes Balboa, no Balneário Sai-Mirim, apresenta alagamentos
constantes ocasionados pela inexistência de drenagem.
Pode-se afirmar que a maioria dos problemas relatados anteriormente são
ocasionados por:
 Inexistência de um Plano Global de Projetos de Drenagem Urbana;
 Existência de muitos loteamentos (mais de 60) implantados com pouca ou
nenhuma infraestrutura e quase sempre sem drenagem;
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 Existência de canais a céu aberto passando por ruas ou até mesmo pelo meio
de quadras, que encontram-se assoreados e com vegetação braquiária nas
duas margens;
 Meandros do Rio Saí-Mirim alongam seu trajeto, aumentado o número de
obstáculos e o seu estrangulamento que ocasiona remansos agravados pela
influência das marés altas;
 Implantação de ruas transversais ou mesmo principais com diversos trecho
em greides baixos;
 Aterros clandestinos as margens dos canais secundários de drenagem e
macrodrenagem;
 Falta de pessoal e equipamentos para a realização da manutenção (limpeza e
desassoreamento) das redes pluviais.
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26 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E
INVESTIMENTO
Atualmente a Prefeitura Municipal não faz nenhuma cobrança específica para
investimentos ou manutenção do sistema de drenagem urbana na cidade. Entretanto
a Prefeitura adotou recentemente uma boa medida através de contribuição de
melhoria para drenagem e pavimentação, como exemplo a Rua 960 (onde está
localizada a cede da Prefeitura) no trecho que se inicia na Av. Beiramar e vai até a
rua Zilda Arns.

Figura 52 – Obras da Drenagem e Pavimentação na Rua 960

Com relação às despesas mensais para realização da manutenção da drenagem
urbana, a prefeitura informou que as despesas médias mensais com este serviço
são de R$ 16.000,00 gastos com pessoal e serviços e R$ 10.000,00 gastos com
materiais (tubos.) o que resulta em uma despesa anual de R$ 312.000,00.
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27 INDICADORES
O desenvolvimento de indicadores está ligado ao planejamento e à gestão pública e
ganhou corpo científico a partir dos anos 60 do século XX. Um indicador permite a
obtenção de informações sobre uma dada realidade (MITCHELL, 1997), podendo
sintetizar um conjunto complexo de informações e servir como um instrumento de
previsão.
Na busca por informações que possam retratar a realidade local dos serviços de
Drenagem Urbana em Itapoá, o campo de indicadores torna-se de fundamental
importância na identificação das peculiaridades no setor e na busca de soluções
para os problemas diagnosticados.
Para o presente Plano de Saneamento, definiram-se alguns indicadores de
drenagem, tendo como base os aspectos técnicos e institucionais.
Posteriormente, de acordo com a situação e caracterização deste setor, indicadores
referentes à manutenção do sistema, limpeza e desobstrução de galerias, podem ser
incorporados. Da mesma forma, com a implantação e ampliação do sistema de
drenagem, indicadores podem ser previstos para o monitoramento da qualidade da
água resultante do sistema de galerias de águas pluviais, através de análises de
alguns parâmetros nas saídas dos emissários, como por exemplo, de nitrogênio,
fósforo, DBO, sólidos totais, dentre outros. Assim, os indicadores contribuirão para a
avaliação da poluição difusa e de problemas com a existência de ligações
clandestinas de esgoto no sistema de drenagem urbana.
Quadro 37 - Indicadores
INDICADOR

VALOR

EXPRESSO EM

0,0056

km rede/hab

Índice de Atendimento por Rede Mista

0,00

%

Índice de Atendimento por Rede Separadora

10,00

%

Índice de Pavimentação Urbano

5,00

%

Índice de Pavimentação com Drenagem Subterrânea no Perímetro Urbano

2,00

%

Índice de Drenagem Superficial

8,00

%

Índice de Atendimento por Sistema de Drenagem

10,00

%

Extensão da Rede por Habitante
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28 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM RISCO DE POLUIÇÃO
E/OU CONTAMINAÇÃO
O município não possui um sistema único de coleta e tratamento de esgotos que
atenda a área urbana. Em função disso, observa-se na área urbana lançamentos
dos esgotos nas tubulações de drenagem pluvial, ora são esgotos brutos e ora
advindos dos sistemas fossa-filtro residenciais. Por consequência, estes efluentes
seguem a drenagem indo descarregar nos cursos d´água e por fim acabam
prejudicando a balneabilidade das praias do município. É importante salientar que
devido à falta de cadastro da microdrenagem pluvial e de levantamentos detalhados
de quais residências efetuam esta prática, não se tem os locais pontuados. No
entanto, fica claro que esta prática acaba gerando poluição ao longo de toda a
macrodrenagem.
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29 AVALIAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS EXISTENTES OU
EM EXECUÇÃO
Atualmente os projetos de microdrenagem são realizados quando são projetadas
pavimentações das ruas de maneira pontual.
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30 DEFINIÇÃO DO PERÍODO DE PLANEJAMENTO
Os projetos de engenharia usualmente adotam um período de estudo de 20 anos.
Entretanto, este não é um estudo convencional onde se consideram somente as
características de natureza técnica relativas ao projeto das instalações. Além
dessas, serão analisados os aspectos da gestão do serviço, que permitam obter, de
uma maneira mais eficiente, o atendimento às metas de serviço adequado.
Admite-se que todas as medidas e providências necessárias para implementar as
recomendações deste estudo possam estar concluídas até o final do ano de 2012.
Assim, o período de 30 anos será contado a partir de 2013, com término em 2042.
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31 EVOLUÇÃO POPULACIONAL
31.1 EVOLUÇÃO POPULACIONAL – IBGE
O quadro a seguir apresenta a evolução populacional do Município de Itapoá (área
urbana e área rural) de 1991 a 2010, de acordo com os censos populacionais
efetuados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Quadro 38 – População urbana, rural e total do Município de Itapoá
POPULAÇÃO (HABITANTES)

ANO
URBANA

RURAL

1991

3.309

698

TOTAL
4.007

2000

8.191

648

8.839

2010

14.172

591

14.763

Fonte: BRASIL / IBGE.

A evolução das taxas de crescimento anual da população urbana, rural e total do
Município de Itapoá entre os anos de 1991 e 2010 é mostrada no Quadro 39.

Quadro 39 - Taxa geométrica de crescimento anual da população urbana, rural e total
PERÍODO

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO (%)
URBANA

RURAL

TOTAL

1991 / 2000

10,60

-0,82

9,19

2000 / 2010

5,64

-0,92

5,26

Fonte: BRASIL / IBGE.

Observa-se que as taxas de crescimento da população urbana são ligeiramente
superiores as taxas de crescimento populacional total do município nos períodos
considerados. No que se refere à área rural constata-se um pequeno decréscimo
populacional.
31.2 PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE FIXA
Através dos dados coletados junto ao IBGE, foi efetuada a projeção da população
residente fixa do Município de Itapoá. O horizonte de projeto adotado foi de 30 anos
- período de 2013 a 2042.
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Para fins de projeção populacional foram utilizados os censos efetuados pelo IBGE
desde 1991, incluindo a população recenseada para o município em 2010.

Quadro 40 – População fixa total do município de acordo com o IBGE
Ano

População (hab.)

199

Total
4.007

2000

8.839

2010

14.763

Fonte: BRASIL / IBGE.

A seguir, serão apresentados três projeções utilizando diferentes curvas de
tendência, culminando, por último, na apresentação da projeção considerada ideal.
31.2.1 Projeção Linear
Projeção populacional, para o período de projeto estabelecido (2013-2042),
utilizando uma curva de tendência linear.
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Quadro 41 – Cenário 1 - Projeção linear
Taxa Anual

Ano

População Projetada
(Hab.)

2010

14.763

-

-

2011

15.247

1,0327589

3,28

2012

15.813

1,0371617

3,72

2013

16.380

1,0358302

3,58

2014

16.946

1,0345908

3,46

2015

17.513

1,0334343

3,34

2016

18.080

1,0323526

3,24

2017

18.646

1,0313387

3,13

2018

19.213

1,0303864

3,04

2019

19.779

1,0294903

2,95

2020

20.346

1,0286456

2,86

2021

20.913

1,0278478

2,78

2022

21.479

1,0270934

2,71

2023

22.046

1,0263787

2,64

2024

22.612

1,0257007

2,57

2025

23.179

1,0250567

2,51

2026

23.745

1,0244442

2,44

2027

24.312

1,0238610

2,39

2028

24.879

1,0233049

2,33

2029

25.445

1,0227742

2,28

2030

26.012

1,0222670

2,23

2031

26.578

1,0217820

2,18

2032

27.145

1,0213177

2,13

2033

27.712

1,0208727

2,09

2034

28.278

1,0204460

2,04

2035

28.845

1,0200363

2,00

2036

29.411

1,0196427

1,96

2037

29.978

1,0192643

1,93

2038

30.545

1,0189002

1,89

2039

31.111

1,0185496

1,85

2040

31.678

1,0182118

1,82

2041

32.244

1,0178861

1,79

2042

32.811

1,0175718

1,76

%
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y = 566,5904x - 1124166,6753
R2 = 0,9992

Tendência Linear
35.000
30.000

Hab

25.000
20.000

Série1

15.000

Linear (Série1)

10.000
5.000
0
1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Ano

Figura 53 – Cenário 1 - Projeção linear

31.2.2 Projeção Polinomial
Projeção populacional, para o período de projeto estabelecido (2013-2042),
utilizando uma curva de tendência polinomial.
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Quadro 42 – Cenário 2 - Projeção polinomial
Taxa Anual

Ano

População Projetada
(Hab.)

2010

14.763

-

-

2011

15.236

1,0320492

3,20

2012

15.866

1,0413642

4,14

2013

16.502

1,0400894

4,01

2014

17.144

1,0388983

3,89

2015

17.792

1,0377827

3,78

2016

18.446

1,0367356

3,67

2017

19.105

1,0357506

3,58

2018

19.770

1,0348225

3,48

2019

20.442

1,0339462

3,39

2020

21.119

1,0331176

3,31

2021

21.801

1,0323327

3,23

2022

22.490

1,0315880

3,16

2023

23.185

1,0308806

3,09

2024

23.885

1,0302076

3,02

2025

24.591

1,0295665

2,96

2026

25.303

1,0289550

2,90

2027

26.021

1,0283711

2,84

2028

26.745

1,0278130

2,78

2029

27.474

1,0272788

2,73

2030

28.210

1,0267671

2,68

2031

28.951

1,0262765

2,63

2032

29.698

1,0258055

2,58

2033

30.451

1,0253531

2,54

2034

31.210

1,0249181

2,49

2035

31.974

1,0244995

2,45

2036

32.745

1,0240964

2,41

2037

33.521

1,0237079

2,37

2038

34.303

1,0233331

2,33

2039

35.091

1,0229714

2,30

2040

35.885

1,0226221

2,26

2041

36.685

1,0222845

2,23

2042

37.490

1,0219580

2,20

%
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Tendência Polinomial
40.000

y = 2,9216x 2 - 11123,3661x + 10569021,4562
R2 = 1,0000

35.000
30.000

Hab

25.000

Série1

20.000

Polinômio (Série1)

15.000
10.000
5.000
0
1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Ano

Figura 54 – Cenário 2 - Projeção polinomial

31.2.3 Projeção Logarítmica
Projeção populacional, para o período de projeto estabelecido (2013-2042),
utilizando uma curva de tendência logarítmica.
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Quadro 43 – Cenário 3 - Projeção logarítmica
Taxa Anual

Ano

População Projetada
(Hab.)

