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1. APRESENTAÇÃO

O saneamento básico no Brasil nos últimos anos deixou de fazer parte
somente das questões ambientais, sendo incorporado no seu próprio conceito,
a sua importância para a saúde pública. Podendo ser definido como o uso dos
recursos hídricos para o atendimento das primeiras necessidades de higiene e
saúde

pública

para

núcleos

populacionais,

incluindo

usos

em

empreendimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços. É parte
do saneamento o planejamento, projeto, construção, operação e manutenção
de sistemas de captação, tratamento, adução e distribuição de água, bem
como a coleta, afastamento, tratamento e disposição final de esgotos (IGAM,
2008).
Após vários avanços da ciência e da tecnologia, foram desenvolvidas
técnicas para solucionar os problemas sanitários. Porém, com o crescente
aumento populacional, a poluição tem aumentado na mesma proporção que o
consumo. Exemplo disso é que está cada vez mais escasso o acesso à água,
tornando-se difícil resolver os problemas de saneamento, acarretando maior
custo de implantação e manutenção da infraestrutura de serviços (RIBEIRO,
ROOKE, 2010).
A falta de saneamento básico está associada à poluição dos recursos
hídricos, poluição atmosférica, contaminação do solo, poluição visual e está
diretamente ligada às infecções provocadas por doenças como diarreia, cólera,
dengue, hepatite tipo A, leptospirose, esquistossomose, entre outras, sendo
que 88% das mortes causadas por diarreia no mundo são por falta de
saneamento adequado (IBGE, 2012). Os impactos causados pela falta de
saneamento afetam principalmente a taxa de mortalidade no pré-natal, mortes
e doenças na infância, através da transmissão hídrica (TRATA BRASIL, 2009).
Sendo assim o saneamento básico está voltado para a prestação de serviços
como o acesso à água potável, rede coletora e estação de tratamentode esgoto,
coleta de lixo urbano e disposição final adequada. A prestaçãodesses serviços
contribui de forma positiva não só para os impactos ambientais ena saúde,
como também tem impacto significativo na economia,pois a cada R$ 1,00
investido em saneamento é gerada economia de R$ 4,00
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na área da saúde (OMS, 2003).
A população brasileira que não possui a cobertura desse serviço,
considerando-se apenas os municípios sem rede coletora, era de
aproximadamente 34,8 milhões de pessoas, em 2008, ou seja, cerca de 18%
da população brasileira estava exposta ao risco de contrair doenças em
decorrência da inexistência de rede coletora de esgoto (IBGE, 2008).
A Prefeitura Municipal de Ibirapuã entende a importância da prestação
dos serviços de saneamento não só para a saúde da população como para
garantia da preservação e equilíbrio do meio ambiente e a elaboração deste
Plano vem consolidar o desejo do município em avançar na solução dos
passivos da falta da prestação adequada dos serviços de saneamento, sendo
o Plano Municipal de Saneamento Básico o primeiro passo para se
desenvolver soluções práticas.
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2. OBJETIVO GERAL

O objetivo central deste Plano Municipal de Saneamento Básico é
promover o saneamento com base nos princípios fundamentais estabelecidos na
Lei nº 11.445/2007, sendo a universalização do acesso aos serviços de
saneamento básico o primeiro deles e estabelecer um planejamento das ações
atendendo aos princípios da política nacional, através de uma gestão
participativa, considerando a melhoria da salubridade ambiental, a proteção dos
recursos hídricos, desenvolvimento progressivo e promoção da saúde pública.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São objetivos específicos do PMSB:
I.

Diagnosticar os serviços de saneamento básico no município de Ibirapuã;

II.

Identificar as principais doenças relacionadas a falta de saneamento que
atinge a população de Ibirapuã;

III.

Promover o desenvolvimento dos serviços de saneamento básico, em
sintonia com as diretrizes nacionais e com ênfase na capacitação dos
agentes locais, como os gestores públicos, técnicos da Prefeitura,
conselheiros municipais, lideranças comunitárias e representantes de
movimentos sociais;

IV.

Utilizar tecnologias apropriadas e soluções graduais e progressivas,
considerando a sustentabilidade ambiental e a capacidade de pagamento
dos usuários que, segundo a legislação, não pode ser impeditiva para
atingir as metas de universalização;

V.

Identificar se existem projetos de saneamento básico elaborados;

VI.

Desenvolver políticas públicas que implementem trabalho de educação
ambiental constante não só no âmbito escolar como também com toda
sociedade.
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4. CONCEITO DE SANEAMENTO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), saneamento é o
controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem
exercer efeitos nocivos sobre o bem estar físico, mental e social. De outra forma,
pode-se

dizer

que

saneamento

caracteriza

o

conjunto

de

ações

socioeconômicas que têm por objetivo alcançar a salubridade ambiental.
De acordo com a Lei Ordinária 11.445/2007:
I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e
instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável:
constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de
medição; b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades,
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta,transporte,
tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
conjunto de atividades, infra- estruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e
limpeza de logradouros e vias públicas; d) drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 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;

Conceitua-se como saneamento adequado a partir de quando os
domicílios são simultaneamente ligados à rede geral de abastecimento de
água com canalização interna, à rede geral de esgotamento sanitário ou fossa
séptica e atendidos pelo sistema de coleta de lixo domiciliar (IBGE, 1997).
Conforme Souza, Freitas e Morais (2007), o saneamento esta voltado
para ações com à articulação institucional para que os sistemas de engenharia
se desenvolvam de forma efetiva a assegurar a sustentabilidade, realizando
adaptações tecnológicas às características físicas da área alvo, ﬁcando a
responsabilidade pelas ações concentrada exclusivamente nas mãos dos
engenheiros e sua equipe de educação ambiental.
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4.1.

HISTÓRICO DO SANEAMENTO NO BRASIL

De acordo com Cavinatto (1992), o Brasil foi um dos primeiros países do
mundo a implantar redes de coleta para o escoamento das água pluviais.
Porém, o sistema foi instalado somente no Rio de Janeiro e atendia a área da
cidade onde se instalava a aristocracia. Os Arcos da Lapa foram os primeiros
arquedutos construído no Brasil em 1723.
Ainda de acordo com Cavinatto (1992), no início do século. XX, o
higienista Oswaldo Cruz, diretor geral de saúde pública do governo federal,
iniciou no Rio de Janeiro uma luta, buscando erradicar epidemias. Para
acabarem com os criadouros de insetos e também focos de roedores, sua
equipe utilizou todos os meios disponíveis para limpar casarões, ruas e
terrenos. A campanha teve ótimos resultados, porém, enfrentou polêmicas,
pois a maioria da população não acreditava que os animais pudessem veicular
doenças.
Segundo Turolla (2002 apud JULIANO, 1999) a Carta de Punta del Este,
de 1961, foi um documento formulado pelos países das Américas que defini
como diretriz o nível de 70% de atendimento de suas respectivas populações
urbanas com serviços de água e de esgoto e o de 50% para as populações
rurais.
Neste cenário, foi criado o Banco Nacional da Habitação (BNH) em 1964
com a missão de implantar uma política de desenvolvimento urbano. No ano
de 1967, foi encarregado de realizar o diagnóstico inicial da situação do setor
de saneamento, criando assim o Sistema Financeiro do Saneamento (SFS),
no âmbito do BNH, que passou a centralizar recursos e a coordenar ações no
setor. Foram criados fundos de água e de esgoto estaduais, além de
programas estaduais trienais. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) aloca
recursos para o desenvolvimento de ações de saneamento a partir de critérios
epidemiológicos e de indicadores sociais. Seu programa de saneamento inclui
a participação na gestão e na assistência técnica a serviços autônomos
municipais, prioritariamente em pequenas localidades. O segundo conjunto de
programas é voltado para a modernização e para o desenvolvimento
institucional dos sistemas de saneamento (TUROLLA, 2002). Os problemas de

18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
21 - Ano - Nº 3117

Ibirapuã

saúde pública e de poluição do meio ambiente obrigaram a humanidade a
encontrar soluções de saneamento para a coleta e o tratamento dos esgotos,
para o abastecimento de água segura para o consumo humano, para a coleta
e o tratamento dos resíduos sólidos e para a drenagem das águas de chuva
(RIBEIRO, ROOKE, 2010). Posteriormente, a Resolução nº 2.521/1998
estabeleceu o contingenciamento de crédito ao setor público, e a Resolução
nº 2.653/1999 consolidou e definiu as regras para esse contingenciamento.

4.2.

PRINCIPAIS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
4.2.1. Sistema de abastecimento de água

Segundo a Diretora da Agência Nacional de Águas (ANA), a Sra. Dilma
Seli Peña Pereira (2002):
A disposição dos recursos hídricos no Brasil não é proporcional
as regiões mais populosas do país, sendo que as bacias menos
populosas, como a da Amazônica, a do Tocantins, a do
Parnaíba e a do Paraguai detêm 83% dos recursos hídricos
disponíveis, enquanto que as regiões mais populosas que
atingem 54% do país como as bacias dos rios Paraná e
Costeiras do Sul e Sudeste, detêm 12% dos recursos hídricos.
No Brasil, o setor de saneamento básico é um dos principais
usuários de recursos hídricos, representando cerca de 22% do
total dos usos das águas superficiais, cujo principal insumo é a
água bruta. Esta utilização reveste-se de uma particularidade
importante, na medida em que implica em mudança substantiva
na qualidade das águas utilizadas.

O Sistema de Abastecimento de Água possui proporções variáveis de
acordo com a demanda da população a ser atendida por esse serviço e, de
acordo com a FUNASA caracteriza-se pela retirada da água da natureza,
adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos e
fornecimento

às

populações

em

quantidade

compatível

com

suas

necessidades e ainda, instalação composta por conjunto de obras civis,
materiais e equipamentos, destinados à produção e à distribuição canalizada
de água potável para população, sob a responsabilidade do poder público,

19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
22 - Ano - Nº 3117

Ibirapuã
mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão (FUNASA,
2006).
Dentro do amplo quadro no qual se insere a preocupação com
a política pública referente aos recursos hídricos, a água, vista
como recurso natural, conquista o status de bem ambiental e
incorpora a preocupação com relação ao aspecto de sua
sustentabilidade e sua relação com os impactos ambientais.
(Pereira, Demarchi, Budino, 2009).

A retirada da água da natureza é feita através da captação dos recursos
hídricos em mananciais que podem ser de origem superficial ou subterrânea,
onde para sua escolha é necessário levar em conta a quantidade e a qualidade
da água que ele dispõe, além dos aspectos econômicos. Outro aspecto
importante é a qualidade da água que chega aos usuários, estas devem
obedecer padrões de potabilidade, devendo passar por todos os processos de
tratamento necessários para garantia da sua qualidade.
Segundo a Lei 11.172, de 2008, que institui a Política Estadual de
Saneamento Básico, Art. 4º, que:
O Saneamento Básico é constituído pelos serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos,
manejo das águas pluviais urbanas, ações de combate e
controle a vetores e reservatórios de doenças, e atividades
relevantes para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

A classificação dos tipos de tratamento da água pode ser dividido em
convencional onde a água bruta passa por tratamento completo em uma
estação de tratamento, abrangendo os processos de floculação, decantação,
filtração, e desinfecção ou cloração, antes de ser distribuída à população,
podendo ocorrer, também, as etapas correspondentes à correção de Potencial
Hidrogeniônico (pH) e fluoretação; ou em não convencional onde a água bruta
passa por tratamento onde não constam todas as etapas descritas no
tratamento convencional (IBGE, 2011).
Sendo que de acordo com a FUNASA (2014), os processos de
tratamento de água acima citados consistem basicamente em:
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Floculação: Após a chegada da água bruta, no canal de
Parshall é realizada a adição do coagulante. Geralmente os
reagentes são aplicados por via úmida, ou seja, o composto
granulado é dissolvido em água e aplicado contando-se os
ml/mim para se controlar a floculação.
Decantação: Após a floculação, a água é transferida para os
decantadores, a matéria em suspensão vai se depositando pela
ação da gravidade, os tanques de decantação possuem o fundo
inclinado para facilitar a descarga, o tempo de detenção é
calculado, de maneira que haja uma boa e quase total
deposição de materiais. Na decantação se verifica a deposição
de matéria em suspensão, pela ação da gravidade. Este
processo consiste em tornar as águas que carregam materiais
em suspensão mais lentos, provocando a decantação. Isso
ocorre no decantador, que é geralmente um tanque retangular
com pontos de descarga.
Filtração: A filtração consiste em fazer a água passar por
substâncias porosas capazes de reter e remover algumas de
suas impurezas. Como meio poroso, emprega-se em geral a
areia sustentada por camadas de seixos, sob as quais existe
um sistema de drenos. Acarretando a remoção de materiais em
suspensão e substâncias coloidais e redução de bactérias
presentes. A remoção de impurezas nesse processo é
complexa e pode envolver mecanismos físico, químico e
biológico.
Desinfecção: A desinfecção consiste na inativação dos microorganismos patogênicos, realizada por intermédio dos agentes
físico e ou químico, agregado à remoção de partículas coloidais
utilizando as operações unitárias necessárias para cada
performance que classifica a água captada.
Cloração: O cloro é aplicado na água por meio de dosadores,
que são aparelhos que regulam a quantidade do produto a ser
ministrado, dando-lhe vazão constante. Pode ser aplicado sob a
forma gasosa. Nesse caso, usam- se dosadores de diversos
tipos. O acondicionamento do cloro gasoso é feito em cilindros
de aço, com várias capacidades de armazenamento.