2010

14.763

-

-

2011

15.240

1,032281

3,23

2012

15.803

1,036975

3,70

2013

16.366

1,035639

3,56

2014

16.929

1,034396

3,44

2015

17.492

1,033235

3,32

2016

18.054

1,032150

3,22

2017

18.616

1,031134

3,11

2018

19.178

1,030179

3,02

2019

19.740

1,029280

2,93

2020

20.301

1,028433

2,84

2021

20.862

1,027633

2,76

2022

21.423

1,026877

2,69

2023

21.983

1,026160

2,62

2024

22.543

1,025481

2,55

2025

23.103

1,024835

2,48

2026

23.663

1,024222

2,42

2027

24.222

1,023637

2,36

2028

24.781

1,023080

2,31

2029

25.340

1,022548

2,25

2030

25.898

1,022040

2,20

2031

26.456

1,021554

2,16

2032

27.014

1,021089

2,11

2033

27.572

1,020643

2,06

2034

28.129

1,020216

2,02

2035

28.687

1,019806

1,98

2036

29.243

1,019411

1,94

2037

29.800

1,019032

1,90

2038

30.356

1,018668

1,87

2039

30.912

1,018317

1,83

2040

31.468

1,017978

1,80

2041

32.024

1,017652

1,77

2042

32.579

1,017337

1,73

%
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Tendência Logaritmica

y = 1133456,8889Ln(x) - 8606272,6203
R2 = 0,9991

35.000
30.000

Hab

25.000
20.000

Série1

15.000

Log. (Série1)

10.000
5.000
0
1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

Ano

Figura 55 – Cenário 3 - Projeção logarítmica

31.2.4 Definição Projeção Populacional Ideal
Analisando as projeções expostas anteriormente, decidiu-se utilizar como projeção
populacional a curva de tendência polinomial. Essa projeção foi que a que
apresentou a melhor correlação (maior valor de R2). O quadro a seguir apresenta a
projeção considerada ideal para o Município de Itapoá.
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Quadro 44 – População residente fixa de plano – Cenário ideal
Ano

Projeção Populacional (hab.)

Taxa Anual (%)

Total

Urbana

Rural

2010

14.763

14.172

591

-

2011

15.236

14.626

610

3,20

2012

15.866

15.231

635

4,14

2013

16.502

15.842

661

4,01

2014

17.144

16.458

686

3,89

2015

17.792

17.080

712

3,78

2016

18.446

17.707

738

3,67

2017

19.105

18.340

765

3,58

2018

19.770

18.979

791

3,48

2019

20.442

19.623

818

3,39

2020

21.119

20.273

845

3,31

2021

21.801

20.929

873

3,23

2022

22.490

21.590

900

3,16

2023

23.185

22.256

928

3,09

2024

23.885

22.929

956

3,02

2025

24.591

23.607

984

2,96

2026

25.303

24.290

1.013

2,90

2027

26.021

24.979

1.042

2,84

2028

26.745

25.674

1.071

2,78

2029

27.474

26.374

1.100

2,73

2030

28.210

27.080

1.129

2,68

2031

28.951

27.792

1.159

2,63

2032

29.698

28.509

1.189

2,58

2033

30.451

29.232

1.219

2,54

2034

31.210

29.960

1.249

2,49

2035

31.974

30.694

1.280

2,45

2036

32.745

31.434

1.311

2,41

2037

33.521

32.179

1.342

2,37

2038

34.303

32.930

1.373

2,33

2039

35.091

33.687

1.405

2,30

2040

35.885

34.449

1.437

2,26

2041

36.685

35.216

1.469

2,23

2042

37.490

35.990

1.501

2,20

31.3 PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO FLUTUANTE
A população flutuante ou temporária é constituída por levas de veranistas que se
dirigem regularmente à cidade, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro.
Para o cálculo da população flutuante, foram utilizados os seguintes dados:
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Total de domicílios particulares não-ocupados: 10.715 (Fonte: IBGE, 2010);
Taxa de ocupação da população flutuante: 5 habitantes/domicílio (adotado
nos estudos desenvolvidos para o PMSB nas áreas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário);
População flutuante: 10.715 (domicílios) x 5 (hab/domicílio) = 53.575
habitantes;
População fixa: 14.763 habitantes (Fonte: IBGE, 2010);
Taxa (população flutuante / população fixa): 3,629.
O quadro a seguir apresenta a projeção da população flutuante para o Município de
Itapoá utilizando a taxa obtida.
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Quadro 45 – População flutuante de plano
População (hab.)
Ano

Fixa

Flutuante

2010

14.763

53.575

2011

15.236

55.292

2012

15.866

57.579

2013

16.502

59.887

2014

17.144

62.217

2015

17.792

64.568

2016

18.446

66.940

2017

19.105

69.333

2018

19.770

71.747

2019

20.442

74.183

2020

21.119

76.639

2021

21.801

79.117

2022

22.490

81.616

2023

23.185

84.137

2024

23.885

86.678

2025

24.591

89.241

2026

25.303

91.825

2027

26.021

94.430

2028

26.745

97.057

2029

27.474

99.704

2030

28.210

102.373

2031

28.951

105.063

2032

29.698

107.774

2033

30.451

110.507

2034

31.210

113.260

2035

31.974

116.035

2036

32.745

118.831

2037

33.521

121.648

2038

34.303

124.487

2039

35.091

127.346

2040

35.885

130.227

2041

36.685

133.129

2042

37.490

136.053
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31.4 PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL DE PLANO
O Quadro 46 apresenta a projeção da população total de plano para o Município de
Itapoá.

Quadro 46 – População total de plano
População (hab.)
Ano

Fixa

Flutuante

Total (Fixa+
Flutuante)

2010

14.763

53.575

68.338

2011

15.236

55.292

70.528

2012

15.866

57.579

73.445

2013

16.502

59.887

76.390

2014

17.144

62.217

79.361

2015

17.792

64.568

82.360

2016

18.446

66.940

85.385

2017

19.105

69.333

88.438

2018

19.770

71.747

91.517

2019

20.442

74.183

94.624

2020

21.119

76.639

97.758

2021

21.801

79.117

100.919

2022

22.490

81.616

104.106

2023

23.185

84.137

107.321

2024

23.885

86.678

110.563

2025

24.591

89.241

113.832

2026

25.303

91.825

117.128

2027

26.021

94.430

120.451

2028

26.745

97.057

123.801

2029

27.474

99.704

127.179

2030

28.210

102.373

130.583

2031

28.951

105.063

134.014

2032

29.698

107.774

137.472

2033

30.451

110.507

140.958

2034

31.210

113.260

144.470

2035

31.974

116.035

148.010

2036

32.745

118.831

151.576

2037

33.521

121.648

155.170

2038

34.303

124.487

158.790

2039

35.091

127.346

162.438

2040

35.885

130.227

166.112

2041

36.685

133.129

169.814

2042

37.490

136.053

173.543
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Vale destacar que a projeção demográfica desenvolvida é uma referência que
requer aferições e ajustes periódicos, com base em novos dados censitários ou
eventos que indiquem esta necessidade. O Anexo 8 apresenta um mapa do número
de habitantes por setor censitário (IBGE/2010).
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32 CENÁRIOS DE EVOLUÇÃO E SELEÇÃO DO CENÁRIO
NORMATIVO
32.1 CENÁRIOS DAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE DRENAGEM URBANA E
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
A construção dos cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento
e a tomada de decisões apropriadas para as condições do setor de saneamento do
Município. Estas decisões tornam-se mais complexas devido aos diferentes
ambientes institucionais, sociais, ambientais e legais que se interrelacionam. É
importante também ressaltar que a construção dos cenários permite a integração
das ações que atendam às questões financeiras, ecológicas, sociais e tecnológicas,
permitindo uma percepção da evolução do presente para o futuro.
A geração dos cenários para o setor de saneamento permite antever um futuro
incerto e como este futuro pode ser influenciado pelas decisões propostas no
presente pelo PMSB. Por isso, cenários futuros não são previsões, mas sim imagens
alternativas do futuro que foram subsidiadas por conhecimento técnico, diagnósticos
e demandas da comunidade expressas no processo construtivo do Plano Municipal
de Saneamento Básico.
A técnica de planejamento baseada na construção de cenários é pouco conhecida
no Brasil e no setor de saneamento. Entretanto, o documento intitulado “Metodologia
e Técnicas de Construção de Cenários Globais e Regionais” elaborado por Sérgio C.
Buarque em 2003, para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, órgão
vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, forneceu uma base
teórica e fundamentos metodológicos práticos muito importantes, sendo utilizados
como referência principal na construção dos cenários futuros do PMSB.
O “Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento” do Governo Federal
(Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades,
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA/Ministério da Saúde, 2006) sugere, de
uma maneira resumida, a adoção de dois cenários alternativos: (i) um cenário a
partir das tendências de desenvolvimento do passado recente, onde considera para
o futuro uma moderada influência dos vetores estratégicos, associados a algumas
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capacidades de modernização; e (ii) um cenário a partir das tendências de
desenvolvimento do passado recente, onde considera para o futuro os principais
vetores estratégicos, associados à mobilização da capacidade de modernização.
De acordo com a metodologia de Buarque (2003), estes cenários foram
interpretados da seguinte forma:
um cenário previsível, com os diversos atores setoriais agindo isoladamente e
sem a implantação do plano de saneamento e,
um cenário normativo, com o plano de saneamento funcionando como
instrumento indutor de ações planejadas e integradas.
Faltaria acrescentar um terceiro cenário (ou o primeiro na ordem de construção), o
qual deveria apontar o futuro desejado (ideal), sem prazos, sem restrições
tecnológicas ou de cooperação, ou ainda, limitações de recursos materiais e
financeiros.
Os cenários adotados para o presente PMSB serão construídos configurando as
seguintes situações:
O Cenário Tendencial (“A Tendência”): cenário que apresenta a
manutenção da situação atual;
O Cenário Realista (“A Situação Possível”): cenário realista, ou seja, é a
situação que pode ser alcançada de forma eficaz no período de estudo (35
anos);
O Cenário Ideal (“A Situação Desejável”): é a universalização dos serviços
de saneamento, um desejo de todos, mas que requer investimentos
consideráveis e que dificilmente estarão disponíveis no horizonte de
planejamento adotado.
32.2 O CENÁRIO TENDENCIALL
O Cenário Tendencial (o qual prevê a manutenção da situação atual) alcançará o
seguinte índice de atendimento ao final do período de planejamento (2042) conforme
o Quadro 47.
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Quadro 47 – Cenário Tendencial: Projeção dos índices de atendimento
CENÁRIO TENDENCIAL
ÍNDICES

PROJEÇÃO ATÉ 2042 (%)

Percentual de Recuperação de Vias
Urbanas com Sistema de Drenagem

5,00

32.2.1 O Cenário Realista
O Cenário Realista (que corresponde à situação que pode ser alcançada de forma
eficaz no período de estudo) alcançará o seguinte índice de atendimento ao final do
período de planejamento (2042) conforme o Quadro 48.

Quadro 48 - Cenário Realista: Projeção dos índices de atendimento
CENÁRIO REALISTA
ÍNDICES

PROJEÇÃO ATÉ 2042 (%)

Percentual de Recuperação de Vias
Urbanas com Sistema de Drenagem

13,53

32.2.2 O Cenário Ideal
O Cenário Ideal (que corresponde à universalização dos serviços, mas que requer
investimentos consideráveis e que dificilmente estarão disponíveis no horizonte de
planejamento adotado) alcançará o seguinte índice de atendimento ao final do
período de planejamento (2042) conforme o Quadro 49.
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Quadro 49 - Cenário Ideal: Projeção dos índices de atendimento
CENÁRIO IDEAL
ÍNDICES

PROJEÇÃO ATÉ 2042 (%)

Percentual de Recuperação de Vias
Urbanas com Sistema de Drenagem

100,00

32.2.3 Seleção do Cenário Normativo
Para a seleção do Cenário Normativo algumas considerações são pertinentes no
que tange aos desejos (ou utopias) relacionados ao Cenário Ideal, a saber:
oferta de serviços de saneamento básico ainda será menor do que a
demanda;
setores do saneamento básico ainda desarticulados, especialmente no que
diz respeito a fontes de financiamento e suas rotinas;
universalidade, integralidade e equidade continuarão a ser metas distantes;
proteção ambiental ainda insuficiente;
regulação mais abrangente, mas ainda não produzindo os resultados
esperados por falta de estrutura de fiscalização e efetiva aplicação das
penalidades aos infratores;
a participação popular será cada vez mais ativa. Quanto mais deficiências
apresentarem os serviços de saneamento básico maior será o clamor popular;
cooperação entre os diversos agentes melhor do que hoje, mas, ainda
insuficiente;
desgaste

das

relações

com

as

operadoras

de

serviços

devido

a

descumprimento de prazos e investimentos insuficientes.
Em virtude do exposto, decidiu-se descartar o Cenário Ideal do planejamento do
Município de Itapoá. Segundo Buarque (2003), o Cenário Ideal servirá de referencial
para a descrição do cenário normativo.
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“O processo começa com a formulação de um futuro desejado, ainda atemporal
(sem definição do horizonte) e livre de restrições - uma utopia ou um sonho de futuro
(sem preocupação ainda com a plausibilidade), que servirá de referencial para a
descrição do cenário normativo (Sérgio C. Buarque/IPEA 2003, página 35).”
Sendo assim, a seleção do Cenário Normativo ficou restrita ao Cenário Tendencial e
ao Cenário Realista. A descrição dos cenários para um horizonte de 30 anos está
exposta no quadro a seguir.

Quadro 50 – Comparativo do Cenário Tendencial com o Cenário Realista
CENÁRIO TENDENCIAL
CENÁRIO REALISTA
Percentual de recuperação de vias
Percentual de recuperação de vias
urbanas com sistema de drenagem
urbanas com sistema de drenagem
igual a 5,00% no ano de 2042
igual a 13,53% no ano de 2042
Setores ainda desarticulados
Setores atuando articulados e
(financiamento, rotinas)
planejados, conforme PMSB
Universalidade, integralidade e
equidade ainda são metas distantes

Universalidade, integralidade e
equidade são metas permanentes e
próximas

Proteção ambiental insuficiente
Regulação abrangente, mas faltam
fiscalização e aplicação das penas
Turismo limitado pela deficiência dos
serviços

Proteção ambiental insuficiente
Regulação esperada, com
resultados esperados
Turismo sustentável, com serviços
adequados a demanda

Participação popular mais ativa

Participação popular mais ativa, com
usuários mais exigentes

Descumprimento de prazos e
investimento insuficiente desgastam
as relações com as operadoras de
serviços

Relações com as operadoras de
serviços mais objetivas e
transparentes

Diante do exposto, assim como decisão (em oficina) pelo Grupo de Trabalho
Executivo do município no dia 12/09/2012, selecionou-se o Cenário Realista como
sendo o Cenário Normativo para o planejamento dos serviços de saneamento básico
para o Município de Itapoá.
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33 DEFINIÇÃO DE INTERVENÇÕES IMEDIATAS, CURTO,
MÉDIO E LONGO PRAZO
A presente etapa tem como finalidade apresentar as intervenções (imediatas, curto,
médio e longo prazo) previstas para o período de planejamento (2013-2042) e os
índices de atendimento que serão alcançados para o PMSB na área de Drenagem
Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
33.1 DEMANDAS E PROJEÇÕES PARA OS SETORES
O Município de Itapoá não possui planos diretores setoriais, sendo que as
demandas e as projeções para o serviço de drenagem urbana e manejo de águas
pluvais serão a seguir detalhadas e apresentadas.
A projeção das necessidades de drenagem e manejo de águas pluviais para o
município, no período compreendido entre 2013 e 2042 (período de planejamento),
está relacionada com as vias na área urbana desprovidas de sistema de drenagem
de águas pluviais.
O Quadro 51 apresenta a extensão de vias providas e desprovidas de sistema de
drenagem na área urbana do município. Como atualmente o município conta com
uma

grande

extensão

de

ruas

onde

praticamente

não

há

ocupação

(aproximadamente 200 km), para fins de planejamento considerou-se que a
extensão total de vias no período será constante.
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Quadro 51 – Vias urbanas providas/desprovidas de sistema de drenagem
EXTENSÃO DE VIAS (m)

ANO

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

POPULAÇÃO
URBANA
Desprovidas
Providas de sistema
(hab)
de sistema de
de drenagem
drenagem
72.810
75.729
78.675
81.647
84.647
87.673
90.726
93.806
96.912
100.046
103.206
106.393
109.607
112.848
116.115
119.410
122.731
126.079
129.453
132.855
136.283
139.739
143.221
146.729
150.265
153.828
157.417
161.033
164.676
168.346
172.042

16.000
16.000
19.920
23.820
27.701
31.563
35.405
39.228
43.032
46.817
50.583
54.330
58.058
61.768
65.459
69.132
72.786
76.422
80.040
83.640
87.221
90.785
94.331
97.860
101.371
104.864
108.339
111.798
115.239
118.662
122.069

784.000
784.000
780.080
776.180
772.299
768.437
764.595
760.772
756.968
753.183
749.417
745.670
741.942
738.232
734.541
730.868
727.214
723.578
719.960
716.360
712.779
709.215
705.669
702.140
698.629
695.136
691.661
688.202
684.761
681.338
677.931

Total de vias
urbanas

800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
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33.2 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES IMEDIATAS, CURTO, MÉDIO E
LONGO PRAZO
As programações das ações do plano (imediatas, a curto, médio e longo prazo)
estão detalhadas a seguir.
Inicialmente, antecedendo a apresentação da programação das ações do plano,
serão apresentadas e identificadas as possíveis fontes de financiamento dos
serviços públicos de saneamento.
33.2.1 Fontes de Financiamento dos Serviços Públicos de Saneamento Básico
O presente texto traz algumas possibilidades de financiamento dos serviços públicos
de saneamento básico, como:
1. Cobrança direta dos usuários – Taxa ou Tarifa;
2. Subvenções públicas – Orçamentos Gerais;
3. Subsídios tarifários;
4. Empréstimos – capitais de terceiros (Fundos e Bancos);
5. Concessões e PPP’s;
6. Recursos previstos no PAC para saneamento.
Neste contexto, serão analisadas de forma detalhada as fontes de financiamentos
dos serviços públicos de saneamento básico mencionadas.
33.2.1.1

Cobrança Direta dos Usuários - Taxa ou Tarifa

A modalidade mais importante e fundamental para o financiamento dos serviços
públicos que esses possam ser individualizados (divisíveis) e quantificados.
Uma política de cobrança (taxa e/ou tarifa) bem formulada pode ser suficiente para
financiar os serviços e alavancar seus investimentos diretamente ou mediante
empréstimos, podendo até mesmo não depender de empréstimos a médio ou longo
prazo, se esta política prever a constituição de fundo próprio de investimentos.
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33.2.1.2

Subvenções Públicas – Orçamentos Gerais

Esta é a forma predominante de financiamento dos investimentos e de custeio
parcial dos serviços de resíduos sólidos e de águas pluviais no Município. São
recursos com disponibilidade não estável e sujeitos a restrições em razão do
contingenciamento na execução orçamentária.
33.2.1.3

Subsídios Tarifários

Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e
localidades que não tenham capacidade de cobrir o custo integral dos serviços. As
tarifas devem levar em conta as características dos lotes urbanos e nível de renda
da população, além das características dos serviços prestados na área atendida.
33.2.1.4

Financiamento

RECURSO FEDERAL
Os recursos federais destinados ao financiamento do setor de saneamento básico
aos municípios são repassados por programas e linhas de financiamento de agentes
financeiros públicos como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social. O quadro a seguir destaca os programas
principais.
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Quadro 52 – Recursos federais para financiamento
Programa

Finalidade

Beneficiário

Recursos

PROSANEAR

Ações de saneamento
em aglomerados
urbanos por população
de baixa renda com
precariedade e/ou
inexistência de
condições sanitárias e
ambientais

Prefeituras Municipais,
Governos Estaduais,
Concessionárias
Estaduais e
Municipais de
Saneamento e Órgãos
Autônomos Municipais

FGTS

FUNASA

Obras e serviços de
saneamento

Prefeituras Municipais
e Serviços Municipais
de Limpeza Pública

Fundo perdido/ Ministério
da Saúde

PRO-INFRA

Redução de risco e de
insalubridade em áreas
habitadas por população
de baixa renda

Áreas urbanas
localizadas em todo o
território nacional

Orçamento geral da União

PAC

Infraestrutura em geral,
entre eles saneamento
básico

Em todo território
nacional

Orçamento geral da
União/FGTS/FAT/Empresas
Estatais/ Iniciativa Privada

PROSAB

Promover e apoiar o
desenvolvimento de
pesquisas na área de
saneamento ambiental

Comunidade
acadêmica e científica
em todo território
nacional

FINEP/CNPQ/ Caixa
Econômica Federal/Capes
e Ministério da Ciência e
Tecnologia

Programa de
Urbanização,
Regularização e
Integração de
Assentamentos
Precários

Promover a
urbanização, a
prevenção de situações
de risco e a
regularização fundiária
de assentamentos
humanos precários,
articulando ações para
atender as
necessidades básicas
da população e
melhorar sua condição
de Habitabilidade e
inclusão social

Municípios, Estados e
Distrito Federal

Fundo Nacional de
Habitação de Interesse
Social (Orçamento geral da
União)

RECURSOS EXTERNOS
Entre as possibilidades de captação de recursos externos destacam-se o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID). O BIRD é uma instituição que junto com a Associação
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Internacional de Desenvolvimento (AID) formam o Banco Mundial. Esta instituição é
constituída de membros de 185 países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Concessões e Parceria Pública Privada (PPP’s)

33.2.1.5

As parcerias público-privadas – PPP´S (modalidades especiais de concessões)
foram reguladas recentemente e ainda são pouco utilizadas como forma de
financiamento dos serviços.
As

PPP´S

subdividem-se

em

concessões

patrocinadas

e

concessões

administrativas. As concessões patrocinadas são aquelas em que a administração
pública paga ao concessionário contraprestação pecuniária ao lado das tarifas
cobradas dos usuários do serviço público, de modo a complementar a remuneração
do particular. Destina-se, aos serviços de saneamento básico financeiramente
insustentáveis, em que existe o risco do concessionário assumir atividade deficitária.
Nas concessões administrativas, a administração pública faz o papel do usuário para
efeito de custeio, de modo a remunerar, integralmente, o parceiro privado. A
administração concede a prestação do serviço ao parceiro privado, e, no lugar do
usuário

ou

beneficiário

direto

da

atividade,

aquela

própria

remunera

o

concessionário na exata proporção dos serviços prestados.
33.2.1.6

Recursos Previstos no PAC para Saneamento

Como é sabido, o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é um plano amplo
e vai muito além do saneamento básico. Nos seus diversos programas, atinge o
montante global de R$ 503,9 bilhões a serem aplicados nas grandes áreas, que
serão financiadas pelas fontes de recursos nelas especificadas. Constata-se que
serão canalizados para a área de infraestrutura social 33,9% dos recursos.
No tocante aos recursos, 13,5% dos programas do PAC serão financiados pelo
Orçamento Geral da União (OGU) e 86,5% por estatais e demais fontes. No que diz
respeito à infraestrutura social, 20% dos projetos serão financiados com recursos do
OGU.
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Do total dos investimentos em infraestrutura, R$ 40 bilhões serão aplicados na área
de saneamento básico, representando 23,4% desta destinação total.
33.2.2 Programas do Setor de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais
33.2.2.1