Segundo a FUNASA (2006), sob o aspecto sanitário e social, o
abastecimento de água visa, fundamentalmente: controlar e prevenir doenças;
implantar hábitos higiênicos na população como, por exemplo, a lavagem das
mãos, o banho e a limpeza de utensílios e higiene do ambiente; facilitar a
limpeza pública; facilitar as práticas desportivas; propiciar conforto, bem-estar
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e segurança e aumentar a esperança de vida da população.
Em 2006, estatísticas do Ministério da Saúde revelaram que cerca de
90% da população urbana brasileira possui água encanada. O déficit, ainda
existente, está localizado, basicamente, nos bolsões de pobreza, ou seja, nas
favelas, nas periferias das cidades, na zona rural e no interior (FUNASA, 2006).
No município de Ibirapuã a captação, tratamento e distribuição de água
na zona urbana é realizado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento
S.A. – Embasa, concessionária responsável pelo abastecimento público de
água no município.

4.2.1.1.


Captação e Tratamento

Captação de água bruta: A captação de água para abastecimento do
município de Ibirapuã é feita em barragem construída na fazenda Pasto
Grande localizada na comunidade de Vila Capixaba (Embasa, 2015).



Tratamento: Consiste em estação clarificadora de fluxo ascendente (filtro
russo), através de processo completo, em que as fases são: coagulação,
filtração, desinfecção e fluoretação (Embasa, 2015).

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento –
SNIS, administrado pelo Governo Federal no âmbito da Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCID), no ano de
2013 o percentual da população de Ibirapuã atendida com os serviços de
abastecimento de água era de 67,15%, no mesmo sistema também é possível
identificar o desperdício que ocorre no município, sendo este um problema
socioambiental que ocorre devido o desperdício de água pelos beneficiários, ou
durante o abastecimento de água, causado muitas vezes por falhas técnicas
nas tubulações e sistemas públicos de distribuição ou até por desvios ilegais.

4.2.2.

Rede coletora e Estação de Tratamento de Esgoto

De acordo com Tsutiya (2008), a composição do esgoto sanitário é de
99,9% de água e 0,1% de sólidos, do total dos sólidos 70% é matéria orgânica
e 30% são inorgânicas.
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De acordo com a Lei Ordinária 11.445/2007, esgotamento sanitário são
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu descarte
final no meio ambiente.
A rede de coleta, interceptação e estação de tratamento de esgotos
sanitários tendem a transportar as águas servidas a um tratamento para
remover os principais poluentes, com a finalidade de garantir a qualidade das
águas, para que o retorno desta água nos corpos hídricos não cause
desequilíbrio ao meio ambiente, preservando o corpo receptor e atendendo
aos padrões legais de lançamento (BRASIL, LEI Nº 11.445).
Existem três tipos de sistemas de esgoto, sendo eles: sistema unitário;
sistema separador absoluto; sistema separador parcial. O tipo de sistema de
esgoto utilizado no Brasil é basicamente o sistema separador absoluto, em que
as águas residuárias e águas de infiltração passam por sistemas
independentes. As águas pluviais são coletadas e transportadas em um
sistema de drenagem (TSUTIYA, 2008).
De acordo com dados do IBGE (2008), do total de 5.564 municípios no
Brasil somente 3.069 tinham acesso à rede coletora de esgoto, sendo que o
tratamento era realizado apenas em 1.587. O Gráfico abaixo apresenta as
desigualdades regionais no acesso a esses serviços:

FIGURA 01 – Média Nacional de Acesso aos Serviços de
Esgotamento Sanitário
100%
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60%
50%
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Rede de esgoto
Tratamento de esgoto

Fonte: IBGE, 2008.
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Segundo o Instituto Trata Brasil (2010), o índice da população que tem

acesso aos serviços de esgotamento sanitário passou de 34% para 40%,
alcançando uma redução de 116,5 milhões de habitantes para 114,2 milhões
sem acesso a esse serviço, tendo o volume de esgoto coletado para tratamento
aumentado, passando de 58% no ano de 2003 para 66% em 2008.
A rede coletora de esgotamento sanitário é um conjunto de canalizações
que operam por gravidade com o objetivo de coletar os despejos domésticos e
especiais da comunidade a partir de ligações prediais ou de outros trechos de
redes, encaminhando-os a interceptores, local de tratamento ou lançamento
final. Na extensão da rede coletora, deve-se considerar o comprimento total da
malha de coleta de esgoto operada pelo prestador de serviços, incluindo redes
de coleta e interceptores e excluindo ramais prediais e linhas de recalque
(IBGE, 2011).
Os proprietários ou moradores devem ligar a rede interna deesgotamento
sanitário de seus imóveis no ramal domiciliar da rede pública coletora de
esgotos. Do ramal, o esgoto coletado segue pela rede, por gravidade, até
tubulações maiores, que enviam os esgotos até as estações elevatórias.
Nessas estações, as bombas elevam e conduzem os esgotos de pontos mais
baixos para locais mais elevados, fazendo com que cheguem atéa estação de
tratamento (EMBASA, 2010).
O esgoto coletado pela Embasa, na maior parte da bahia, é tratado por
processo biológico e se transforma em efluente livre de carga orgânica e de
microorganismos transmissores de doenças. Neste processo, as bactérias são
o principal agente de tratamento. As técnicas e equipamentos empregados
variam de acordo com com as condições locais, mas o principio é sempre o
mesmo (EMBASA, 2010).

5. IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE
A falta de saneamento básico causa mais impacto
ambiental negativo ao Brasil do que o desmatamento ou a
execução de projetos para a obtenção de energia. A avaliação
é do professor de engenharia civil e ambiental da Universidade
de Brasília, Oscar Netto. “Em média, todo brasileiro vai se
deparar, em algum momento do seu dia, com problemas
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ambientais causados pela falta de saneamento. Sobretudo no
que se refere a saneamento urbano, nós temos um grade
desafio pela frente”, disse. (Jungmannl, 2012).

De acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, nº
01 de 1986 - impacto ambiental é qualquer alteração nas propriedades, físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de
matérias ou energia resultantes das atividades humanas que direta ou
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da população; as
atividades sociais e econômicas; a biota; as condições sanitárias do meio
ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. A seguir, são apresentados os
principais impactos.

5.1. Visual e Odorante

É comum constatar vários esgotos sem a canalização adequada, e
consequentemente, vários animais rasteiros e roedores, por exemplo. Eles
transformam esses locais em seu habitat, trazendo não somente doenças
graves, mas também provocam um impacto visual e odorante à cidade.
Para o IBGE (2012) existem quatro aspectos que definem o meio
ambiente urbano entorno dos municípios: a existência de bueiros (drenagem
urbana), de esgoto a céu aberto, de lixo acumulado nos logradouros e de
arborização, ou seja, esses aspectos definam o nível de qualidade de vida em
extremos opostos, sendo que, quanto mais alta a incidência de bueiros e de
árvores, melhor a estrutura urbana disponível; por outro lado, quanto mais alta
a existência de esgoto a céu aberto e de lixo acumulado nas vias urbanas, mais
precárias as condições de vida da população.
De acordo com o Ranking do Saneamento do Instituto Trata Brasil
(2008) com avaliação dos serviços nas 81 maiores cidades do País, eram
despejados, diariamente 5,9 bilhões de litros de esgoto sem tratamento algum,
somente nessas cidades.
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5.2.

Financeiro e Social

A ausência do saneamento básico causa efeitos que vão além das
complicações na saúde e na qualidade de vida da população. Em 2010, as
empresas brasileiras obtiveram perdas de faturamento com vazamentos,
roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições incorretas no
consumo de água, e essas perdas alcançaram uma média nacional de 37,5%
(TRATA BRASIL, 2010).
De acordo com o Instituto Trata Brasil (2010) os índices de perdas de
faturamento por região são de: 51,55% na região Norte; 44,93% na região
Nordeste; 32,59% na região Centro-Oeste; 35,19% na região Sudeste; e
32,29% na região Sul. Apresentando no estado da Bahia uma perda de 35,59%
em seu faturamento, no ano de 2013 (SNIS, 2013).
Além disso, em 2010, somente 40% dos estados brasileiros
apresentaram, índices de perdas de faturamento inferiores ao nível médio das
perdas nacionais. Uma redução de apenas 10% nas perdas no País agregaria
R$ 1,3 bilhão à receita operacional com a água, equivalente a 42% do
investimento realizado em abastecimento de água para todo o País naquele
ano (TRATA BRASIL, 2010).
A população que não tem acesso ao saneamento básico fica exposta a
vários tipos de doenças e em 2013, segundo o Ministério da Saúde
(DATASUS), notificou- se mais de 340 mil internações por infecções
gastrointestinais no Brasil, gerando um custo de cerca de R$355,71 por
paciente na média nacional. Se 100% da população tivesse acesso à coleta de
esgoto haveria uma redução, em termos absolutos, de 74,6 mil internações
(TRATA BRASIL, 2014).
Por ano, 217 mil trabalhadores precisam se afastar de suas atividades
devido problemas gastrointestinais ligados a falta de saneamento. A cada
licença médica emitida, perde-se 17 horas de trabalho. A probabilidade de uma
pessoa com acesso à rede de esgoto não exercer suas atividade normais por
diarréia é 19,2% menor que uma pessoa que não tem acesso à rede, no final
essa soma pode chegar a R$ 238 milhões por ano em horas-pagas e não
trabalhadas (TRATA BRASIL, 2010).
De acordo com o Instituto Trata Brasil (2010) á possibilidade de uma
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pessoa que tem acesso à rede de esgoto ausentar-se de funções por qualquer
motivo é 6,5% menor que a de uma pessoa que não tem acesso à rede.
Com o acesso universal, a redução de gastos seria de R$ 309 milhões nos
afastamentos de trabalhadores.
Ainda de acordo com o Instituto Trata Brasil (2010), trabalhadores com
acesso à rede coletora, ganham em média uma renda de 13,3% a mais que
aqueles que moram em locais sem acesso á esses serviços.
Localidades que tem acesso ao saneamento básico tem qualificação,
pois, algumas atividades econômicas não tem desenvolvimento em regiões
que não existem coleta e tratamento de esgoto, causando uma redução na
geração de renda e emprego. Umas das atividades que ficam prejudicadas é
o turismo. As regiões com acesso a rede de esgoto pode ser valorizada em
média de até 18% no valor dos imóveis (TRATA BRASIL, 2010).
As crianças que não têm acesso ao saneamento possuem um
aproveitamento escolar de 18% menor do que as crianças que têm acesso a
esse serviço. A cada 1 milhão de reais investidos em obras de esgoto sanitário
geram 30 empregos diretos e 20 indiretos, além dos permanentes quando o
sistema entra em operação. Com o investimento de R$ 11 bilhões por ano
reivindicado pelo setor de saneamento, calcula-se que sejam gerados 550 mil
novos empregos no mesmo período. Se os investimentos em saneamento
continuarem no mesmo ritmo, apenas no ano 2122 todos os brasileiros teriam
acesso a esse serviço básico. (TRATA BRASIL, 2008).
No que se refere a recursos financeiros à necessidade de investir R$ 180
bilhões nos próximos 20 anos, para suprir a carência de 45 milhões de
brasileiros com água e 82 milhões de brasileiros com esgoto. O valor apesar de
alto se levado em conta, a população brasileira, significa uma necessidade de
investimento de apenas R$ 4,00 por habitante ao mês, mais do que se gasta
com o telefone celular, bebida ou cigarro (BRASIL, 2009).

5.3. Principais Doenças Relacionadas a Falta de Saneamento
Básico

A falta de acesso que a população tem aos serviços de saneamento
básico implica não só aos impactos causados ao meio ambiente mais também
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á impactos direto na saúde. De acordo com o Ministério da Saúde (1996):
A partir da constituição de 1988, a saúde passou a ser um direito
de todos e dever do estado à garantia de condições para que o
cidadão melhore sua saúde. A criação de políticas públicas é
uma grande medida para a promoção da saúde. As políticas
públicas podem ser definidas como conjunto de disposições,
medidas e procedimentos que traduzem a orientação política do
estado e regulam as atividades governamentais relacionadas a
tarefas de interesse público. As políticas em saúde integram o
campo de ação social e do estado para as melhorias das
condições de saúde dos indivíduos e da coletividade sendo.
Portanto, a criação de políticas públicas uma das melhores
formas de resolutividade dos problemas referentes a falta de
saneamento básico.

As doenças causadas pela falta de saneamento básico podem ser
classificadas e divididas de acordo com o micro organismo causadoras das
doenças podendo ser ele os vírus, as bactérias, os protozoários e os helmintos
dentre as doenças que estão divididas nesses grupos as mais recorrentes são
a diarreia, cólera, dengue, hepatite A, leptospirose e esquistossomose
(RIBEIRO E ROOKE, 2010).
5.3.1.

Dengue

É uma doença febril aguda caracterizada, em sua forma clássica, por
dores musculares e articulares intensas. Tem como agente um arbovírus do
gênero Flavivírus da família Flavivirida e, do qual existem quatro sorotipos:
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. A infecção por um deles confere proteção
permanente para o mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os
outros três. Trata-se, caracteristicamente, de enfermidade de áreas tropicais e
subtropicais, onde as condições do ambiente favorecem o desenvolvimento
dos vetores. Várias espécies de mosquitos do gênero Aedespodem servir como
transmissores do vírus do dengue. No Brasil, duas delas estão hoje instaladas:
Aedes aegypti e Aedes albopictus (BRASIL, 2001).
A dengue possui como vetor mosquitos do gênero Aedes, e a
transmissão acontecem devido a picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti,
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no ciclo homem - Aedes aegypti- homem. Após um respato de sangue
infectado, o mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de
incubação extrínseca (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
De acordo com a FUNASA, 2001:
As infecções pelo vírus do dengue causam desde a forma
clássica (sintomática ou assintomática) à febre hemorrágica do
dengue (FHD). Na forma clássica é doença de baixa
letalidade, mesmo sem tratamento especifico. No entanto,
incapacita temporariamente as pessoas para o trabalho. Na
febre hemorrágica da dengue a febre é alta, com
manifestações hemorrágicas, hepatomegalia e insuficiência
circulatória. A letalidade é significativamente maior do que na
forma clássica, dependendo da capacidade de atendimento
médico-hospitalar da localidade.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), a dengue é
um dos problemas de saúde pública mais importante nos últimos anos e lançou
a Estratégia Global para prevenção e controle da dengue, 2012-2020, tendo
como principal objetivo a redução no número de casos da doença.

De

acordo com os dados coletados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), podemos identifcar um crescente aumento no número de
casos dessa doença:
FIGURA 02 - Casos Confirmados da Dengue no Município de Ibirapuã
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.
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5.3.2.

Diarreia

Segundo o Ministério da Saúde, a diarreia aguda é uma das principais
causas de morbidade e mortalidade infantil nos países em desenvolvimento e
um dos fatores que mais contribui para o agravamento do estado nutricional
das crianças.
Diarreia aguda é uma doença caracterizada pela perda de água e
eletrólitos, que resulta no aumento do volume e da frequência das evacuações
e diminuição da consistência das fezes, apresentando algumas vezes muco e
sangue (disenteria). A maioria dos episódios de diarreia aguda é provocada
por um agente infeccioso e dura menos de 2 semanas (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 1993).
De acordo com os dados coletados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN), podemos identifcar um crescente aumento no número
de casos dessa doença:

FIGURA 03 - Casos Confirmados de Diarreia no Município de Ibirapuã
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5.3.3.

Esquistossomose
Conforme o Ministério da Saúde (2005), a
esquistossomose do tipo mansônica é uma doença
infecciosa parasitária, causada por um trematódeo
(Schistosomo mansoni) que se aloja na corrente
sanguínea do seu hospedeiro. No Brasil há 3 espécies
envolvidas na transmissão da doença, a saber:
Biomphalaria
glabrata,
Bhiophalaria
straminea
eBiomphalaria
tenagophila.
Clinicamente
a
esquistossomose pode ser classificada em: fase aguda
e fase crônica.

Os ovos do Schistosoma Mansoni são eliminados pelas fezes do
hospedeiro infectado (homem). Eclodindo na água e liberando larvas ciliadas
denominadas miracídios, que infectam o hospedeiro intermediário, por
exemplo, camarujos. Após quatro a seis semanas, abandonam o caramujo, na
forma de cercarias que ficam livres nas águas naturais. O contato humano com
águas que contêm cercarias, devido a atividades domésticas tais como
lavagem de roupas e louças, de lazer, banhos em rios e lagoas; e de atividades
profissionais, cultivo de arroz irrigado, alho, juta, etc., é a maneira pela qual
o indivíduo adquire a esquistossomose (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2005).
As modificações ambientais produzidas pelas atividades
humanas têm papel fundamental na cadeia epidemiológica,
favorecendo a proliferação dos moluscos (dispersando as
espécies, criando novos habitat como valas de irrigação ou
poluindo com matéria orgânica as coleções aquáticas etc.) e,
principalmente, promovendo a infecção dos mesmos através
do nefasto sistema de descarga de instalações sanitárias nas
coleções aquáticas peridomiciliares. (NEVES, 2010).

De acordo o Ministério da Saúde (2005), a esquistossomose, pode se
apresentar de forma assintomática, dependendo da intensidade da infecção, a
sintomatologia clínica corresponde ao estágio de desenvolvimento do parasito
no hospedeiro.
De acordo com os dados coletados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN), podemos identifcar um crescente aumento no número
de casos dessa doença:
FIGURA 04 - Casos Confirmados de Esquitossomose no Município de Ibirapuã
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.

5.3.4.

Leptospirose

De acordo com a FUNASA (2002), é uma zoonose de grande
importância econômica por apresentar elevada incidência em determinadas
áreas, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, como também por
sua letalidade que pode chegar a até 40% dos casos mais graves. No Brasil é
uma doença endêmica tornando-se epidêmica em períodos chuvosos, devido
à aglomeração populacional nos centros urbanos e às condições inadequadas
de saneamento, que propiciam a infestação de roedores infectados que são os
principais vetores da doença.
Seu principal agente etiológico é a Bactéria helicoidal (espiroqueta)
aeróbica obrigatória do gênero Leptospira, o qual apresenta duas espécies:L.
interrogans, patogênica, e L. biflexa, saprófitas de vida livre, encontradas
usualmente em água doce de superfície. A L. interrogans é subdividida em
vários sorogrupos que, por sua vez, são divididos em diversos sorotipos,
denominados também sorovares. Mais de 200 sorovares já foram identificados,
e cada um tem o(s) seu(s) hospedeiro(s) preferencial(ais), ainda que uma
espécie animal possa albergar um ou mais sorovares (FUNASA, 2002).
A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de
animais infectados. A eliminação da leptospira, através da urina destes
animais, ocorre de forma intermitente, podendo persistir por longos períodos

32

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapuã

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
35 - Ano - Nº 3117

de tempo ou mesmo por toda a sua vida, segundo a espécie animal e o sorovar
envolvido (FUNASA, 2002).
O período de incubação da doença varia de 1 a 30 dias, sendo mais
frequente entre 5 a 14 dias. A doença apresenta manifestações clínicas
variáveis, desde formas assintomáticas e oligossintomáticas até quadros
clínicos graves associados a manifestações fulminantes. Didaticamente, as
apresentações clínicas da leptospirose foram divididas dentro das fases
evolutivas da doença: a fase precoce (leptospirêmica) e a fase tardia (fase
imune). A fase precoce da doença é caracterizada pela instalação abrupta de
febre, comumente acompanhada de cefaleia e mialgia e, frequentemente, não
pode ser diferenciada de outras causas de doenças febris agudas. Em
aproximadamente 15% dos pacientes a leptospirose progride para a fase tardia
da doença, que é associada com manifestações graves e potencialmente letais
(Brasil, 2009).
Segundo o Ministério da Saúde (2009), no meio urbano os principais
vetores são os roedores (especialmente o rato de esgoto), mas há também
outros vetores como os suínos, bovinos, equinos, ovinos e cães.

5.3.5.

Giardíase

Infecção por protozoários que atinge, principalmente, a porção superior
do intestino delgado. A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto
em adultos quanto em crianças. A infecção sintomática pode apresentar-se
através de diarreia, acompanhada de dor abdominal. Esse quadro pode ser de
natureza crônica, caracterizado por dejeções amolecidas, com aspecto
gorduroso, acompanhadas de fadiga, anorexia, flatulência e distensão
abdominal. Anorexia, associada com má absorção, pode ocasionar perda de
peso e anemia (Ministério da Saúde, 2004).
De acordo o Ministério da Saúde (1994), possui como agente etiológico
a Giardia lamblia, protozoário flagelado que existe sob as formas de cisto e
trofozoíto. O cisto é a forma infectante encontrada no ambiente, que tem como
reservatório o homem e alguns animais domésticos e selvagens, como cães,
gatos, castores.
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A via normal de infecção do homem é a ingestão de cistos maduros, que
podem ser transmitidos por um dos seguintes mecanismos: ingestão de águas
superficiais sem tratamento ou deficientemente tratadas (apenas cloro);
alimentos contaminados (verduras cruas e frutas mal lavadas); esses
alimentos também podem ser contaminados por cistos veiculados por moscas
e baratas; de pessoa a pessoa, por meio das mãos contaminadas, em locais
de aglomeração humana como creches, orfanatos, etc. (NEVES, 2010).

5.3.6. Amebíase

De acordo com o Ministério da Saúde (2004) é uma infecção causada
por um protozoário que se apresenta em duas formas: cisto e trofozoíto e
possui como agente etiológico o Entamoeba hystolytica, é um parasita que
pode atuar como comensal ou provocar invasão de tecidos, causando, assim,
as formas intestinal e extra-intestinal da doença. Os sintomas podem variar, de
uma diarreia aguda e fulminante, de caráter sanguinolento ou mucóide,
acompanhada de febre e calafrios, até uma forma branda, caracterizada por
desconforto abdominal leve ou moderado, com sangue e/ou muco nas
dejeções. Pode ou não ocorrer períodos de remissão. Em casos graves, as
formas trofozoíticas se disseminam através da corrente sanguínea,
provocando abscesso no fígado (com maior frequência), nos pulmões ou no
cérebro. Quando não diagnosticadas a tempo, podem levar o paciente ao óbito.
Segundo Neves (2010):
O mecanismo de transmissão ocorre através de ingestão de
cistos maduros, com alimentos (sólidos ou líquidos). O uso de
água sem tratamento, contaminada por dejetos humanos, é
um modo frequente de contaminação; ingestão de alimentos
contaminados (verduras cruas- alfaces, agrião; frutasmorango) é importante veículo de cistos. Alimentos também
podem ser contaminados por cistos veiculados nas patas de
baratas e moscas (essas também são capazes de regurgitar
cistos anteriormente ingeridos). Além disso, falta de higiene
domiciliar pode facilitar a disseminação de cistos dentro da
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família. Os "portadores assintomáticos" que manipulam
alimentos são os principais disseminadores dessa protozoose.

Ainda segundo Neves (2010), no Brasil a amebíase varia de região para
região quanto ao número de indivíduos infectados ou com a sintomatologia da
doença, sendo que no Sul e Sudeste do país, a prevalência varia de 2,5% a
11%, na Região Amazônica atinge 19%, e nas demais regiões fica em torno de
10%, sendo a variação da incidência da doença de acordo com as condições
sanitária e socioeconômica da população, principalmente com relação as
condições de habitação, presença de esgotos e água tratada.

5.3.7. Hepatite viral

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes
etiológicos, com tropismo primário pelo tecido hepático, que apresentam
características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes, porém,
com importantes particularidades. A distribuição das hepatites virais é universal,
sendo que a magnitude dos diferentes tipos varia de região para região. No
Brasil, também há grande variação regional na prevalência de cada um dos
agentes etiológicos.
As hepatites virais têm grande importância pelo número de indivíduos
atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. A
principal via de contágio do vírus da hepatite A é a fecal-oral; por contato interhumano ou através de água e alimentos contaminados. Contribui para a
transmissão a estabilidade do vírus da hepatite A (HAV) no meio ambiente e a
grande quantidade de vírus presente nas fezes dos indivíduos infectados. A
transmissão parenteral é rara, mas pode ocorrer se o doador estiver na fase de
viremia do período de incubação (Ministério da Saúde, 2005).
De acordo com o Ministério da Saúde (2005), a disseminação está
relacionada com o nível sócio- econômico da população, existindo variações
regionais de endemicidade de acordo com o grau de saneamento básico, de
educação sanitária e das condições de higiene da população.
Em regiões menos desenvolvidas as pessoas são expostas ao HAV em
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idades mais precoces, apresentando formas subclínicas ou anictéricas, que
ocorrem, mais frequentemente, em crianças em idade pré-escolar. A doença é
autolimitada e de caráter benigno. Menos de 1% dos casos pode evoluir para
hepatite fulminante. Este percentual é maior em pacientes acima dos 65 anos
(Ministério da Saúde, 2005).
De acordo com os dados coletados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN), podemos identifcar um crescente aumento no número
de casos dessa doença:

FIGURA 05 - Casos Confirmados de Hepatite Viral no Município de
Ibirapuã
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Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan.

6. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

O município de Ibirapuã pertence à unidade federativa do Estado da
Bahia, é integrante da Mesorregião do Sul Baiano e se situa a 779,1 km da
capital, nas coordenadas geográficas de 17º 40' 2" de latitude sul e 40º 6' 34" de
longitude oeste, pertencente a Bacia Hidrográfica do Rio Peruípe. Ocupa uma
área de 771,109 km² (IBGE, 2010). Sua população estimada é de 8.852
habitantes, sendo que 57% dos habitantes estão na área urbana e 43% na área
rural (IBGE, 2010). Junto com outros 13 municípios, formao Território do Extremo
Sul da Bahia. Os municípios limítrofes são 3 (três), Serrados Aimorés, Teixeira
de Freitas e Lajedão (Cidade-Brasil, 2016). A
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macrolocalização do município em relação ao Estado da Bahia é apresentada
na Figura 06.

FIGURA 06 – Macrolocalização de Ibirapuã

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu - Imagem: Bahia MesoMicroMunicip.svg

A taxa de urbanização é da ordem de 21,3% (IBGE, 2010) e o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,614 frente a 0,660 do Índice
Estadual. Entre 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,358 em 1991,
para 0,614 em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de
0,493 para 0,727. Implicando em uma taxa de crescimento de 71,51% para o
município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de
desenvolvimento humano de 60,12% para o munícipio de 53,85% para a UF. No
município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi o da
Educação (com crescimento de 0,318), seguido por Renda e por Longevidade
(IBGE, 2010).
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7. ASPECTOS FÍSICOS

Neste item são descritos os aspectos físicos que caracterizam o município
de Ibirapuã e as questões referentes ao clima, as Áreas de Preservação
Permanente (APP’s), aos solos, à hidrografia, características geológicas e ao
meio biótico.

7.1.

Geologia

O município de Ibirapuã do ponto de vista geológico está localizado no
domínio da região de Dobramentos Araçuaí, entre Una e o Extremo Sul, que do
ponto de vista geotectônico corresponde a uma faixa móvel marginal que foi
afetada por metamorfismo, magmatismo e deformação durante o Ciclo Brasiliano
(Barbosa & Dominguez, 1996). O embasamento, com época de formação
correlacionado ao ciclo Transamazônico, é constituído na área da bacia por
Gnaisses Kinzigíticos. Desta forma, o embasamento é constituído por um tipo
litológico que pressupõe um controle estrutural, o qual motivam a ocorrência de
espaçamento regular quase paralelo das correntes fluviais. Podendo se
evidenciar este controle nas proximidades do município, onde a drenagem tornase menos densa devido ao fato que nessa região ocorre à diminuição gradativa
da espessura do pacote sedimentar que corresponde ao Grupo Barreiras,
correspondendo ao contato entre o Terciário e o Quaternário.

Ao longo de toda a costa e dos principais rios, predomina os
depósitos

recentes

(1,5m.a)

do

quaternário,

sendo

representados, principalmente, por sedimentos fluviais e
flúviomarinho. Tratam-se de sedimentos arenosos e argiloarenosos, constituídos ora por sedimentos finos que dão origem
as inúmeras e extensas áreas de manguezais, ora por cordões
litorâneos. Esses últimos são compostos predominantemente de
quartzo e fragmentos da atividade biogênica. A feição
morfológica típica desta unidade são as planícies costeiras e os
aluviões, cuja formação reporta-se à transgressão e regressão
marinha (Gonçalves, 1976).
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Solos
Ao longo da bacia do rio Peruípe, na qual pertence o município de Ibirapuã

observa-se cinco classes diferenciadas de solos. Tais unidades resultam de uma
pedogênese sobre sedimentos terciários, correspondente ao Grupo Barreiras e
depósitos quartenários. Relacionados ao Grupo Barreiras destaca-se a
ocorrência dos Latossolos e Argissolos Amarelos, bem como, a classe dos
Alissolos (SANTOS, FRANCO, et al., 2004).
No município de Ibirapuã, destaca-se o solo da classe dos Latossolos
Amarelos com caráter eutrófico e alta saturação de bases no horizonte A. Apesar
destes solos resultarem de uma pedogênese sobre sedimentos préintemperizados do Grupo Barreiras, o baixo índice pluviométrico resultou numa
permanência em cátios básicos na parte superficial destes solos (SANTOS,
FRANCO, et al., 2004).

FIGURA 07 - Levantamento Exploratório-Reconhecimento de Solos do
Estado da Bahia

Fonte: Embrapa/Sudene, 1973.
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7.3.

Ibirapuã
Clima e Pluviosidade

O clima vai depender de vários fenômenos meteorológicos para sua
caracterização, como pressão atmosférica, umidade relativa do ar e temperatura,
e a partir dessas informações é possível determinar as condições médias da
atmosfera em uma determinada parte da superfície terrestre.
O município de Ibirapuã é caracterizado por um clima tropical, onde verão
tem muito mais pluviosidade que o inverno.
Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw, ou seja, clima
tropical, com inverno seco, que apresenta estação chuvosa no verão, de
novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, de maio a outubro (julho é o
mês mais seco). A temperatura média do mês mais frio é superior a 18ºC. As
precipitações são superiores a 750 mm anuais, podendo atingir até 1800 mm.
A temperatura média anual em Ibirapuã é 24.1 °C, 1009 mm é o valor da
pluviosidade média anual.
Nos gráficos abaixo vemos os dados que representam o comportamento
da chuva e da temperatura ao longo do ano, que são valores calculados a partir
de uma série de dados de 30 anos observados. É possível identificar as épocas
mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma região.
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FIGURA 08 - Relação da Temperatura e Precipitação

Fonte: Climatempo, 2018.

FIGURA 09 - Relação da Temperatura e Precipitação

Fonte: Climatempo, 2018.

7.4.

Áreas de preservação Permanente (APP)

Conforme definição da Lei n°. 12.651/2012, Área de Preservação
Permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
44 - Ano - Nº 3117

Ibirapuã

Importante instrumento de monitoramento dessas áreas é o CAR (Cadastro
Ambiental Rural), de acordo o Observatório do Código Florestal o município de
Ibirapuã possui uma área total cadastrável de 76.979 ha, sendo que 55.920 ha
já foram cadastrados.

7.5.

Hidrografia Superficial
O município de Ibirapuã pertence a Bacia hidrográfica do Rio Peruípe que

está situada no Extremo Sul da Bahia, integrando os municípios de Caravelas,
Nova Viçosa, Ibirapuã, Lajedão, Teixeira de Freitas e parte do município de
Mucuri, compreendida entre os paralelos 17º30’ e 18º00’de latitude Sul e os
meridianos 39º00’ e 40º30’ (Roeder, 1975).
Perfazendo uma área de 4.780 km² (CEPLAB, 1979), a referida bacia
apresenta uma rede hidrográfica bastante densa, sendo bem servida de cursos
d’água, de regime perene e intermitentes que deságuam diretamente no
Oceano Atlântico (Roeder, 1975.). Dentre a rede fluvial destaca-se, o Peruípe
(divisa dos municípios de Caravelas e Nova Viçosa), o Braço Norte do Peruípe
(divisa dos municípios de Caravelas e Ibirapuã), o Braço Sul do Peruípe (divisa
dos municípios de Ibirapuã e Mucuri), o rio do Pau Alto e o rio do Meio ou do
Pato (SANTOS, FRANCO, et al., 2004).
O rio Peruípe Sul têm sua nascente à aproximadamente 345 m de
altitude, no Município de Ibirapuã (BA), próximo à divisa estadual Minas GeraisBahia, com uma extensão de 63 km e possui sentido de escoamento nordeste
até sua confluência com o rio Peruípe Norte. O rio Peruípe Norte é formado
pelas confluências do córrego do Vinho e córrego Barcelona. Este afluente da
bacia tem uma extensão de 45 km e seu sentido de escoamento é sudeste, até
o ponto de confluência deste com o rio Peruípe Sul. O curso fluvial principal,
denominado rio Peruípe (Figura 1) recebe este nome após a confluência dos
rios Peruípe Norte e Peruípe Sul, aproximadamente 5 km à montante do distrito
de Helvécia (Nova Viçosa - BA), e tem uma extensão de 78 km (MMA/SRH
1997) (SOUZA, VALE, et al., 2013).
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FIGURA 10 - Localização da Bacia do Rio Peruípe

Fonte: Caminhos de Geografia - revista online, 2018.

7.6.

Meio Biótico (Fauna e Flora)

O município de Ibirapuã faz parte do bioma da Mata Atlântica que é
formado por um conjunto vegetal heterogêneo, constituído de formações
florestais (Florestas Ombrófilas Densa, Mista, Aberta, Estacional Semi- Decidual
e Decidual) e por ecossistemas associados (mangues, restingas, campos de
altitude, brejos interioranos e encraves florestais), é desta forma, um dos
ecossistemas de maior diversidade biológica do planeta, além de possuir níveis
elevados de endemismo da fauna e flora, muitos deles considerados ameaçados
de extinção.
Atualmente, os remanescentes de Mata Atlântica no Estado da Bahia
estão reduzidos a apenas 6% da cobertura original, localizando-se na faixa
litorânea, principalmente na região sul, além da presença de formações florestais
do tipo estacional em áreas mais centrais do estado, como na região da chapada
Diamantina.
Na cidade de Ibirapuã é visível os 6% remanescentes da Mata Atlântica,

43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
46 - Ano - Nº 3117

Ibirapuã

isso ocorre devido à grande expansão da atividade de silvicultura, plantio de
cana- de-açúcar e pecuária, além de outras atividades que são desenvolvidas
em menor porte (plantio de melancia, abobora, mamão, mandioca, café), porém
ainda caracterizam possíveis causas para o desmatamento. Um dos principais
impactos do desmatamento é a perda da fauna local, que durante o processo
podem ser mortas, capturadas, ou se deslocam para outras regiões em busca
de morada, apesar do desmatamento no município, de acordo informações
locais, ainda é possível encontrar em Ibirapuã, as seguintes espécies:
TABELA 01 - Espécies animais encontradas no Município
Nome popular
Cachorro do Mato

Nome cientifico / Família
Cerdocyon thous
ydrochoerus hydrochaeris

Capivara

Espécie
Mamífero
Mamífero roedor

Guaxinim

Procyon lotor

Mamífero

Jaguatirica

Leopardus pardalis

Mamífero
carnívoro

Lontra

Mustelídeos

Mamífero

Luiz cacheiro

Erinaceídeos

Mamífero/
insetívoro

Paca

Cuniculus paca

Roedor

Raposa

Canidae

Mamífero/
onívoro

Saruê

Didelphis aurita

Onívoro

Tamanduá

Myrmecophaga tridactyla

Mamífero
xenartro

Tatu

Dasypodidae

Mamífero

Teiu

Teiidae

Réptil

Fonte: Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente de Ibirapuã, 2018.

7.7.

Áreas de Atividades Primárias

O primeiro setor da economia que está intimamente ligado à exploração
do meio ambiente, pode ser dividido em quatro atividades econômicas básicas:
pecuária, silvicultura, cana de açúcar e agricultura diversa com o plantio de frutas
cítricas, mamão, coco, café, melancia, maracujá e pimenta do reino, dentro
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dessas atividades podemos destacar as empresas Bahia Etanol e Agrounione,
que trabalham com cana de açúcar, compram, vendem e repassam o produto
final a todo estado da Bahia. No município de Ibirapuã no setor industrial é
importante destacar o Laticínios Davaca liderança no segmento de queijos na
Bahia, expandido para todo o Nordeste, além do laticínio existe também a fábrica
de ração animal Davaca em funcionamento desde 2017 e que vende seu produto
em todo estado da Bahia.

8. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

O perfil socioeconômico é determinado através de uma análise das
condições atuais da população, como aspectos relacionados à demografia,
distribuição de renda familiar mensal, por faixas de salário mínimo, escolaridade
e IDH. As informações são complementadas com a análise quanto às vocações
econômicas do município, considerando o contexto atual e projeções em termos
das atividades produtivas por setor.

8.1.

Demografia

O IDHM passou de 0,488 em 2000 para 0,614 em 2010 – uma taxa de
crescimento de 25,82%. O histo de desenvolvimento humano, ou seja a distância
entre o IIDMH do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em
75,39% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu
em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,171), em seguida por
Renda e por Longevidade.
O IDHM passou de 0,358 em 1991 para 0,488 em 2000 – uma taxa de
crescimento de 36,31%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em
79,75% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu
em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,147), seguida por
Renda e por Longevidade.
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,358, em 1991, para
0,614, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493
para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 71,51% para o município
e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento
humano de 60,12% para o município de 53,85% para a UF. No
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município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,318), seguida por Renda e por Longevidade.
Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos
foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por
Renda.
TABELA 02 - População do Município de Ibirapuã
Anos

Total da População

Total de

Total de

Total da População

Total da População

Homens

Mulheres

urbana

Rural

2000

7.096

3.625

3.471

3.573

3.523

2010

7.956

4.098

3.858

4.532

3.424

Fonte: IBGE - Censo (2000 E 2010), 2018.
TABELA 03 - Informações sobre a população no Município
População (1)
(Localização/
faixa etária)

Urbana
Rural

Total

PIB(2)

53.951

0a3

4a5

6 a 14

15 a 17

18 a 24

25 a 34

35 anos

anos

anos

anos

anos

anos

anos

ou Mais

Ano

Total

2000

312

125

809

302

437

510

1.423

3.918

2007

253

152

632

209

546

627

1.434

3.853

2010

292

149

732

246

557

774

1.782

4.532

2000

218

110

574

235

420

418

1.203

3.178

2007

253

117

590

204

420

450

1.301

3.335

2010

218

96

582

188

392

473

1.468

3.417

2000

530

235

1.383

537

857

928

2.626

7.096

2007

506

269

1.222

413

966

1.077

2.735

7.188

2010

510

245

1.314

434

949

1.247

3.250

7.949

IDH(3)

0.67

IDI(4)

0.54

Taxa de Analfabetismo(5)
População de 10 a

População de 15 anos ou

15 anos

mais

8.60

30.60

Fonte: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE - 2008, A preços
correntes (1 000 R$); (3) Índice de Desenvolvimento Humano - PNUD - 2000; (4)
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Nota: No resultado Total da população, o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados além
da população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem a população é toda
estimada.
Índice de Desenvolvimento da Infância - Unicef - 2004;(5) IBGE - Censo Demográfico
de 2000.