Justificativas

As cidades contemporâneas não podem evitar o confronto com problemas causados
pelas chuvas e seu consequente escoamento. Parte dos mais antigos esforços da
humanidade concentrou-se na velha batalha com as forças da natureza em forma de
água.
Cada vez mais torna-se necessário trabalhar os efeitos da água onde quer que ela
afete as estruturas e as infraestruturas das sociedades. Neste contexto, o papel dos
técnicos e dos gestores públicos em conexão com os vários efeitos da água, pode
ser agrupado de forma genérica em três categorias de compromissos principais:
Controle de inundações: gerenciar o escoamento natural das águas de chuva
para prevenir danos a propriedades e perdas de vidas.
Recursos hídricos: explorar os recursos hídricos disponíveis para propósitos
benéficos, como abastecimento de água, irrigação, hidroeletricidade e
navegação, por exemplo.
Qualidade da água: administrar o uso da água para prevenir a degradação
causada pelos poluentes naturais e antrópicos.
O foco dos programas de drenagem urbana é abrandar os efeitos adversos do
escoamento de águas pluviais e promover uma melhoria na qualidade dos corpos
d’água, aproveitando-os de maneira sustentável.
Não se pode considerar a drenagem urbana isoladamente no âmbito do cenário de
desenvolvimento urbano. Isso porque são diversas as interfaces desse setor com a
questão fundiária urbana, com o atendimento por esgotamento sanitário, com a
gestão dos resíduos sólidos urbanos, com o planejamento do uso do solo da cidade,
com a conservação ambiental, entre outras. Os impactos que ocorrem na drenagem
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urbana são, em primeiro lugar, consequência direta das práticas de uso do solo e da
forma pela qual a infraestrutura urbana é planejada, implantada e legislada.
Outra questão importante associada aos problemas da drenagem urbana diz
respeito ao crescimento populacional. O crescimento da população urbana tem sido
acelerado nas últimas décadas no Brasil, fazendo crescer desordenadamente as
cidades e fazendo surgir metrópoles na maior parte dos estados brasileiros. Essas
áreas urbanas e metropolitanas normalmente se formaram a partir de um núcleo
principal mais consolidado e sua expansão para áreas circunvizinhas. Este
processo, infelizmente, tem sido caracterizado pela expansão irregular das regiões
periféricas, com pouca ou nenhuma obediência à regulamentação urbana, em geral
por populações de baixa renda.
Desse modo, assiste-se atualmente a uma série de eventos desastrosos, alguns de
natureza trágica, a cada período de chuvas e que afetam principalmente vales
inundáveis e encostas erodíveis. Quase sempre estes eventos são tratados
essencialmente em nível emergencial pelos sistemas de defesa civil, havendo ainda
relativamente poucas políticas públicas para equacionamento prévio dos problemas.
Este aumento dos prejuízos humanos e materiais causados por enchentes em
cidades brasileiras relaciona-se, por outro lado, com a baixa capacitação institucional
e técnica dos municípios para resolução dos problemas no setor, com a formação
histórica de uma concepção inadequada das ações de drenagem urbana, pontuais e
desarticuladas, e, portanto, na baixa sustentabilidade das mesmas, com a
insuficiência da oferta de infraestrutura de drenagem urbana e com a escassez de
recursos para implementação de ações que visem a gestão do escoamento das
águas urbanas e, por último, com a ausência de mecanismos de controle social na
prestação deste tipo de serviço. O resultado é a degradação do ambiente, da saúde
pública e da qualidade de vida nas cidades.
Os programas aqui propostos objetivam promover, em consonância com as políticas
de desenvolvimento urbano do município, a gestão sustentável da drenagem urbana
de Itapoá, com ações de diversas naturezas dirigidas à preservação ambiental e ao
controle e a minimização dos impactos causados pelas águas pluviais no município.
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Os três programas para atender o setor de drenagem urbana do município são:
Programa de Adequação dos Sistemas de Macro e Microdrenagem;
Programa de Revitalização dos Corpos D’Água;
Programa de Gerenciamento da Drenagem Urbana.
33.2.2.2

Diretrizes e Princípios

Todos os programas que serão realizados no âmbito do setor de drenagem urbana
do município deverão ter em seus princípios básicos, as seguintes considerações:
O sistema de drenagem é parte de uma complexidade urbana mais ampla e
sua projeção tem caráter ambiental abrangente. Considerando que o
processo de urbanização tem o potencial de aumentar tanto o volume quanto
as vazões do escoamento superficial direto e que a influência da ocupação de
novas áreas deve ser analisada no contexto da bacia hidrográfica, todas as
intervenções, ao serem projetadas, deverão efetuar os ajustes necessários
para minimizar a criação de futuros problemas de inundações;
A drenagem urbana diz respeito a um problema de destinação de espaço,
não sendo possível comprimir ou diminuir o volume de água presente em um
dado instante numa área urbana. Portanto, todos os programas deverão
respeitar a demanda de espaço que a drenagem requer, dentro dos cenários
traçados pelos estudos.
As medidas de controle da poluição devem constituir parte essencial nos
programas de drenagem urbana sustentável;
Apesar de caber ao poder público a iniciativa de uma série de ações que
resultem na melhoria do desempenho dos sistemas de drenagem da cidade,
as comunidades afetadas e usuárias dos serviços e equipamentos devem
fazer parte do processo decisório. O bom desenvolvimento de qualquer
projeto dependerá do preparo da população para o bom uso do mesmo e
para a percepção de sua real utilidade e abrangência, de modo que possa
compartilhar responsabilidades de forma capacitada.
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33.2.2.3

Objetivos

Objetivo Geral
O objetivo dos Programas do Setor de Drenagem Urbana é proporcionar orientações
teórico-metodológicas para a área de drenagem urbana de Itapoá que visem reduzir
a exposição da população e das propriedades ao risco de inundações, como
também, assegurar ações que protejam a qualidade ambiental e o bem-estar social
no município.
Objetivos Específicos
Também constituem objetivos destes programas:
Executar a manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem do
município;
Ampliar os sistemas de macro e microdrenagem atendendo parte da
demanda de urbanização do município;
Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos
d’água;
Realização de campanhas educacionais junto à população.
33.2.2.4

Planos de Metas e Ações

PROGRAMA

DE

ADEQUAÇÃO

DOS

SISTEMAS

DE

MACRO

E

MICRODRENAGEM
Os objetivos deste programa são de ampliar e melhorar a macrodrenagem do
município e de implantar microdrenagem nas vias urbanas sem drenagem, assim
como, promover a manutenção das redes de drenagem existentes.
O Quadro 53 apresenta o índice de incremento e a extensão de rede de drenagem a
ser implantada nas vias urbanas sem drenagem do município (total de 106.069
metros) até o ano de 2042.
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Quadro 53 - Índice de incremento e extensão de rede a ser implantada
ANO

ÍNDICE DE
INCREMENTO
(%)

EXTENSÃO DE REDE
DE DRENAGEM A
SER IMPLANTADA (m)

2013

0,00%

0

2014

0,50%

3.920

2015

0,50%

3.900

2016

0,50%

3.881

2017

0,50%

3.861

2018

0,50%

3.842

2019

0,50%

3.823

2020

0,50%

3.804

2021

0,50%

3.785

2022

0,50%

3.766

2023

0,50%

3.747

2024

0,50%

3.728

2025

0,50%

3.710

2026

0,50%

3.691

2027

0,50%

3.673

2028

0,50%

3.654

2029

0,50%

3.636

2030

0,50%

3.618

2031

0,50%

3.600

2032

0,50%

3.582

2033

0,50%

3.564

2034

0,50%

3.546

2035

0,50%

3.528

2036

0,50%

3.511

2037

0,50%

3.493

2038

0,50%

3.476

2039

0,50%

3.458

2040

0,50%

3.441

2041

0,50%

3.424

2042

0,50%

3.407

O Quadro 54 apresenta, por período de planejamento, a metragem de rede
acumulada a ser implantada nas vias urbanas sem drenagem e o índice de
incremento acumulado.
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Quadro 54 - Metragem e índice de incremento acumulado por período
PERÍODO

EXTENSÃO (m)

ÍNDICE DE
INCREMENTO
(%)

Imediato

7.820

1,00%

Curto Prazo

30.817

3,93%

Médio Prazo

53.132

6,78%

Longo Prazo

106.069

13,53%

Meta Imediata (até 2015):
Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas em mais 7.820 metros.
Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015:
 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas sem drenagem
(7.820 metros);
 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana (23.820
metros);
 Projetos executivo de bueiros e galerias principais na área urbana do
município visando o controle de enchentes;
 Estudo e projeto para a canalização do Rio Mendanha;
 Projeto executivo e estudos ambientais para estudo da melhor alternativa
para a foz do Rio Sai-Mirím
Meta a Curto Prazo (até 2021):
Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas em mais 22.996 metros.
Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021:
 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas sem drenagem
(22.996 metros);
 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana (46.817
metros);
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 Implantação de parte dos bueiros e galerias projetadas;
 Execução do Desassoreamento na foz do Rio Sai-Mirím
 Implantação da primeira etapa de canalização do Rio Mendanha.

Meta a Médio Prazo (até 2027):
Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas em mais 23.315 metros.
Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027:
 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas sem drenagem
(23.315 metros);
 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana (69.132
metros);
 Implantação de parte dos bueiros e galerias projetadas;
 Implantação da segunda etapa de canalização do Rio Mendanha.

Meta a Longo Prazo (até 2042):
Ampliar o sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas em mais 52.938 metros.
Ações a serem realizadas entre 2028 e 2042:
 Implantar sistema de drenagem pluvial nas vias urbanas sem drenagem
(53.938 metros);
 Realizar manutenção de toda a rede de drenagem pluvial urbana (122.069
metros);
 Implantação do restante dos bueiros e galerias projetadas.
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PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA
Este Programa de Revitalização dos Corpos D’Água possui como objetivo contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população, uma vez que os resultados
esperados extrapolam a simples recuperação estética dos corpos d’água.

Meta Imediata (até 2015):
Revitalizar os corpos d’água existentes no município.
Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015:
 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos
d'água.

Meta a Curto Prazo (até 2021):
Revitalizar os corpos d’água existentes no município.
Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021:
 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos
d'água.

Meta a Médio Prazo (até 2027):
Revitalizar os corpos d’água existentes no município.
Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027:
 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos
d'água.
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Meta a Longo Prazo (até 2042):
Revitalizar os corpos d’água existentes no município.
Ações a serem realizadas entre 2028 e 2042:
 Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou cursos
d'água.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA DRENAGEM URBANA
Este Programa tem como objetivo implementar ferramentas gerenciais específicas,
visando o desenvolvimento técnico e institucional do setor.

Meta Imediata (até 2015):
Criação de dispositivos de auxílio para a gestão do sistema de drenagem urbana.
Ações a serem realizadas entre 2013 e 2015:
 Elaboração de cadastro e projeto da macro e microdrenagem da área urbana
municipal;
 Elaboração de plano diretor de drenagem urbana;
 Colocação de placas indicativas das faixas sanitárias "nom edificandi"nas
áreas mais adensadas;
 Elaboração de programa de identificação e controle do uso de agrotóxicos
(próximos à área urbana);
 Elaboração de manual de planejamento, regularização, projeto e execução de
obras de drenagem para o município;
 Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de águas
pluviais com respectiva fiscalização e capacitação do corpo técnico que
executará a respectiva fiscalização;
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 Realização de campanha educacional 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;

Meta a Curto Prazo (até 2021):
Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem urbana.
Ações a serem realizadas entre 2016 e 2021:
 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana
municipal;
 Instalação de sistema de monitoramento com 2 pluviógrafos, 1 marégrafo e 5
réguas de nível no rio Sai-Mirim (convênio com a EPAGRI)
 Realização de campanha educacional 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.

Meta a Médio Prazo (até 2027):
Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem urbana.
Ações a serem realizadas entre 2022 e 2027:
 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana
municipal;
 Realização de campanha educacional 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.
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Meta a Longo Prazo (até 2042):
Continuidade de ações auxiliares para a gestão do sistema de drenagem urbana.
Ações a serem realizadas entre 2028 e 2042:
 Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área urbana
municipal;
 Realização de campanha educacional 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.

33.2.2.5

Quadro Resumo das Ações

Os quadros a seguir apresentam um resumo de todas as ações contempladas nos
programas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais supracitados e os
respectivos custos (estimativas).
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Quadro 55 - Quadro das ações – 2013 a 2015
Ações Imediatas (2013 - 2015)
Ação

Valor Estimado (R$)

Drenagem na pavimentação de vias (7.820 m)
Manutenção de redes de drenagem pluvial
(23.820 m)
Elaboração de cadastro / projeto da macro e
microdrenagem da área urbana municipal
Elaboração de plano diretor de drenagem urbana
Projetos executivo de bueiros e galerias principais
na área urbana do município visando o controle
de enchentes
Estudo e projeto para a canalização do Rio
Mendanha
Projeto executivo e estudos ambientais para
estudo da melhor alternativa para a foz do Rio
Sai-Mirím
Colocação de placas indicativas das faixas
sanitárias "nom edificandi"nas áreas mais
adensadas
Elaboração de Programa de identificação e
controle do uso de agrotóxicos
Elaborar manual de planejamento, regularização,
projeto e execução de obras de drenagem
Adequação das ligações indevidas de esgoto na
rede de galerias de águas pluviais / Fiscalização
e capacitação
Desassoreamento e revitalização das margens de
rios, córregos ou cursos d'água
Campanha educacional com objetivo de informar
a população dos problemas oriundos das práticas
utilizadas em jogar lixo na drenagem, além de
ligações clandestinas de esgotos sanitários na
rede de drenagem pluvial

1.829.973,60

TOTAL

4.195.935,20

238.961,60
130.000,00
150.000,00
500.000,00
350.000,00
450.000,00

35.000,00
30.000,00
50.000,00
36.000,00
360.000,00

36.000,00
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Quadro 56 - Quadro das ações – 2016 a 2021
Ações a Curto Prazo (2016 - 2021)
Ação

Valor Estimado (R$)

Drenagem na pavimentação de vias (22.996 m)
Manutenção de redes de drenagem pluvial
(46.817 m)
Manutenção do cadastro da macro e
microdrenagem da área urbana municipal
Implantação da primeira etapa de canalização do
Rio Mendanha
Execução do Desassoreamento na foz do Rio
Sai-Mirím
Instalação de sistema de monitoramento com 2
pluviógrafos, 1 marégrafo e 5 réguas de nível no
rio Sai-Mirim (convênio com a EPAGRI)
Implantação de parte dos bueiros e galerias
projetadas
Desassoreamento e revitalização das margens de
rios, córregos ou cursos d'água
Campanha educacional com objetivo de informar
a população dos problemas oriundos das práticas
utilizadas em jogar lixo na drenagem, além de
ligações clandestinas de esgotos sanitários na
rede de drenagem pluvial
TOTAL

5.381.123,40
894.981,95
50.400,00
7.200.000,00
2.000.000,00
115.200,00
4.000.000,00
720.000,00

50.400,00

20.412.105,34

Quadro 57 - Quadro das ações (Drenagem) – 2022 a 2027
Ações a Médio Prazo (2022 - 2027)
Ação

Valor Estimado (R$)

Drenagem na pavimentação de vias (22.315 m)
Manutenção de redes de drenagem pluvial
(69.132 m)
Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem urbana municipal
Desassoreamento e revitalização das margens de
rios, córregos ou cursos d'água
Implantação da segunda etapa de canalização do
Rio Mendanha
Implantação de parte dos bueiros e galerias
projetadas
Campanha educacional com objetivo de informar
a população dos problemas oriundos das práticas
utilizadas em jogar lixo na drenagem, além de
ligações clandestinas de esgotos sanitários na
rede de drenagem pluvial
TOTAL

5.221.694,21
1.437.313,70
50.400,00
720.000,00
6.000.000
4.000.000

50.400,00

17.479.807,91
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Quadro 58 - Quadro das ações – 2028 a 2042
Ações a Médio Prazo (2028 - 2042)
Ação
Drenagem na pavimentação de vias (52.938
m)
Manutenção de redes de drenagem pluvial
(122.069 m)
Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem urbana municipal
Desassoreamento e revitalização das margens de
rios, córregos ou cursos d'água
Implantação do restante dos bueiros e galerias
projetadas
Campanha educacional com objetivo de informar
a população dos problemas oriundos das práticas
utilizadas em jogar lixo na drenagem, além de
ligações clandestinas de esgotos sanitários na
rede de drenagem pluvial
TOTAL

Valor Estimado (R$)
12.387.387,37
5.861.707,93
126.000,00
1.800.000,00
4.000.000

126.000,00

24.301.095,29
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34 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
34.1 IDENTIFICAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
34.1.1 Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 consagrou o
Município como entidade federativa indispensável, incluindo-o na organização
político-administrativa da República Federativa do Brasil, garantido-lhe plena
autonomia administrativa, financeira e política, conforme preceitua art. 18, caput 18,
do mandamento constitucional em vigor.
A divisão das competências para prestação de serviço público pelas entidades
estatais – União, Estado, Distrito Federal e Município – visa sempre ao interesse
próprio de cada esfera administrativa, à natureza e extensão dos serviços, e ainda à
capacidade para executá-los vantajosamente para a Administração e para os
administradores, sempre respeita o princípio da predominância de interesse.
Nesse contexto, a CRFB/88, em seu art. 30, V19, institui competência para organizar
e prestar os serviços públicos de interesse local dos Municípios, assegurando sua
autonomia administrativa.
Interpretar essa disposição constitucional significa dizer que serviço público de
saneamento básico é claramente atribuído aos Municípios, sendo este ente federado
competente para prestá-lo e organizá-lo haja vista o interesse local ou
predominantemente local destes serviços.
Assim, uma política de saneamento deve partir do pressuposto de que o município
tem autonomia e competência constitucional sobre a gestão dos serviços de
saneamento básico, no âmbito de seu território, respeitando as condições gerais
estabelecidas na legislação nacional sobre o assunto.

18

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
19
Art. 30. Compete aos Municípios:
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse
local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
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Nesse sentido, o documento elaborado pelo Ministério das Cidades “Peças Técnicas
Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico”20, disserta:
Apesar desses dispositivos constitucionais, foi somente com a Lei
Nacional de Saneamento Básico (Lei nº11. 445/2007) que se
estabeleceram as diretrizes normativas nacionais, disciplinado de
forma mais clara o exercício, pelos titulares, das funções de gestão
dos serviços de saneamento básico.
Nesse contexto, a Lei nº 11.445/2007 traz 3 (três) formas de prestação dos serviços
públicos de saneamento básico, que são: a prestação direta, a prestação indireta,
mediante delegação por meio de concessão, permissão ou autorização, e a gestão
associada, conforme preceitua os art. 8º21 e 9º, II22, da referida lei, conforme mostra
a figura a seguir.

Figura 56 - Formas de prestação de serviços públicos

20

BRASIL, Ministério das Cidades. Peças Técnicas Relativas a Planos Municipais de Saneamento Básico.
Ministério das Cidades, Programa de Modernização do Setor Saneamento. Brasília: 2009. 1ª edição. P. 247.
21
o
Art. 8 Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação,
o
a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei n 11.107,
de 6 de abril de 2005.
22
o
Art. 9 O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para
tanto:
II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e
fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação;
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34.1.1.1

Prestação Direta

A Lei nº 11.445/2007 prevê que o titular (município) preste diretamente os serviços
públicos de saneamento básico. Essa prestação pode ocorrer via administração
central ou descentralizada (outorga). (art. 9º, II)
A prestação centralizada ocorre por meio de órgão da administração pública (ex.
SMAE, DMAE). Já, a prestação direta descentralizada pode ocorrer por autarquia,
empresa pública, sociedade de economia mista e fundação.
34.1.1.2

Prestação Indireta - Delegação por Concessão, Permissão,

Autorização ou Terceirização
O Poder Público Municipal, titular dos serviços públicos de saneamento básico, pode
delegar a prestação dos serviços para terceiros, sempre por meio de licitação (Lei nº
8.666/93), na forma de concessão, permissão, autorização ou terceirização.
Existem três alternativas de delegação que são consideras viáveis para o setor: as
concessões comuns, as por parcerias público-privadas e os contratos de
terceirização.
Na concessão comum, a Administração delega a prestação das atividades para uma
empresa privada ou estatal, que deverá atender a legislação e regulação do titular,
às normas gerais da Lei nº 8.984/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos. Nesta modalidade o poder concedente
não paga ao particular pelo serviço. Há uma relação direta entre a concessionária e
o usuário, ou seja, não há despesa pública envolvida, o usuário é quem paga.
Sobre a concessão comum José dos Santos Carvalho Filho

23

ensina:

Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo
qual a Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a
consórcio de empresas a execução de certa atividade de
interesse coletivo, remunerada através do sistema de tarifas

23

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, PP. 346. 20ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen, 2008.
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pagas pelos usuários. Nessa relação jurídica, a Administração
Pública é denominada de concedente, e, o executor do serviço,
de concessionário.
Nas parcerias público-privadas, Lei nº 11.079/2004, a concessão administrativa (art.
2º, § 4º24) visa justamente o oposto da concessão comum. O Poder Público
(Administração Pública) assume o papel de usuário, e paga pelo serviço em seu
lugar. É exigido investimento mínimo do particular de 20 milhões, e prazo contratual
de, no mínimo, 5 (cinco) anos. (art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.079/200425)
Nas lições de Hely Lopes Meirelles26:
Esta concessão administrativa é um contrato de prestação de
serviços de que a Administração é a usuária direta ou indireta,
conforme a define a lei. Daí por que a remuneração é paga
integralmente pela própria Administração. Destina-se, ao que
parece, a permitir a inserção do setor privado em serviços até
agora pouco atrativos, como a construção de presídios,
hospitais, escolas e outros setores.
No contrato simples de terceirização, ocorre simples contratação de um serviço por
cada exercício financeiro. Não se exige investimento mínimo do particular, nem se
vincula a remuneração ao desempenho. Como exemplo pode citar os serviços de
coleta e destinação final de resíduos sólidos, que na maioria dos Municípios
Catarinenses são realizados por meio de contrato de terceirização.
Salienta-se, ainda, que a Lei nº 11.445/2007 prevê a prestação dos serviços públicos
de saneamento básico por meio de autorização pelo Poder Público, que são os

24

o

Art. 2 Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou
administrativa.
o
§ 2 Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a
usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.
25
o
Art. 2 Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou
administrativa.
o
§ 4 É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:
I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou
26
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. PP. 420 e 421. 16ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008.
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casos de usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limite
a: determinado condomínio e localidade de pequeno porte, predominantemente
ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação
apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de
pagamento dos usuários. (art. 10, § 1o27)
E, ainda, a legislação determina que a autorização prevista no inciso I do § 1o do
artigo supracitado deverá prever a obrigação de transferir ao titular os bens
vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros
técnicos.
Por fim, o art. 42, §§ 2o e 3o28, da Lei nº 8987/1995, exige que os contratos de
concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que
estiverem em vigor por prazo indeterminado terão validade máxima até o dia 31 de
dezembro de 2010, expirado o referido prazo, os contratos de concessão terão de
obedecer aos requisitos mínimos previstos na Lei nº 11.445/2007. (art. 1129).