A tabela acima revela que, a partir do censo de 2010 a população rural é
menor que a população urbana. Existe, portanto 1.115 pessoas a mais que na
zona rural.
O PIB é o indicador econômico usado para medir a produção total de bens
e serviços finais durante um determinado período de tempo. No caso do
município de Ibirapuã, até o ano de 2010 o PIB registrado foi de R$ 53.951
revelando que é um município de pequeno porte financeiro, enquanto que seus
municípios vizinhos estão bem a frente, como Nanuque-MG R$ 358.099, Teixeira
de Freitas – BA R$ 906.737, Medeiros Neto R$ 136.302.
O IDH foi criado pela ONU e administrado pelo PNUD, órgão responsável
pelo Desenvolvimento Humano. A taxa de analfabetismo, está se encontra alta,
principalmente entre a população de 15 anos ou mais. Devido ao porte do
município, a educação é mais acessível, o que não justifica o número de
analfabetos.
TABELA 04 - Estabelecimentos de saúde por tipo e localização
Localização

Números de Estabelecimentos de Saúde

Total

Urbana

03

Unidades
de Saúde da
Família –
PSE
02

Rural

04

01

Hospital

Outros

-

-

-

-

-

-

Unidade

Pronto

Mista

Socorro

-

1

3

-

Unidade
Básica de
Saúde

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2018.

Os estabelecimentos de saúde do município estão distribuídos em 7
(sete), sendo na zona urbana – 2 (duas) Unidades de Saúde da Família – PSE
e 01 (uma) Unidade Mista (Hospital de pequeno porte com assistência geral e
funciona também o Centro de atendimento de Parto Normal). Quanto aos
estabelecimentos de saúde do campo existe 01 (uma) Unidade de Saúde da
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Família – PSE em Vila Portela e 03 Unidades Básica de Saúde, uma em BR/101,
uma em Vila Juazeiro (Comunidade Quilombola) e uma em Vila Capixaba. Em
Ibirapuã, a Atenção Básica Municipal se consolida através da Estratégia Saúde
da Família (ESF) e se caracteriza como porta de entrada dosserviços de saúde.
A ESF apresenta uma cobertura de 100% da população, com03 Equipes de
Saúde da Família, 03 Equipes de Saúde Bucal, 01 Unidadeodontológica móvel,
17 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 01 FarmáciaBásica Centrale 01
Centro Municipal de Fisioterapia. Todas as equipes têmautonomia para organizar
seu processo de trabalho, considerando asespecificidades de cada localidade,
sempre visando à qualidade da assistência prestada aos usuários doserviço de
saúde.
Na área hospitalar, o município conta com 01 Centro Hospitalar de
pequeno porte, com assistência geral. Local onde também funciona o Centro
Municipal de Parto Normal. Também há 01 equipe de SAMU à disposição da
comunidade.
Estão disponíveis no municípios, 01 veículo diretamente ligado ao controle
de vetores e para cada Equipe de PSF há 01 carro disponível. Tambémencontrase disponível 01 Ambulância Comunitária para transporte de pacientes, e 01
ambulância para um Suporte Avançado de Vida.
Ibirapuã conta também com serviços terceirizados em laboratórios,
clínicas e hospitais e serviços referenciados fora do município, pactuados
através da PPI, para prestar atendimento aos usuários nas especialidades não
existentes no município.
TABELA 05 - Estabelecimentos de saúde no Município
Tipo de Estabelecimento

Público

Filantrópico

Privado

Total

Estratégia Saúde da Família

03

-

-

03

Centro de Regulação de Serviços de

01

-

-

01

Centro de Saúde (Hospital)

01

-

-

01

Centro de Parto Normal

01

-

-

01

Consultório Odontológico

03

-

03

06

Posto de Saúde

03

-

-

03

Saúde
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Ibirapuã
Secretaria de Saúde

01

-

-

01

Centro Municipal de Fisioterapia

01

-

-

01

Laboratório

-

-

03

03

SAMU

01

-

-

01

Farmácia

01

-

03

04

Fonte: IBGE, 2018.
8.2.

Desenvolvimento Humano e Taxa de Pobreza
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

(PNUD), o Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades
das pessoas, no que tange suas capacidades e as oportunidades a seu dispor,
paraque elas possam escolher a vida que desejam ter.
Ainda segundo o Atlas do Desenvolvimento no Brasil 2013, “o processo de
expansão das liberdades inclui as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e
ambientais necessárias para garantir uma variedade de oportunidades para as
pessoas, bem como o ambiente propício para cada um exercer na plenitude seu
potencial. Assim, desenvolvimento humano deve ser centrado nas pessoas e na
ampliação do seu bem estar, entendido não como o acúmulo de riqueza e o
aumento da renda, mas como a ampliação do escopo das escolhas e da
capacidade e da liberdade de escolher. Nesta abordagem, a renda e a riqueza
não são fins em si mesmas, mas meios para que as pessoas possam viver a vida
que desejam”.
A fim de mensurar essa variação do desenvolvimento humano, em 1990
foi lançado o Índice de Desenvolvimento Humano, conhecido como IDH, índice
que reúne três dos requisitos mais importantes para a expansão das liberdades
das pessoas: a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável – saúde –,
ter acesso ao conhecimento – educação – e poder desfrutar de um padrão de
vida digno – renda.
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O Índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo ao zero, menor o

desenvolvimento de um local, e mais próximo ao 1, maior. O PNUD estabeleceu
faixas para a classificação dos municípios, sendo:
• de 0 a 0,499 Muito Baixo;
• de 0,500 a 0,599 Baixo;
• de 0,600 a 0,699 Médio;
• de 0,700 a 0,799 Alto;
• acima de 0,800 Muito Alto.
Em 1991, primeiro ano de medição municipal do IDH-M, o município de Ibirapuã
ficou classificado muito baixo desenvolvido, já que atingiu o índice de 0,426 na
média geométrica dos índices de Renda, Longevidade e Educação. Já no ano
2000, quase atingiu o patamar de médio desenvolvimento, quando seu IDH-M
atingiu 0,520, entretanto elevou sua categoria apenas a baixo. No ano de 2010
se observa um aumento na qualidade, quando o foi registrado o índice de 0,627,
atingindo o status de município com médio desenvolvimento humano.
Apesar do avanço, o município ainda está abaixo das médias de IDH
estadual e federal, o que demonstra que o município precisa avançar ainda mais
nessas áreas, em especial na renda e educação.
8.3.

Educação

Conforme observado pelas medições de Índice de Desenvolvimento
Humano, a educação no município tem obtido progresso ao longo das duas
últimas décadas, seguindo um ritmo sempre crescente. Apesar dos avanços, na
área de educação, Ibirapuã também continua abaixo das médias estadual e
nacional, fato que abre a oportunidade para investimentos efetivos na área.
Segundo o IBGE, em 2018 Ibirapuã possuía 82 professores na rede
municipal de ensino, 15 no ensino infantil, 67 e 11 docentes no ensino
fundamental, vinculados a rede estadual. No município estão presentes 01
creche, 05 pré escolas, 8 escolas de ensino fundamental, todas municipais e
apenas 1 estadual de ensino médio.
No que tange às matriculas realizadas no período completo do ano de
2018, computou-se 397 inscrições no ensino infantil, 1335 inscrições no ensino
fundamental e 304 no ensino médio (IBGE, 2018).
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A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, órgão da
Administração Direta do Poder Público Municipal atendeu 1.705 alunos em 2019,
através de suas unidades escolares, assim distribuídas:
1. Creche Municipal Dr. Osmar Silva Santos, localizada na área urbana que
atende crianças de 18 meses até 3 anos e 11 meses.
2. Escola Municipal Durval Mata Pires, localizada em área urbana e atende
crianças da pré-escola de 4 e 5 anos.
3. Grupo Escolar Rui Barbosa, localizada em área urbana e atende crianças
do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental de 6 e 7 anos, respectivamente.
4. Grupo Escolar Horácio de Matos, localizada em área urbana e que atende
crianças de 8 anos, cursando o 3º ano do Ensino Fundamental.
5. Grupo Escolar Castro Alves, localizada em área urbana, que atende
crianças do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.
6. Colégio Municipal Souza Mendes - Sistema CPM, localizada em área
urbana que atende os alunos da 2ª etapa do Ensino Fundamental (6º ao
9º ano) pela manhã e tarde no noturno, oferece a Modalidade EJA do
Ensino Fundamental I e II. É a maior escola do município em estrutura
física e número de alunos.
7. Grupo Escolar Djalma Bessa, localizada na Vila Portela, uma comunidade
rural, há 25 km da sede do município. Lá são atendidas crianças desde a
pré-escola (4 e 5 anos) até o 5º ano do Ensino Fundamental.
8. Escola Municipal Maria José de Lima Silveira, também localizada na Vila
Portela, atende os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental,
moradores da comunidade e seus arredores.
9. Escola Maurina de Oliveira Nascimento, escola situada na comunidade
rural remanescente de quilombo, denominada Vila Juazeiro, a qual atende
desde as crianças da educação infantil até os alunos do ensino
fundamental do 1º ao 9º ano.
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10. Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães, escola multisseriada que
atende as crianças da comunidade rural BR 101, da educação infantil até
o 5º ano do ensino fundamental.
11. Colégio Estadual Prof.º Paulo Freire, única escola de competência
estadual, a qual oferece turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.
O Sistema Municipal de Ensino dispõe de 105 professores, graduados em
sua maioria e coordenados pela equipe gestora das unidades escolares,

atuantes numa rotina de estudo e planejamento para a aplicação prática docente.
Estão sob a coordenação deste órgão público ainda, a Biblioteca
Municipal Audair Quintino de Almeida e o Ginásio de Esportes Nilson Mendes de
Andrade. Todos os equipamentos públicos da educação promovem o trabalho
de formação intelectual, além da promoção do desenvolvimento físico, moral e
interpessoal, com foco nas 10 competências gerais da BNCC: Pensamento
científico, crítico e criativo; Repertório cultural; Comunicação; Cultura digital;
Trabalho e projeto de vida; Argumentação; Autoconhecimento e autocuidado;
Empatia e cooperação; e Responsabilidade e cidadania.
Nesta perspectiva, faz parte da NOVA matriz curricular do Sistema
Municipal de Ensino, o Tema Geral da Parte Diversificada: Educação Ambiental,
o qual se faz presente sob a forma de projetos interdisciplinares em todas as
séries. O que se busca vai além das premissas de cuidado e preservação do
meio

ambiente,

mas

a

provocação

do

senso

de

responsabilidade,

sustentabilidade, empatia e altruísmo.
Alguns projetos foram trabalhados em 2019, com ações concretas de
plantio de árvores, práticas de reciclagem, coleta seletiva, campanhas de
conscientização para o uso responsável e preservação das águas e preservação
de áreas verdes e nascentes.
As estratégias vão desde aulas práticas até orientações técnicas, através
de suportes como vídeos, palestras, visitas de campo, experimentos, jogos e
brincadeiras. Unido ao mesmo propósito de preservação ambiental, a SEMEC
por meio do Colégio Municipal Souza Mendes, atua em parceria com empresas
privadas com o projeto Ibirapuã Mais verde, em ações de reflorestamento de
áreas desmatadas e nascentes, os números apontam mais de 20 nascentes no
município que receberam o plantio de mudas de árvores e mais de 10 mil mudas
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entre as que foram plantadas pelos alunos e distribuídas aos produtores da
região.
Em 2007, foi criado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB das Redes Federal, Estadual, Municipal e Pública, pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, com o objetivo de
medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria
do ensino no país, é calculado a partir de dois componentes: a taxa de
rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames
aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo
Escolar, realizado anualmente (INEP, 2019).
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas
e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para os
estados e o país, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo IDEB
são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, sendo a média do sistema
educacional dos países desenvolvidos de 6 pontos (INEP, 2019).
Quanto as metas estabelecidas pelo IDEB, o município tem conseguido
atingi-las desde 2007 entre as séries de 4º e 5º ano e atingiu a meta nos anos
2007, 2009, 2013 e 2015 nas 8° ano/ 9° ano.
TABELA 06 – IDEB de Ibirapuã
Resultados a cada 2 anos
Série

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

4º / 5º
ano
8º / 9º
ano

2.8

3.3

5.0

4.3

4.4

5.2

5.1

3.0

3.3

4.1

4.9

5.0

**

Obs: ** Sem média no SAEB 2017: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter
o desempenho calculado.