27

Art. 10. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração
do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de
parceria ou outros instrumentos de natureza precária.
o
§ 1 Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:
I - os serviços públicos de saneamento básico cuja prestação o poder público, nos termos de lei, autorizar para
usuários organizados em cooperativas ou associações, desde que se limitem a:
a) determinado condomínio;
b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas
de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos
usuários;
28
Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideramse válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei. (Vide
Lei nº 9.074, de 1995)
o
§ 2 As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por
prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à
realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a
outorga das concessões que as substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) meses.
o
§ 3º As concessões a que se refere o § 2 deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as
formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro
de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes
condições: (Incluído pela Lei nº 11.445, de 2007).
29
Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de
saneamento básico:
I - a existência de plano de saneamento básico;
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
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34.1.1.3

Prestação por Gestão Associada

Com o regime federativo adotado na CRFB/88, que se destaca pela autonomia
política, econômica e administrativa dos entes federados (União, Estados,
Municípios e DF), é oportuno determinar mecanismos que possam vincular as
entidades federativas para que os serviços públicos sejam executados com
celeridade e eficiência em prol dos usuários.
Para atender este objetivo, a CRFB/88 prevê no art. 24130 a gestão associada na
prestação de serviços públicos, a ser instituída por meio de lei, por convênio de
cooperação e consórcios públicos celebrado entre os entes federados. Essa figura é
regida pela Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007.
José dos Santos Carvalho Filho31 define gestão associada como:
A noção de gestão associada emana da própria expressão:
significa uma conjunção de esforços visando a fins de interesse
comum dos gestores. Em relação à gestão associada de
serviços públicos, pode- se adotar a conceituação de que
corresponde ao ‘exercício das atividades de planejamento,
regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de
consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes
federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços
públicos ou da transferência total ou parcial de encargos
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos
serviços transferidos’.

minuta do contrato.

30

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios
públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços
públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos.
31

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, PP. 328 e 329. 20ª ed. Rio de Janeiro:
Lumen, 2008.
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A Lei nº 11.445/2007, no artigo 8º dispõe que os municípios, os titulares dos serviços
públicos de saneamento básico, poderão delegar a prestação de serviço, nos termos
do art. 241, da CRFB/88, ou seja, prestação por gestão associada. Entretanto,
ressalta-se que o instrumento jurídico que formaliza a gestão associada por
convênio, encontra óbice expresso no artigo 1032 da referida lei.
O supracitado dispositivo demanda que a prestação de serviços de saneamento
básico por terceiro não integrante da Administração Pública do Município (titular)
ocorra por intermédio de contrato, vedando-se expressamente a utilização de
instrumentos jurídicos precários, como convênio.
Na delegação dos serviços públicos de saneamento básico por gestão associada, é
aconselhável a utilização do mecanismo de consórcio público, que é uma entidade,
com personalidade jurídica própria, de direito público ou de direito privado,
constituída por entes da federação, cujo objetivo é estabelecer cooperação
federativa para a prestação associada de serviços públicos.
É imprescindível compreender que o consórcio público não é um instrumento para
promover a concessão de serviço público a um dos consorciados ou entidade que
componha a Administração de um dos consorciados. A figura do consórcio público
presta-se à gestão associada do serviço público, não ocorre concessão de serviço
público entre os membros do consórcio.
A concepção do consórcio público depende das exigências de pressupostos e
formalidades legais.
Inicialmente, os entes da federação que pretendem constituir consórcio público
devem firmar protocolo de intenções, como prevê o artigo 3º da Lei nº 11.107/05.

32

Art. 10. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração
do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de
parceria ou outros instrumentos de natureza precária.
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Trata-se do documento base do consórcio público, que deve esclarecer as suas
premissas delineadas nos incisos do supracitado dispositivo.
O protocolo de intenções deve definir a personalidade jurídica do consórcio público,
que, a teor do artigo 6º da Lei nº 11.107/05, pode ser de direito público ou de direito
privado.
Outrossim, o protocolo de intenções, em conformidade com o § 2º do artigo 3º da Lei
nº 11.107/05, deve definir também como será a participação dos entes consorciados
em relação ao gerenciamento do consórcio público e processo decisório, inclusive
com a indicação de quantos votos cada ente consorciado possui na Assembléia
Geral, garantindo-se a cada um deles pelo menos um voto.
O protocolo de intenções é o documento que define as regras do consórcio público,
apresentando suas regras fundamentais. Ele demonstra algumas características de
pré-contrato, na medida em que define as condições de futuro contrato de consórcio
público.
O protocolo de intenções deve ser submetido ao legislativo dos entes consorciados
para a ratificação mediante lei, o que é condição para o respectivo contrato de
consórcio público. O caput do artigo 5º da Lei nº 11.107/05 preceitua textualmente
que “o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei,
do protocolo de intenções.”
No consórcio público, quer de direito público, quer de direito privado, se faz
necessário que disponha de estatuto, cuja função é estabelecer as normas internas
de funcionamento e organização. Ou seja, o estatuto, obedecendo aos ditames do
protocolo de intenções e do contrato de consórcio público, deve dispor sobre a
estrutura, organograma, fluxo interno de competências e processo decisório e outras
questões que lhe sejam afeitas.
O contrato de programa diz respeito às obrigações dos partícipes do consórcio que
não sejam de natureza financeira. Logo, envolve obrigações técnicas e operacionais.
Cumpre ressaltar que o caput artigo 11 da Lei nº 11.445/07 prescreve que o contrato
que tenha por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico e
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depende do atendimento de uma série de requisitos, como: existência de plano de
saneamento básico, estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, existência
de normas de regulação, incluindo a designação da entidade de regulação e de
fiscalização, realização prévia de audiência pública, entre outros. Estes requisitos
legais devem ser interpretados com cautela, sob pena de incorrer em implicações
desarrazoadas.
34.1.2 Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de Saneamento Básico
A edição da Lei 11.445/2007 foi um divisor de águas no que diz respeito à regulação
e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, haja vista que antes da
promulgação da referida lei o próprio prestador dos serviços cumulava as funções de
prestar, planejar, regular e fiscalizar sua própria atuação. Porém, com o novo cenário
normativo essas funções foram separadas e definidas suas atribuições.
Para melhor entender qual a função da regulação e fiscalização, o Decreto nº
6.017/2007, no art. 2º, XI e XII, define essas duas figuras como:
XI – regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize um
determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade,
impacto sócio-ambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por
sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços
públicos.
XII – fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou
avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público.
Nos serviços públicos de saneamento básico a regulação cabe ao titular (município),
que pode realizá-la diretamente ou delegá-la a entidade reguladora de outro ente
federativo ou a formação de entidade reguladora instituída por meio de consorcio
público. Nos casos de delegação só pode ser feita a uma entidade reguladora
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constituída, criada para este fim, dentro dos limites do respectivo estado. (art. 8º33 e
23, § 1º34, da Lei nº 11.445/2007).
A Lei Federal nº 11.445/2007, em seu Capítulo V, aborda o tema regulação. Entre os
arts. 21 e 27 encontram-se os princípios, objetivos e o conteúdo mínimo das normas
regulatórias a serem aplicadas aos prestadores e usuários dos serviços.
O

exercício

da

função

de

regulação atenderá

aos seguintes princípios:

independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e
financeira da entidade reguladora, transparência, tecnicidade, celeridade e
objetividade das decisões.
O art. 22, da Lei nº 11.445/2007, traz os objetivos da Regulação que são:
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;
Definir 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.
A figura da entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços públicos de saneamento
básico é de suma importância para eficácia do PMSB, haja vista que entre suas

33

o

Art. 8 Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a organização, a regulação,
o
a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei n 11.107,
de 6 de abril de 2005.
34
Art. 23. A entidade reguladora editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
o
§ 1 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 a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.
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inúmeras funções a principal é a verificação do cumprimento dos planos municipais
de saneamento básico, por parte dos prestadores de serviços (art. 20 35).
Segundo o art. 23, da Lei nº 11.445/2007, a entidade reguladora deve editar normas
relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação dos serviços,
que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:
Padrões e indicadores de 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 de
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 e de emergências, inclusive racionamento.
Salienta-se, ainda, que os contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico estão condicionados à existência de normas de regulação que
prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei nº 11.445/2007,

35

Art. 20. (VETADO).
Parágrafo único. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do
cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, na forma das
disposições legais, regulamentares e contratuais.
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incluindo a designação da entidade reguladora e de fiscalização, bem como
estabelecimento de mecanismos de controle social nas atividades de regulação e
fiscalização dos serviços.
Os contratos de programa deverão atender à legislação de regulação dos serviços,
em específico no que se refere à fixação, revisão e reajuste das tarifas ou de outros
preços públicos.
No caso de gestão associada ou prestação regionalizada, os titulares poderão usar
os mesmos critérios econômicos, técnicos e sociais da regulação em toda área de
abrangência. (art. 24)
E, ainda, nos casos em que mais de um prestador execute atividade
interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e
haverá entidade única encarregada das funções de regulação e fiscalização. O
contrato deverá conter as cláusulas que regerão a relação entre os prestadores,
inclusive a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e
fiscalização, que deverá conter no mínimo as exigências do art. 12, §1º, que são:
As normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos
serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;
As normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes
prestadores envolvidos;
A garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes
prestadores dos serviços;
Os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o
caso;
O sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um
Município.
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Deste modo, a legislação prevê a publicidade dos relatórios, estudos, decisões e
instrumentos equivalentes que estejam relacionados com a regulação ou à
fiscalização dos serviços prestados.
34.1.3 Modelos de Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos de
Saneamento Básico no Estado de Santa Catarina
O cenário de regulação e fiscalização no Estado de Santa Catarina apresenta 3
(três) estruturas de Agência Reguladora, previstas na Lei nº 11.445/2007, que são:
Agência Reguladora Municipal, a delegação do município (titular) para Agência
Reguladora Estadual e a Agência Reguladora constituída por meio Consórcio
Público.
O formato de agência reguladora no âmbito municipal tem-se como exemplos as:
Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgotos de Joinville/SC
(AMAE), e Agência Reguladora Águas de Tubarão.
O modelo de Agência Reguladora Estadual ocorre por intermédio da Agência
Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina –
AGESAN que é uma autarquia de regime especial, instituída por meio da Lei
Complementar nº 484/2010, que detém função Agência de Estado para fiscalizar e
orientar a prestação dos serviços públicos de saneamento básico, bem como editar
normas técnicas, econômicas e sociais para sua regulação.
Já, o modelo de Agência Reguladora instituída por Consórcio Público ocorre por
meio da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS, constituída sob
a forma de pessoa jurídica de direito público e responsável pela regulação dos
serviços prestados por diferentes prestadores de serviços, em consonância com a
Lei n. 11.107/05 e a Lei n. 11.445/07.
Outro modelo de Agência Reguladora instituído por consórcio é a Agência
Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, que atende alguns Municípios do Vale do
Itajaí, a referida Agência possui pessoa jurídica de direito público, sem fins
econômicos sob a forma de associação pública, dotada de independência decisória
e autonomia administrativa, orçamentária e financeira,
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Cabe comentar que o município já faz parte da ARIS, porém somente para as áreas
de água e esgoto, devendo após a conclusão do plano incluir no contrato a área de
drenagem urbana.
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35 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
35.1 ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIAS
As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas
disponíveis e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de
caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a
continuidade operacional das instalações afetadas com os serviços de saneamento.
Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados
mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências
indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das
instalações visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação
dos serviços.
Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento
local, os órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de
obra, materiais e equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão
operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e
tecnologias de informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas
possibilitará que os sistemas de saneamento básico não tenham a segurança e a
continuidade operacional comprometidas ou paralisadas.
As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de
segurança aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades nos
serviços. Como em qualquer atividade, no entanto, existe a possibilidade de
ocorrência de situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral,
e as de saneamento em particular, são planejados respeitando-se determinados
níveis de segurança resultantes de experiências anteriores e expressos em
legislações e normas técnicas específicas.
Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta,
ações e alternativas que o executor deverá levar em conta no momento de tomada
de decisão em eventuais ocorrências atípicas, e, ainda, foram considerados os
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demais planos setoriais existentes e em implantação que devem estar em
consonância com o PMSB.
A seguir são apresentadas as ações de emergências e contingências a serem
adotadas para o serviço de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
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Quadro 59 – Emergências e contingências para o setor de drenagem urbana
EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
OCORRÊNCIAS
AÇÕES
Inexistência ou ineficiência da rede de drenagem urbana.