Fonte: MEC – INEP, 2019.

9. ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Uma maneira básica de mensurar a economia de uma determinada região
pode ser feita pela soma de todos os bens e serviços produzidos nesse local
num determinado período de tempo, ou seja, através do indicador do Produto
Interno Bruto (PIB). O acompanhamento histórico deste valor estabelece uma
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base de comparação com si próprio ao longo do tempo, além de permitir o
confrontamento com outros lugares, inclusive em diferentes escalas.
O PIB indica que quanto maior for o valor medido, maior é o nível de
riqueza,ou ainda, quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo
evendendo. Esse ciclo gera uma cadeia econômica importante, já que um PIB
maior significa mais dinheiro disponível ou circulando na sociedade, que por sua
vez aumenta seu consumo, fazendo com que as empresas vendam mais, criem
mais empregos, aumentem o número de empreendimentos e aumentam o poder
de competitividade local.
A evolução econômica histórica do município é notável, uma vez que
desde 1993 o Produto Interno Bruto (PIB) municipal tem sido crescente, saindo
de R$ 15.373.000 a R$ 186.117 milhões em 2015, impulsionado principalmente
pelo setor da agropecuária, que representa 32,40% do PIB total de 2015. O setor
deserviços é o segundo maior contribuinte, e chegou a representar 24,1% do
totalem 2015. A arrecadação de indústrias 20,9% e impostos representa o menos
setor 7,50%. Os valores históricos estão apresentados na Figura 11.

186.117.000

116.614.000

100.214.000

85.170.000

80.207.000

55.401.000

54.451.000

46.426.000

37.040.000

31.928.000

33.295.000

30.188.000

25.821.000

19.772.000

R$15.373.000

PIB

138.458.000

PODUTO INTERNO BRUTO
MUNICIPAL

183.602.000

FIGURA 11 – PIB Municipal

Fonte: IBGE - Dados demofráficos e socioeconômicos, 2019.

9.1.

Fundo Municipal do Meio Ambiente

O Fundo Municipal do Meio Ambiente, regulamentado pela Lei Nº
430/2015 de 25 de março de 2015, é composto por dotações orçamentárias,
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multas oriundas de infrações ambientais, financiamentos e doações, assim como
taxas provenientes de licenciamento ambiental.
De acordo o Art. 2, constituem recursos do FUNDAM:
I ̾dotações orçamentárias a ele destinadas;
II – créditos adicionais suplementares a ele destinados.
III ̾o produto de multas impostas por infração à Legislação Ambiental, lavradas
pelo Município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente;
IV ̾produto de licenças ambientais emitidas pelo Município;
V – doações de pessoas físicas e Jurídicas;
VI – doações de entidades nacionais e internacionais;
VII – recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios;
VIII – preços públicos cobrados por análises de projetos ambientais e/ou dados
requeridos junto ao cadastro de informações ambientais do Município;
IX – rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
Indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas
verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
X – indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas
verdes, devidas em razão de parcelamento irregular ou clandestino do solo;
XI – compensação financeira ambiental;
XII – outras receitas eventuais.
A prefeitura municipal vem fazendo destinação dos recursos ao fundo e
até o presente momento não teve nenhuma aplicação deste recurso, que se
encontra em conta vinculada específica.
10. ASPECTOS JURÍDICOS – INSTITUCIONAIS

De forma específica, o presente Plano busca examinar os aspectos
institucionais, jurídico-legais e situacionais relacionados com o Município de
Ibirapuã, com base nos princípios regentes da Lei Federal nº 11.445/2007 – que
estabelece Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico –, sem prejuízo de outras
leis, estudos técnicos e quaisquer referências que, a seu tempo e modo,
contenham ou explicitem características ambientais.
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Devendo ressaltar que o município, conquanto submetido às orientações

inerentes ao planejamento e à gestão de seus serviços públicos de saneamento
básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas tem perante
a Lei Federal nº 11.445/2007 compromissos indispensáveis, que hão de
compatibilizar-se com as suas características e compromissos constitucionais,
como por Lei Orgânica, Plano Diretor e demais normas locais urbanísticas.
10.1. Aspectos Gerais de Ordem Constitucional, Institucional e Jurídico
Legal

Relacionados

com

os

município

Brasileiros

e

suas

Competências

O município se enquadram na observância do Estatuto da Cidade, objeto
da Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, e legislação posterior, que
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, fato que lhes
impõe a obrigação de dispor sobre o seu respectivo Plano Diretor, ex vi do seu
art. 41, inc. II, bem como à obediência da legislação.
a) O município brasileiro: competências privativas e finanças
Os Municípios, no Brasil, são entidades federativas e autônomas, regidos
por Lei Orgânica própria, na forma estabelecida pela Constituição Republicana
de 1988, art. 29, incisos e alíneas, competindo-lhes o exercício das matérias
dispostas nos incisos I a IX, sob fiscalização e controle do Poder Legislativo
Municipal e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal,
sem prejuízo do auxílio do Tribunal de Contas do Estado respectivo a que
pertençam.
No que tange os recursos financeiros de caráter tributário, o município
poderá exigir o pagamento de preços públicos ou tarifas pela prestação objetiva
e direta de bens e serviços proporcionados às comunidades. Em termos
financeiros, portanto, o estuário natural dos recursos municipais (próprios ou de
participações), redistributivos (FPM), de preços e tarifas e suas aplicações
correntes e de investimentos, condicionadas ou não, hão de ser por meio do
Plano Plurianual, segundo diretrizes orçamentárias postas em orçamentos
anuais (CF/88, art. 165, incs. I a III), observada a regulamentação estabelecida
pela Lei Federal nº 4.320/1964, recepcionada pela Carta de 1988 e legislação
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posterior, que disciplina normas orçamentárias e financeiras para a elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

b) Exame específico do exercício das competências constitucionais privativas
dos municípios
As competências inscritas no art. 30 e incisos da Constituição Federal de
1988 em prol dos municípios podem ter natureza legislativa ou administrativa; a
primeira ̽ legislativa ̽ é aquela distribuída pela Carta Maior entre os entes
republicanos e federativos, que se expressa no poder de editar normas gerais e
leis em sentido estrito.
Já a competência administrativa define-se como a atuação direta e
objetiva do Município, enquanto ente federativo, com vistas ao desenvolvimento
de suas atividades; de modo especial, as relacionadas com a prestação de
serviços públicos de natureza urbana e metropolitana, quando inserido nessa
condição, como no caso presente.
Importante dizer que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu inconflitável
sistema de repartição de competência legislativa, que aparece em três formas
distintas: privativa, concorrente e suplementar, esta última de característica
cooperativa ou suplementar, em prol dos demais entes do convívio federativo
(União, Estados e Distrito Federal), como couber.
A competência privativa do Município exclui a União e o Estado Federado,
constante do rol positivado pelo art. 30 e incisos. No interesse local, pode acolher
serviços e atividades como: programas habitacionais, transporte coletivo e
mobilidade urbana, abastecimento, esporte e lazer, limpeza urbana, guarda
municipal, dentre outros, prestados à comunidade por meio de órgãos da
administração direta ou por entidades da administração indireta local, atendidos
os Municípios estabelecidos na cabeça do art. 37 da Carta Maior do país.
Ou ainda, sob o regime de concessão ou permissão, sempre mediante prévia
licitação, observada, para tanto, as regras do art. 175 da Constituição Federal e
legislação infraconstitucional, isto é: a Lei Federal nº 8.666/1993 (Licitações e
Contratos Administrativos); Lei Federal nº 8.987/1995 (Regime de Concessão e
Permissão) e Lei Federal nº 9.074/1995 (Outorga e Prorrogação das Concessões
e Permissões de Serviços Públicos) bem como sua respectiva legislação
posterior.
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c) O campo das competências comuns constitucionais dos municípios:
observância e aplicação
As competências comuns, também designadas cumulativas, se espraiam
sob a ordem explícita do art. 23, incs. I a XII e respectivo parágrafo único,
reescrito pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006 sob os
seguintes dizeres, litteris:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
(...)
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico;
(...)
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e
exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.
Parágrafo único: Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre
a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.
Quanto ao mencionado parágrafo único, a Lei Complementar Federal nº
140, de 8 de dezembro de 2011, fixou normas, nos termos deste parágrafo e dos
incisos III, VI e VII do caput deste artigo, para a cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas
decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e
da flora.
Diante disto, é de toda conveniência que o município de Ibirapuã, ciente
do teor integral da Lei Complementar Federal nº 140/2011, busque sempre
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observá-la, recorrendo, quando cabível, à colaboração do Estado do Paraná ou
do próprio Governo Federal, no afã de seu eficaz cumprimento.
Há ainda, como adiante indicadas, várias leis federais, sem prejuízo de
outras, para as quais o município de Ibirapuã deve manter conhecimento,
atenção e consultas, sempre e quando necessário, em prol do interesse comum,
a saber:
• Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano,
e legislação posterior;
• Lei Federal nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e
legislação posterior;
• Lei Federal nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente;
• Lei Federal nº 7.754/1989, que estabelece medidas para a Proteção de
Florestas existentes em nascentes de rios;
• Lei Federal nº 9.605/1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e legislação
posterior;
• Lei Federal nº 9.795/1999, que dispõe sobre Educação Ambiental e institui a
Política Nacional de Educação Ambiental;
• Lei Federal nº 9.985/2000, que regulamenta o art. 225, §1º, incisos I, II, III e VII
da Constituição Federal; institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza;
• Lei Federal nº 10.257/2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição
Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana;
• Lei Federal nº 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida (PMCMV) e a regularização fundiária de assentamentos localizados em
áreas urbanas e legislação posterior;
• Lei Federal nº 12.305/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
• Lei Federal nº 12.608/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção e
Defesa Civil (PNPDEC).
10.2. Exame da Lei Federal nº 11.445/2007 e suas Repercussões em nível
de Planejamento e Gestão Municipal
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O Município de Ibirapuã tem perante a Lei Federal nº 11.445/2007, sem

prejuízo de outras capitulações e exigências, além de outras faculdades e
questões, que cumprir, discutir e avaliar:


Os aspectos econômicos e sociais da prestação dos serviços de
saneamento (cap. VI, arts. 29 a 42, incisos e parágrafos), com vistas
à sua garantia e sustentabilidade, em que nestas sobrelevam os
recursos financeiros e a cobrança de tarifas, que dentre outras
medidas, permite-lhe:

Art. 41. Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários
poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato
específico, ouvido previamente o regulador.
Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos
hídricos que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade
gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos
tarifários de contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes,
garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da
demanda.


Os aspectos técnicos (cap. VII, art. 43 a 46) relativos aos requisitos
mínimos de qualidade, regularidade e efetiva manutenção, bem como
quanto aos parâmetros mínimos de potabilidade da água, nos termos
da legislação federal:

Art. 44 (...)
§ 2o A autoridade ambiental competente (Secretaria Municipal) estabelecerá
metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de
tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos
hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e
considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários
envolvidos.


Outro aspecto importante está relacionado com a participação de
órgãos colegiados no controle social dos serviços de caráter consultivo
como descritos no art. 47, incs. e parágrafos;



Atenção específica pelas diretrizes estabelecidas pela União;
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Exame das hipóteses em que caibam ou venham a ser cogitadas pelo
Município de Ibirapuã quanto à possibilidade ou eventual perspectiva
da delegação dos serviços (art. 8º) da LF nº 11.445/2007, c/c art. 241
da CF/88, bem como na LF nº 11.107/2005, que trata dos Consórcios
Públicos (públicos ou privados).



A gestão associada da prestação dos serviços de saneamento básico
em foco, normal quando tratar de município carente, em termos
econômicos, ainda que, integrante de região metropolitana e com
vistas ao atendimento do princípio da universalização;



E, até mesmo, a delegação desses serviços públicos em foco, à
iniciativa privada; hipótese, por sinal, não referida na LF nº
11.445/2007, porém não descabida diante da atração desses serviços
por meio do regime das parcerias público-privadas, objeto da LF nº
11.079/2004, notadamente perante os municípios carentes, mas
promissores, através da oferta de uma PPP e por meio de Project
Finance;



E, por último, e não menos importante, a hipótese da prestação dos
serviços em causa passarem de um município para outro, atendidas
as conveniências técnicas, por meio da figura do deslocamento de
interesse, por cooperação quando carente, e em busca de união sólida
com município vizinho, inobstante a situação de região metropolitana,
ou mesmo o Estado, ultrapassando o conceito de interesse apenas
local (CF/88, art. 30, inc. V), a fim de obter solução eficaz em prol da
efetivação dos serviços de saneamento básico e, acima de tudo, em
prol de seus habitantes.

10.3. Exame e Comentários Sobre a Legislação Básica do Município de
Ibirapuã Conducente à Prestação dos Serviços Públicos de
Saneamento

Neste tópico são examinados, vistos e comentados os principais temas
relacionados com a legislação do município de Ibirapuã compatíveis com o
planejamento, a regulação e a gestão dos serviços públicos de saneamento
básico, sendo apresentados os mais pertinentes devidamente discutidos ao
longo deste Diagnóstico.

61

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
64 - Ano - Nº 3117

Ibirapuã
a) A Lei Orgânica
Lei Municipal nº 353 de 03 de Agosto de 2011, apresenta-se em

observância da Constituição Republicana e Federativa do Brasil de 1988. Em
sua essência, a LOM Ibirapuã acompanha as diferentes ordens e princípios da
Carta Maior do País, embora sem mencionar qualquer Emenda ditada pelo
interesse local ou a fim de observar Emenda Constitucional à Constituição
brasileira de 1988, bem como as estabelecidas pela Constituição do Estado da
Bahia e Emendas subsequentes, quando relacionadas com os Municípios, fato
que deve merecer as retificações cabíveis e, acima de tudo, sua observância. A
LOM Ibirapuã é extensa e bem explicada.
Em destaque e para os efeitos deste Plano Municipal de Saneamento
Básico, ela respalda todos os termos e os desejos de seus destinatários (Título
VI, Da Ordem Econômica e Social, Capítulo II da Saúde, Capítulo III Do
Saneamento Básico, Capítulo VIII Do Meio Ambiente).
b) O Plano Diretor
O Plano Diretor Municipal, previsto e exigido pela LF nº 10.257/2001,
acha-se consubstanciado, sob o título Plano Diretor Urbano do Município de
Ibirapuã, rigorosa obediência dos arts. 39 a 42, incs. E parágrafos, daquela
norma que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988.
Conforme disposto na LF nº 10.257/2001 citada:
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e expansão urbana.
(...)
§ 3o A lei que instituir o plano diretor (LM Complementar nº 12/2008) deverá ser
revista, pelo menos, a cada dez anos.
10.4. Visão Sintética e Contextual dos Aspectos Institucionais, Jurídicos
– Legais e Situacionais de Ibirapuã
Além dos aspectos previamente listados anteriormente, cabe ressaltar os
seguintes pontos, dentro de uma perspectiva de análise integrada e sistêmica:
a) Com relação a abordagem temas de Educação Ambiental de exigência
constitucional e regulamentação federal, CF/88, art. 225, inc. VI, apesar do tema
ser abordado em planos municipais e elencado no código de meio ambiente, Lei
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Complementar nº 21/2017, registra-se a falta de legislação de educação
ambiental com foco nos itens de saneamento básico.
b) A questão relativa à efetivação dos serviços públicos de abastecimento de
água pela EMBASA no Município de Ibirapuã, bem como a insurgência de seus
usuários face ao alto custo de tarifas e a qualidade da água impostas pela
EMBASA; situações estas à Justiça, em busca de solução e dos direitos dos
usuários de serviços públicos;
c) Exame das hipóteses em que caibam, ou venham a ser cogitadas pelo
Município de Ibirapuã, ou qualquer de seus convizinhos, quanto à possibilidade
ou eventual perspectiva da delegação dos serviços (art. 8º) da Lei Federal nº
11.445/2007, c/c art. 241 da CF/88, bem como na Lei Federal nº 11.107/2005,
que trata dos Consórcios Públicos (públicos ou privados), onde atualmente o
município já faz parte de um, o Consórcio Construir porém o mesmo até o
momento só tem projeto para o eixo resíduos sólidos no que diz respeito a
saneamento básico.
d) A delegação desses serviços públicos em foco à iniciativa privada; hipótese,
por sinal, não referida na Lei Federal nº 11.445/2007, porém não descabida
diante da atração desses serviços por meio do regime das parcerias públicoprivadas (PPP’s), objeto da Lei Federal nº 11.079/2004, notadamente perante os
municípios carentes; porém promissores, através da oferta de uma PPP e por
meio de Project Finance;
Deve-se ressaltar que a alínea “a” supracitada é sobremodo decisiva nos
esforços de mobilização e de comunicação social inerentes a um Plano Municipal
de Saneamento Básico. A esse respeito, a União, através da Lei Federal nº
9.795/1999, dispôs sobre a Educação Ambiental, bem como instituiu a Política
Nacional de Educação Ambiental, além de dar outras providências.

11. DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

Este capítulo tem por objetivo subsidiar proposições de melhoria para o
sistema de abastecimento de água existente com um horizonte de planejamento
de 20 anos. Essa etapa da descrição e diagnóstico do SAA do município de
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Ibirapuã apresenta as unidades existentes com suas respectivas características
e condições de operação, permitindo o entendimento do sistema como um todo
e assim identificando as deficiências do mesmo.
11.1. Sistemas Produtores de Água

No Brasil, os sistemas produtores de água podem ser classificados em
sistemas integrados e sistemas isolados. Os sistemas integrados são
caracterizados por abastecerem mais de um município, a partir de um único
sistema produtor de água. Já os sistemas isolados são caracterizados por
atenderem apenas um município.
Os sistemas isolados são predominantes na maioria das regiões do país,
no entanto, nas regiões Nordeste e Sudeste, os sistemas integrados prevalecem
no atendimento à população.
O emprego de sistemas integrados de abastecimento de água
normalmente ocorre em regiões com grande concentração urbana, onde a
tendência é existir uma demanda de água maior que a disponibilidade hídrica. O
Estado da Bahia possui 417 municípios e uma população estimada de
14.812.617 de habitantes no ano de 2018, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), sendo o 4º estado mais populoso, ficando atrás
de São Paulo que lidera o ranking, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
De acordo com ATLAS BRASIL – Abastecimento Urbano de Água (2010),
a Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA é responsável pelo
abastecimento de 84% dos municípios. De modo geral, 69% das sedes urbanas
do Estado são servidas por sistemas isolados, atendendo a uma população de
4,96 milhões de pessoas, enquanto os 51% restantes da população urbana são
abastecidos por sistemas integrados. No município de Ibirapuã o sistema de
abastecimento adotado é o isolado misto.
11.2. Descrição e Diagnóstico dos Sistemas de Abastecimento de Água

Segundo a Diretora da Agência Nacional de Águas (ANA), a Sra. Dilma
Seli Peña Pereira (2002):
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A disposição dos recursos hídricos no Brasil não é proporcional
as regiões mais populosas do país, sendo que as bacias menos
populosas, como a da Amazônica, a do Tocantins, a do
Parnaíba e a do Paraguai detêm 83% dos recursos hídricos
disponíveis, enquanto que as regiões mais populosas que
atingem 54% do país como as bacias dos rios Paraná e
Costeiras do Sul e Sudeste, detêm 12% dos recursos hídricos.
No Brasil, o setor de saneamento básico é um dos principais
usuários de recursos hídricos, representando cerca de 22% do
total dos usos das águas superficiais, cujo principal insumo é a
água bruta. Esta utilização reveste-se de uma particularidade
importante, na medida em que implica em mudança substantiva
na qualidade das águas utilizadas.

O Sistema de Abastecimento de Água possui proporções variáveis de
acordo com a demanda da população a ser atendida por esse serviço e, de
acordo com a FUNASA caracteriza-se pela retirada da água da natureza,
adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos e
fornecimento

às

populações

em

quantidade

compatível

com

suas

necessidades e ainda, instalação composta por conjunto de obras civis,
materiais e equipamentos, destinados à produção e à distribuição canalizada
de água potável para população, sob a responsabilidade do poder público,
mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão (FUNASA,
2006).
Dentro do amplo quadro no qual se insere a preocupação com
a política pública referente aos recursos hídricos, a água, vista
como recurso natural, conquista o status de bem ambiental e
incorpora a preocupação com relação ao aspecto de sua
sustentabilidade e sua relação com os impactos ambientais.
(Pereira, Demarchi, Budino, 2009).

A retirada da água da natureza é feita através da captação dos recursos
hídricos em mananciais que podem ser de origem superficial ou subterrânea,
onde para sua escolha é necessário levar em conta a quantidade e a qualidade
da água que ele dispõe, além dos aspectos econômicos. Outro aspecto
importante é a qualidade da água que chega aos usuários, estas devem
obedecer padrões de potabilidade, devendo passar por todos os processos de
tratamento necessários para garantia da sua qualidade.
Segundo a Lei 11.172, de 2008, que institui a Política Estadual de
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Saneamento Básico, Art. 4º, que:
O Saneamento Básico é constituído pelos serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo das
águas pluviais urbanas, ações de combate e controle a vetores
e reservatórios de doenças, e atividades relevantes para a
promoção da saúde e da qualidade de vida.

A classificação dos tipos de tratamento da água pode ser dividido em
convencional onde a água bruta passa por tratamento completo em uma
estação de tratamento, abrangendo os processos de floculação, decantação,
filtração, e desinfecção ou cloração, antes de ser distribuída à população,
podendo ocorrer, também, as etapas correspondentes à correção de Potencial
Hidrogeniônico (pH) e fluoretação; ou em não convencional onde a água bruta
passa por tratamento onde não constam todas as etapas descritas no
tratamento convencional (IBGE, 2011).
Segundo a FUNASA (2006), sob o aspecto sanitário e social, o
abastecimento de água visa, fundamentalmente: controlar e prevenir doenças;
implantar hábitos higiênicos na população como, por exemplo, a lavagem das
mãos, o banho e a limpeza de utensílios e higiene do ambiente; facilitar a
limpeza pública; facilitar as práticas desportivas; propiciar conforto, bem-estar
e segurança e aumentar a esperança de vida da população.
Em 2006, estatísticas do Ministério da Saúde revelaram que cerca de
90% da população urbana brasileira possui água encanada. O déficit, ainda
existente, está localizado, basicamente, nos bolsões de pobreza, ou seja, nas
favelas, nas periferias das cidades, na zona rural e no interior (FUNASA, 2006).
No município de Ibirapuã a captação, tratamento e distribuição de água
na zona urbana é realizado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
– Embasa concessionária responsável pelo abastecimento público de água no
município, o sistema de Abastecimento de Água (SAA) é do tipo isolado e até o
ano de 2016 era feito através de captação em manancial superficial do tipo
flutuante, localizada na Barragem Fazenda Posto Grande, após longo período de
estiagem entre 2015 e 2016 foi necessário a abertura de poços para captaçãoda
água subterrânea para atender toda a demanda do município (EMBASA,
2015).
Atualmente o abastecimento da sede é realizado através da captação de
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água em 5 (cinco) poços que foram perfurados a partir do ano de 2015,
anteriormente a isso o abastecimento de água no município era feito através de
captação de água superficial, porém a captação na barragem encontra-se em
“stand by” e é utilizada apenas em periodos emergeciais, garantido assim a
continuidade da produção e abastecimento local, porque se viu que a qualidade
da água dos poços era melhor, conforme informações do gerente de operação
água da Regional de Itamaraju - EMBASA, o Eng. Filipe Costa.
De acordo o Relatório Anual de Informação ao Consumidor da EMBASA
de 2015, após as captações, a água é conduzida até a Estação de Tratamento
de Água (ETA), do tipo clarificador de fluxo ascendente (filtro russo), através de
processo completo, em que as fases são, coagulação, filtração, desinfecção e
fluoretação:
1. Coagulação: Adição de produtos químicos para iniciar a separação
das impurezas da água;
2. Filtração: Retirada pelos filtros das partículas menores e que não
foram removidas na decantação;
3. Desinfecção: Aplicação do cloro para eliminar as bactérias;
4. Fluoretação: Aplicação do flúor para prevenção de cáries dentária
Depois do tratamento, a água é transportada para um reservatório
apoiado (RAP1) com capacidade de 30m³. Deste reservatório, a água é
bombeada por uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT1) que tem a
função de abastecer a Zona Alta do município e o reservatório apoiado (RAP)
com capacidade de 200m³, o qual fornece água para o centro da cidade. A
EEAT1, situada na área da ETA, também tem a função de bombear água para
lavagem dos filtros.
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FIGURA 12 – Croqui do Sistema de Abastecimento de Água – SAA

Fonte: Embasa – Bahia, 2021.

A vazão de captação nos poços mananciais de subterrâneos é de 12 litros
por segundo e na captação reserva, barragem Fazenda Pasto Grande, é de 5,3
litros por segundo (l/s) e a capacidade nominal de tratamento do sistema é de 13,6
l/s.Funcionando em regime de operação de 18 horas por dia, a estação produz,
emmédia, 774 m³/dia. Os produtos químicos são os universalmente empregados.
De acordo a EMBASA, o controleda qualidade da água fornecida é
monitorada diariamente desde captação, durante o processo de tratamento e
na operação de distribuição, até chegar ao consumidor, por meio de analises
realizadas em laboratórios própriosda Embasa, seguindo diretrizes do Ministério
da Saúde (Portaria MS Anexo XX, da Portaria de Consolidação GM/MS no
05/2017, alterado pelas portarias no 888/2021 e no 2472/2021). Segue abaixo
fotos tiradas da Estação de Tratamento de Água da EMBASA no município de
Ibirapuã:
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FIGURA 13, 14 e 15 – Estação de Tratamento de Água

Figuras 13, 14 e 15 local onde é realizado a filtração da água.
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FIGURA 16 e 17 – Estação de Tratamento de Água

Figuras 16 e 17 é do reservatório onde é feito a cloração e fluoretação.