Presença de esgoto ou lixo nas galerias de águas pluviais.

Presença de materiais de grande porte, como carcaças de
eletrodomésticos, móveis ou pedras.

Assoreamento de bocas de lobo, bueiros e canais.

Verificar o uso do solo previsto para região. Comunicar a Secretaria Municipal de Saneamento Básico
a necessidade de ampliação ou correção da rede de drenagem.
Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro ou lixo. Aumentar o trabalho de
conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem.
Comunicar a Secretaria Municipal de Saneamento Básico sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de
conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem.
Comunicar a Secretaria Municipal de Saneamento Básico sobre a ocorrência. Verificar se os
intervalos entre as manutenções periódicas se encontram satisfatórios.
Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção da microdrenagem. Acionar
a autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a fim de evitar o agravamento do

Situações de alagamento, problemas relacionados à

problema. Acionar um técnico responsável designado para verificar a existência de risco a população

microdrenagem.

(danos a edificações, vias, risco de propagação de doenças, etc.). Propor soluções para resolução do
problema, com a participação da população e informando a mesma sobre a importância de se
preservar o sistema de drenagem.
O sistema de monitoramento deve identificar a intensidade da enchente e acionar o sistema de alerta

Inundações, enchentes provocadas pelo transbordamento de
rios, córregos ou canais de drenagem.

respectivo. Comunicar o setor responsável (Secretaria Municipal de Saneamento Básico e/ou Defesa
Civil) para verificação de danos e riscos à população. Comunicar o setor de assistência social para
que sejam mobilizadas as equipes necessárias e a formação dos abrigos.
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36 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO
DA
EFICIÊNCIA
E
EFICÁCIA
DAS
AÇÕES
PROGRAMADAS
O Presente Plano de Saneamento Básico, atendendo a Lei 11.445/07 e Decreto
7.217/10, dispõe de ações e demandas que visam proporcionar o aumento da
qualidade de vida da população, através da otimização dos serviços de saneamento
básico.
Estas ações e demandas relacionadas aos serviços de saneamento básico foram
planejadas de forma a implantar, quando necessário, e ampliar gradativamente as
estruturas e serviços referente o saneamento básico.
A fim de acompanhar o processo de efetivação quantitativa e qualitativa das ações e
demandas planejadas, se faz relevante a adoção de indicadores para avaliação da
procedência

do

plano,

disponibilizando

estatísticas,

indicadores

e

outras

informações relevantes para a caracterização da demanda e da oferta de serviços
públicos de saneamento básico e permitindo e facilitando o monitoramento e
avaliação da eficiência e da eficácia da prestação dos serviços de saneamento
básico.
Diante destas premissas apresentam-se alguns mecanismos avaliadores das
condições de atendimento dos serviços de saneamento básico.
36.1 DEFINIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE
DESEMPENHO E DE CRÍTICA DE RESULTADOS
Com finalidade de avaliar os resultados atingidos com a implantação gradativa das
ações elencadas no presente plano, se faz relevante a adoção de mecanismos
capazes de ponderar tais resultados e garantindo a otimização dos processos e
infraestrutura relacionadas ao saneamento básico.
De forma a potencializar os objetivos descritos neste plano, recomenda-se que o
acompanhamento das atividades, serviços e obras, utilize indicadores que permitam
uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços de saneamento
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básico, que possibilitam indicar a qualidade dos serviços prestados, ver tabela
abaixo.
Quadro 60 – Indicadores de desempenho do sistema de drenagem urbana e manejo de águas
pluviais
DEFINIÇÃO DO
EXPRESSO
Nº
EQUAÇÃO
COMENTÁRIOS
INDICADOR
EM
INDICADORES
Km rede/hab

Ext.Total = extensão total da
rede de drenagem; Hab. =
número de habitantes.

%

Ext.Pav. = extensão total de
ruas pavimentadas no perímetro
urbano; Ext.Total = extensão
das ruas oficiais no perímetro
urbano.

(Ext.DrenPav/Ext.Total)*
100

%

Ext.DrenPav = extensão total da
rede de drenagem; Ext.Total =
extensão das ruas oficiais no
perímetro urbano.

(Ext.Sup/Ext.Total)*100

%

Ext.Sup = extensão rede
superficial; Ext.Total = extensão
total da rede de drenagem.

1

Extensão da Rede
por Habitante.

2

Índice de
pavimentação
urbano

Ext.Pav./Ext.Total)*100

3

Índice de
pavimentação com
drenagem no
perímetro urbano

4

Índice de drenagem
superficial

5

Índice de drenagem
subterrânea

(Ext.Sub/Ext.Total)*100

%

6

Índice de
atendimento por
sistema de
drenagem

(Pop.Aten/PopTotal)*100

%

Ext.Total/Hab.

Ext.Sub = extensão da rede
subterrânea; Ext.Total =
extensão total da rede de
drenagem.
Pop.Aten = população atendida
por rede de drenagem urbana;
PopTotal = população total do
município.

A periodicidade estipulada para avaliação do desempenho dos serviços prestados
deverá ser no máximo anual. A prestadora dos serviços deverá elaborar relatório
conclusivo com a explicitação dos valores obtidos para os indicadores e o
atendimento ou não das metas estipuladas.
As metas não alcançadas deverão ser objeto de plano de ações corretivas,
justificando-se os aspectos não obtidos em relação ao proposto no Estudo Técnico e
Conceptivo.
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Mesmo sendo alcançados os objetivos propostos (metas), a operadora dos serviços
deverá encaminhar plano de ações corretivas e de redirecionamento, visando
melhorar a qualidade dos serviços prestados.
As ações propostas – corretivas ou não, deverão ser embasadas por:
-

Objetivo: definição da ação, motivos e resultados esperados;

-

Tipo: corretiva ou de redirecionamento;

-

Prazo: período necessário para a sua execução;

-

Agente: entidade ou órgão executor da ação;

-

Custos: estimativa de custos para execução da ação.

36.2 PLANO DE AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA
A avaliação sistemática dos resultados pela prestação dos serviços de saneamento
básico destina-se ao planejamento e à execução de políticas públicas, visando a
orientar a aplicação de investimentos, a construção de estratégias de ação e o
acompanhamento de programas, bem como a avaliação de desempenho dos
serviços. Estas informações contribuem para a regulação e a fiscalização da
prestação dos serviços e para a elevação dos níveis de eficiência e eficácia na
gestão das entidades prestadoras dos serviços, por meio do conhecimento de sua
realidade, orientando investimentos, custos e tarifas, bem como incentivando a
participação da sociedade no controle social, monitorando e avaliando os efeitos das
políticas públicas. Em síntese a avaliação sistemática tem como objetivos:
-

Planejamento e execução de políticas públicas;

-

Orientação da aplicação de recursos;

-

Avaliação de desempenho dos serviços;

-

Aperfeiçoamento da gestão, elevando os níveis de eficiência e
eficácia;

-

Orientação de atividades regulatórias;
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-

Benchmarking e guia de referência para medição de desempenho.

A avaliação sistemática apóia-se em um banco de dados administrado pela
operadora dos serviços, que contém informações de caráter operacional, gerencial,
financeiro e de qualidade, sobre a prestação de serviços de drenagem urbana.
Dependendo da natureza da utilização da informação, os dados são atualizados em
períodos de acordo com a sua necessidade:
-

Diária: dados de operação dos sistemas;

-

Mensal: dados comerciais e de gerenciamento dos sistemas;

-

Anual: dados consolidados para avaliação desempenho.

Os serviços públicos de manejo de águas pluviais urbanas têm a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada mediante remuneração pela cobrança dos
serviços na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de
prestação do serviço ou de suas atividades. No que se refere aos aspectos técnicos,
a prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a
regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao
atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção do sistema.
36.3 ESTABELECER OS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS,
BENEFÍCIOS E AFERIÇÃO DE RESULTADOS
A correta obtenção, o tratamento, a organização, o armazenamento e a recuperação
da informação exigem um trabalho minucioso e atenção constante. Para essas
funções, os sistemas de informações firmam-se, a cada dia, como principal
ferramenta das corporações privadas e das instituições públicas preocupadas com a
eficiência e a eficácia, com a qualidade de produtos e serviços e com a satisfação
dos clientes e usuários.
A informação representa importante instrumento de planejamento e controle,
servindo aos diversos propósitos de qualquer gestão e, em se tratando de serviços
públicos, também às exigências da sua transparência. No âmbito da gestão, quando
adequadamente tratada, a informação contribui para o gerenciamento dos serviços,
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a formulação de programas, a fixação de metas e o seu monitoramento. Na esfera
do estado contribui para o estabelecimento de políticas públicas, a regulação da
prestação dos serviços e o seu controle social.
A avaliação dos indicadores deverá ser realizada periodicamente mediante controle
e conhecimento das informações existentes, sendo estas informações de
responsabilidade do responsável pelos serviços.
Ressalta-se como mecanismo avaliador de significativa importância, além das
informações técnicas mensuradas, a realização de pesquisas públicas com
finalidade de identificar o nível de satisfação da população com os serviços
prestados.
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37 APRESENTAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
DE
SUSTENTABILIDADE E EQUILÍBRIO ECONÔMICAFINANCEIRO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM
REGIME DE EFICIÊNCIA
Com base nas ações propostas procedeu-se a realização do estudo econômicofinanceiro

relativos

drenagem

urbana

no

município.

Os

resultados

serão

apresentados através do quadro a seguir contendo os investimentos, os custos
totais de operação e manutenção, assim como, as receitas previstas para cada
sistema.
O quadro abaixo apresenta as projeções financeiras relativas aos serviços de
drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

Quadro 61 – Projeção financeira para o sistema de drenagem pluvial urbana

Período

Investimentos /
Manutenção em
Drenagem Pluvial (R$)

Receitas no
Período (R$)

Resultado Final por
Período (R$)

2013 - 2015

4.195.935,20

-

-4.195.935,20

2016 - 2021

20.412.105,34

-

-20.412.105,34

2022 - 2027

17.479.807,91

-

-17.479.807,91

2028 - 2042

24.301.095,29

-

-24.301.095,29

Total

66.388.943,75

-

-66.388.943,75

Observando o quadro anterior, pode-se constatar que haverá um balanço negativo
entre investimentos e receitas durante o período de planejamento, pois atualmente
não há cobrança específica para os serviços de drenagem urbana no município.
Para a busca da sustentabilidade e do equilíbrio econômico-financeiro da prestação
dos serviços de saneamento básico, a Lei Federal n° 11.445 de 05 de janeiro de
2007, em seu CAPÍTULO VI, sugere a remuneração pela cobrança dos serviços
conforme texto a seguir.
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CAPÍTULO VI
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômicofinanceira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:
I - 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;
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e outros preços
públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades.
o

§ 1 Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das tarifas,
preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o
cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis
exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

A Lei 11.445/2007 cita ainda, em seu Artigo 9º, que o titular (município) dos serviços
deverá definir o ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços
prestados, bem como os procedimentos de sua atuação. Assim sendo, o ente
regulador, conforme o Artigo 22 da referida lei, definirá as tarifas que visarão
assegurar 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.
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38 PROGRAMAS DE MONITORAMENTO
Para o monitoramento sistemático das ações propostas no presente Plano de
Saneamento é apresentado, a seguir, um programa que têm como objetivo verificar
se as metas e os respectivos prazos estabelecidos no Plano Municipal de
Saneamento estão sendo cumpridos pelos órgãos responsáveis pela prestação dos
serviços de saneamento básico.
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Quadro 62 – Programas de Monitoramento
INTERVENÇÕES

LINHA DE AÇÃO

INTERVENÇÕES IMEDIATAS

Microdrenagem /
Macrodrenagem

META

ANO/PERÍODO

Drenagem na pavimentação de vias (7.820 m)

2013-2015

Manutenção de redes de drenagem pluvial (23.820 m)

2013-2015

Projetos executivo de bueiros e galerias principais na área urbana
do município visando o controle de enchentes

2013-2015

Estudo e projeto para a canalização do Rio Mendanha

2013-2015

Projeto executivo e estudos ambientais para estudo da melhor
alternativa para a foz do Rio Sai-Mirím
Elaboração de cadastro e projeto da macro e microdrenagem da
área urbana municipal

Institucional/Gestão/Melhorias
Operacionais

Revitalização dos Corpos
D'Água

2013-2015
2013-2015

Elaboração de plano diretor de drenagem urbana

2013-2015

Colocação de placas indicativas das faixas sanitárias "nom
edificandi"nas áreas mais adensadas

2013-2015

Elaboração de programa de identificação e controle do uso de
agrotóxicos (próximos à área urbana)

2013-2015

Elaboração de manual de planejamento, regularização, projeto e
execução de obras de drenagem para o município

2013-2015

Adequação das ligações indevidas de esgoto na rede de galerias de
águas pluviais com respectiva fiscalização e capacitação do corpo
técnico que executará a respectiva fiscalização

2013-2015

Realização de campanha educacional 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
Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou
cursos d'água

META ALCANÇADA
SIM
NÃO

2013-2015

2013-2015
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INTERVENÇÕES A CURTO PRAZO

INTERVENÇÕES

LINHA DE AÇÃO

Microdrenagem /
Macrodrenagem

Institucional/Gestão/Melhorias
Operacionais

Revitalização dos Corpos
D'Água

META

ANO/PERÍODO

Drenagem na pavimentação de vias (22.996 m)

2016-2021

Manutenção de redes de drenagem pluvial (46.817 m)

2016-2021

Implantação de parte dos bueiros e galerias projetadas

2016-2021

Execução do Desassoreamento na foz do Rio Sai-Mirím

2016-2021

Implantação da primeira etapa de canalização do Rio Mendanha

2016-2021

Manutenção do cadastro da macro e microdrenagem da área
urbana municipal

2016-2021

Instalação de sistema de monitoramento com 2 pluviógrafos, 1
marégrafo e 5 réguas de nível no rio Sai-Mirim (convênio com a
EPAGRI)

2016-2021

Realização de campanha educacional 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
Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou
cursos d'água

META ALCANÇADA
SIM
NÃO

2016-2021

2016-2021

216

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ITAPOÁ – MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM URBANA

INTERVENÇÕES A MÉDIO PRAZO

INTERVENÇÕES

LINHA DE AÇÃO

Microdrenagem /
Macrodrenagem

META

ANO/PERÍODO

Drenagem na pavimentação de vias (101.158 m)

2022-2027

Manutenção de redes de drenagem pluvial (261.672 m)

2022-2027

Implantação de parte dos bueiros e galerias projetadas

2022-2027

Implantação da segunda etapa de canalização do Rio Mendanha

2022-2027

Manutenção de cadastro da macro e microdrenagem da área
urbana municipal
Institucional/Gestão/Melhorias Campanha educacional com objetivo de informar a população dos
Operacionais
problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na
drenagem, além de ligações clandestinas de esgotos sanitários na
rede de drenagem
Revitalização dos Corpos
Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou
D'Água
cursos d'água

META ALCANÇADA
SIM
NÃO

2022-2027

2022-2027

2022-2027
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INTERVENÇÕES A LONGO PRAZO

INTERVENÇÕES

LINHA DE AÇÃO

Microdrenagem /
Macrodrenagem

META

ANO/PERÍODO

Drenagem na pavimentação de vias (130.111 m)

2028-2042

Manutenção de redes de drenagem pluvial (391.783 m)

2028-2042

Implantação do restante dos bueiros e galerias projetadas

2028-2042

Manutenção de cadastro da macro e microdrenagem da área
urbana municipal
Institucional/Gestão/Melhorias Campanha educacional com objetivo de informar a população dos
Operacionais
problemas oriundos das práticas utilizadas em jogar lixo na
drenagem, além de ligações clandestinas de esgotos sanitários na
rede de drenagem
Revitalização dos Corpos
Desassoreamento e revitalização das margens de rios, córregos ou
D'Água
cursos d'água

META ALCANÇADA
SIM
NÃO

2028-2042

2028-2042

2028-2042
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39 MOBILIZAÇÃO SOCIAL
A metodologia adotada para a execução do Plano propiciou a participação social na
elaboração do documento técnico. Um conjunto de eventos foi realizado, os quais
serão descritos a seguir.
39.1 REUNIÕES COM O GRUPO DE TRABALHO
Para a divulgação preliminar dos resultados dos produtos referentes ao diagnóstico,
foi realizada uma reunião entre a consultora e o Grupo Técnico Executivo (ou
Comissão Especial de Licitação, conforme Decreto Municipal nº 1592/2012) no dia 5
de setembro de 2012, às 11 horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapoá. A lista
de presença e ata da referida reunião estão apresentadas, respectivamente, no
Anexo 9 e no Anexo 10.
No dia 12 de setembro de 2012, às 10 horas, também na sede da Prefeitura
Municipal de Itapoá, foi realizada uma segunda reunião entre a consultora e o Grupo
Técnico Executivo para a apresentação preliminar dos resultados dos produtos
referentes ao prognóstico.

Figura 57 – Reunião para apresentação preliminar do prognóstico
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Figura 58 – Andamento da reunião realizada no dia 12 de setembro

A lista de presença e ata da 2ª reunião podem ser visualizadas, respectivamente, no
Anexo 11 e no Anexo 12.
39.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA
Com a participação da equipe técnica da consultora, foi realizada no dia 5 de
setembro de 2012, na Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, a Audiência
Pública para apresentação e discussão dos temas referentes ao diagnóstico junto à
comunidade.
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Figura 59 - Audiência Pública para apresentação e discussão do diagnóstico

Figura 60 - Andamento da 1ª Audiência Pública

A lista de presença da 1ª Audiência Pública pode ser visualizada no Anexo 13.
No dia 13 de novembro de 2012, também com a participação da equipe técnica da
consultora, foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá a Audiência
Pública para apresentação e discussão dos temas referentes ao prognóstico.
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Figura 61 - Audiência Pública para apresentação e discussão do prognóstico

Figura 62 - Andamento da 2ª Audiência Pública

A lista de presença da 2ª Audiência Pública pode ser visualizada no Anexo 14.
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40 PROPOSTA DE PROJETO DE LEI
O Anexo 15 apresenta a proposta de projeto de lei, que tem o objetivo de instituir o
Plano Municipal de Saneamento Básico na Área de Manejo de Águas Pluviais e
Drenagem Urbana.
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ANEXO 1 – MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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ANEXO 2 – MAPA DO MUNICÍPIO
ÁREA URBANA E ÁREA RURAL
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ANEXO 3 – CORPOS D’ÁGUA
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ANEXO 4 – MICROBACIAS
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ANEXO 5 – MAPA DE CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA
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ANEXO 6 – MAPA DE GEOMORFOLOGIA
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ANEXO 7 – MAPA CONTENDO AS ÁREAS PROBLEMAS
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ANEXO 8 – MAPA DO NÚMERO DE HABITANTES POR SETOR
CENSITÁRIO (IBGE/2010)
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ANEXO 15 – PROPOSTA DE PROJETO DE LEI

Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº XX/20XX.

Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico Na Área de Manejo de Águas Pluviais e
Drenagem Urbana no Município de Itapoá/SC

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPOÁ, SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
Municipal de Itapoá aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico na Área de
Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana, nos termos do anexo único,
documento destinado a articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos,
humanos, econômicos e financeiros, com vistas ao alcance de níveis
crescentes de salubridade ambiental para a execução dos serviços públicos de
saneamento básico, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº
11.445/2007.
Art. 2° O Plano Municipal de Saneamento Básico contempla um período de 30
(trinta) anos e contem, como principais elementos:
I - diagnóstico da situação atual e seus impactos nas condições de vida, com
base em sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais,
socioeconômicos e apontando as principais causas das deficiências
detectadas;
II - objetivos e metas imediatas, de curto, médio e longo prazo para a
universalização, admitindo soluções graduais e progressivas, observando a
compatibilidade com os demais planos setoriais;
III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais,
identificando possíveis fontes de financiamento;
IV - ações para emergências e contingências;
V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e
eficácia das ações programadas.
VI – adequação legislativa conforme legislação federal vigente.

Art. 3° O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por esta lei, será
avaliado anualmente e revisado a cada 4 (quatro) anos.
§ 1º O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar as alterações
decorrentes da revisão prevista no caput à Câmara dos Vereadores, devendo
constar as alterações, caso necessário, a atualização e a consolidação do
plano anteriormente vigente.
§ 2º A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá
seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que estiver
inserido, bem como elaborada em articulação com a prestadora dos serviços.
§ 3º A delegação de serviço de saneamento básico não dispensa o
cumprimento pelo prestador do respectivo Plano Municipal de Saneamento
Básico em vigor à época da delegação.
§ 4º O Plano Municipal de Saneamento Básico, dos serviços públicos de
manejo de águas pluviais e drenagem urbana engloba todo o perímetro urbano
do ente do município.
Art. 4° Na avaliação e revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico
tomar-se-á por base o relatório anexo à referida lei.
Art. 5° O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico darse-á com a participação da população.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itapoá (SC), XX de XXX de 20XX.