FIGURA 18 – Estação de Tratamento de Água

Poço 1 onde é realizado captação de água, localizado dentro da própria
Estaão de Tratamento de Água - ETA.
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FIGURA 19 – Estação de Tratamento de Água

Laboratório onde são realizadas as análises de qualidade da água, os
testes são realizados diariamente.

FIGURA 20 – Casa das Bombas da ETA
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FIGURA 21 – Depósito da ETA

Apesar do sistema de tratamento existente em setembro de 2014 a
população do município de Ibirapuã ganhou na justiça uma causa contra
empresa de abastecimento de água e ficou até o ano de 2017 suspenso a
cobrança do uso da água, devido a presença de ferro e manganês existente na
barragem.
De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
–SNIS, administrado pelo Governo Federal no âmbito da Secretaria Nacional
de Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades (MCID), no ano
de 2013 o percentual da população de Ibirapuã atendida com os serviços de
abastecimento de água era de 67,15%, no mesmo sistema também é possível
identificar o desperdício que ocorre no município, sendo este um problema
socioambiental que ocorre devido o desperdício de água pelos beneficiários, ou
durante o abastecimento de água, causado muitas vezes por falhas técnicas
nas tubulações e sistemas públicos de distribuição ou até por desvios ilegais,
como mostram os gráficos abaixo:
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FIGURA 22 - Percentual da População de Ibirapuã Atendida com os Serviços
de Abastecimento de Água, Comparado a Média Nacional
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Fonte: Ministério das Cidades – SNIS l Dados de saneamento de 2013

FIGURA 23 - Percentual da População Atendida com Poços / Nascentes
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Fonte: Ministério das Cidades – SNIS l Dados de saneamento de 2013
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FIGURA 24- Índice de Perdas por Ligação de Abastecimento de Água
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Fonte: Ministério das Cidades – SNIS l Dados de saneamento de 2013

FIGURA 25 - Índice de Perdas na Distribuição de Água
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Fonte: Ministério das Cidades – SNIS l Dados de saneamento de 2013

FIGURA 26 - Índice bruto de perdas lineares na distribuição de água
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Fonte: Ministério das Cidades – SNIS l Dados de saneamento de 2013
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FIGURA 27 - Índice de Perdas de Faturamento na Distribuição de Água
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Fonte: Ministério das Cidades – SNIS l Dados de saneamento de 2013

12. DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Este capítulo tem como propósito contribuir para que o Sistema de
Esgotamento Sanitário venha atender satisfatoriamente o município de Ibirapuã
num horizonte de planejamento de 20 anos.
A descrição e diagnóstico das unidades existentes do SES proporciona
a compreensão das condições atuais de operacionalização, permitindo a
identificação das limitações do sistema.

12.1. Descrição e Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário

De acordo com a Lei Ordinária 11.445/2007, esgotamento sanitário são
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final
adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu descarte
final no meio ambiente.
O esgoto coletado pela Embasa, na maior parte da Bahia, é tratado por
processo biológico e se transforma em efluente livre de carga orgânica e de
microorganismos transmissores de doenças. Neste processo, as bactérias são
o principal agente de tratamento. As técnicas e equipamentos empregados
variam de acordo com as condições locais, mas o princípio é sempre o mesmo
(EMBASA, 2010).
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A Embasa (2010), adota atualmente, cerca de 25 técnicas de
tratamentobiológico por oxidação aeróbia e/ ou anaeróbica. Quase todas elas
combinam a utilização de bactérias que digerem a material orgânica utilizando
gás carbônico (CO²/ oxidação anaeróbia), com bactérias que fazem esta
digestão utilizando oxigênio (O²/ oxidação aeróbia).
Depois que toda matéria orgânica do esgoto é consumida o efluente
segue para outro ambiente, onde as bactérias e vírus que causam doenças
são eliminados. Existem três maneiras de desinfetar o efluente tratado:
bactérias, raios ultravioleta ou cloro (EMBASA, 2010).
No município de Ibirapuã não existe sistema de tratamento de esgoto,
sendo de responsabilidade dos proprietários de residências e do comércio local
a ligação do imóvel a rede coletora de esgoto do município, sendo esta de
responsabilidade da prefeitura, que possui como destinação final os Córregos
Jacupemba e Dimirim que deságua no Rio do Pato, sendo lançado no corpo
hídrico o esgoto in natura, além da rede coletora de esgoto é comum também
no município encontrarmos domicílios que possuem fossa e ainda aqueles que
lançam o esgoto a céu aberto. A imagem a seguir ilustra o sistema de coleta do
esgotamento sanitário de Ibirapuã:

FIGURA 28 – Rede de Coleta

Fonte: Google imagens, 2017.

De acordo com informações retiradas do Sistema de Informação da
Atenção Básica – SIAB, nos gráficos abaixo podemos comparar a situação dos
domicílios em Ibirapuã com a média nacional e identificar as principais formas
de destinação do esgoto dada no município.
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FIGURA 29 - Domicílios com Esgoto por Fossa
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Fonte: Ministério das Cidades - Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento – SNIS, 2014.

FIGURA 30 - Domicílios com Esgoto a Céu Aberto
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Fonte: Ministério das Cidades - Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento – SNIS, 2014.
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FIGURA 31 - Domicílios com Rede Pública de Esgoto
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Fonte: Ministério das Cidades - Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento – SNIS, 2014.

A Agência Nacional das Águas elaborou o Atlas Esgotos: Despoluição de
Bacias Hidrográficas (2017) onde apresenta um abrangente trabalho de
diagnóstico da situação do esgotamento sanitário de todas as sedes municipais
do país e suas implicações na qualidade dos respectivos corpos d’água
receptores. No Atlas é possível consultar a cidade de Ibirapuã e o relatório de
esgotamento municipal, que apresenta a seguinte vazão e carga gerada e
lançada de esgoto:
TABELA 07 - Sistema de Esgotamento Sanitário Atual

Parcela dos
esgotos
Sem coleta e
sem
tratamento
Soluções
individuais
Com coleta e
sem
tratamento
Com coleta e
com
tratamento

Sistema de Esgotamento Sanitário Atual (2013)
Índice de
Vazão (l/s)
Carga gerada
atendimento
(Kg DBO/ dia)
20,6 %

1

54,4

Carga
Lançada (Kg
DBO/ dia)
54,4

0,3%

0

0,9

0,4

79,1%

4,0

209,4

209,4

0,0%

0,0

0,0

0,0

5,0

264,7

264,1
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Fonte: Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas, 2017.

Na tabela acima podemos identificar o impacto do lançamento do esgoto
lançado in natura nos corpos hídricos através dos valores da carga lançada (Kg
DBO/ dia), D.B.O. significa Demanda Bioquímica de Oxigênio, ou seja,
corresponde à quantidade de oxigênio consumida por microrganismos presentes
em uma certa amostra de efluente (como o esgoto doméstico e o industrial),
através de alternativas de tratamento desse efluente podemos minimizar sua
quantidade, a mais utilizada é o método de tratamento com reator UASB + filtro
biológico promove uma diminuição de até 90% do nível de DBO. Quanto menor
o nível de DBO, menos poluente é o efluente.
O valor da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), é usado para estimar
a carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos, com esse valor é possível
identificar a necessidade de aeração (oxigenação) para degradar essa matéria
orgânica nas ETE's.
Demanda bioquímica de oxigênio é o parâmetro mais utilizado para a
medida do consumo de oxigênio na água. Representa a quantidade de oxigênio
do meio que é consumido pelos peixes e outros organismos aeróbicos e que
gasta de oxidação de matéria orgânica presente na água. A falta de tratamento
e controle desse parâmetro consome oxigênio em seu processo de
decomposição, causando a mortalidade de peixes. Os nutrientes (fósforo e
nitrogênio) presentes nesses efluentes lançados sem tratamento, em altas
concentrações, causam a proliferação excessiva de algas, o que também
desequilibra o ecossistema local, além da contaminação das águas por
patógenos que disseminam doenças a população.
No ano de 2015 a Agência Reguladora de Saneamento Básico do estado
da Bahia – AGERSA, elaborou um relatório de fiscalização dos serviços
prestados através dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário com a finalidade de cumprir a determinação da Diretoria Colegiada da
AGERSA para verificar as condições técnicas e operacionais dos sistemas de
saneamento do município inspecionado no período de 23 a 27 de novembro de
2015. Segundo este relatório a EMBASA informou a existência de um projeto de
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário para o município de Ibirapuã
com estimativa de atendimento de 11.084 habitantes até o ano de 2029.
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Este projeto prevê a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
compacta, composta por 4 DAFAs, 2 leitos de lodo, 3 lagoas facultativas e 3
lagoas de maturação, tendo como destino final o Rio Brejo (Segue em aexo o
Relatório da AGERSA, bem como o sumário descritivo do projeto do SES de
Ibirapuã que a EMBASA encaminhou para a AGERSA, confome solicitado no
Relatório de Fiscalização).
Até o momento o município não possui projeto elaborado para a
implantação do sistema de tratamento de esgoto, sendo objeto de esforço por
parte das lideranças políticas auxílio financeiro para contratação de empresa
para elaboração e execução do projeto da ETE no município de Ibirapuã.
13. DIAGNÓSTICO DA DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1. A Urbanização e o Aumento da Vazão e Velocidade das Águas

A construção de prédios, ruas pavimentadas, calçadas, estacionamentos,
etc, são um dos principais responsáveis pelo acelerado processo de
impermeabilização da superfície, essas alterações na permeabilidade do solo da
bacia são responsáveis pela redução da infiltração, aumentando o volume
escoado superficialmente e tornando-o mais rápido, ocorrendo redução notempo
de deslocamento. Desta forma as vazões máximas também aumentam,
antecipando seus picos no tempo. A Figura 32 apresenta um hidrograma
hipotético, caracterizando o aumento da vazão, em função do tempo.
FIGURA 32 – Hidrograma Hipotético
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Fonte: Tucci, Porte e Barros, 1995.

Ao analisar o gráfico, podemos ver que o pico de cheia do hidrograma da
área urbanizada, ocorre antes do que no hidrograma da área não urbanizada. A
sua vazão também é bem maior, podendo chegar a várias vezes a vazão não
urbanizada. O tempo que leva para atingir a máxima vazão chamamos em
hidrologia de tempo de concentração e é tanto menor quanto maior a
urbanização da bacia hidrográfica.
Além da urbanização, existem outros aspectos que influenciam
significativamente as características naturais da infiltração em áreas urbanas,
tais como: presença de aterros, escavações, compactação do solo, mistura de
materiais de diferentes granulometria, etc.
Nessas situações, faz-se necessário o controle do escoamento das águas
de chuvas, para evitar os seus efeitos adversos como os alagamentos e
inundações, os quais podem representar sérios prejuízos à saúde, segurança e
bem estar da sociedade (BARROS, 1995).
13.2. Uso e Ocupação do Solo

O Plano Diretor Urbano da maioria das cidades brasileiras não
contemplam os aspectos de prevenção contra a ocupação de espaço de risco de
enchentes. Esses Planos tratam de aspectos de preservação ambiental, maspor
falta de conhecimento e orientação, não se observa nenhum dispositivo de
prevenção da ocupação das áreas de risco de enchentes (TUCCI, 1996).
A administração municipal deve manter um controle rigoroso sobre os
empreendimentos, em relação à densidade populacional, localização, finalidade,
dimensão e volume das construções que podem vir a provocar efeitos danosos
ao meio ambiente e a população (BARROS, 1995).
Assim, é fundamental o controle sobre o aumento das taxas de ocupação
e a permeabilidade, além da prevenção, controle e fiscalização das densidades
demográficas, minimizando os impactos sobre áreas ambientalmente frágeis a
jusante.
No município de Ibirapuã a Política Municipal de Desenvolvimento Urbano
referente ao Uso e Ocupação do Solo é abordada no Plano Diretor Municipal
Participativo – PDDU e no Código de Obras, este último foi revisado no ano de
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2019 e está sob análise jurídica para então ser encaminhado à Câmara de
Vereadores, a previsão é que até o 1º trimestre de 2020 seja aprovado o novo
Código de Obras.
Dentro das diretrizes estipuladas no PDDU, no Art.50 podemos destacar:
Art. 50. A Política Municipal de Desenvolvimento Urbano,
atinente ao Uso e Ocupação do Solo, tem as seguintes diretrizes:
I - Concepção e gestão competente na ordenação e controle do uso
da solo de forma a evitar:
a) Existência de conflitos por usos incompatíveis e/ou
inconvenientes;
b) O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou
inadequado em relação à infra-estrutura urbana;
c) A instalação de empreendimentos ou atividades que possam
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da
infra-estrutura correspondente;
d) A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não-utilização;
e) A deterioração das áreas urbanizadas e os conflitos entre usos
e a função das vias que lhes dão acesso;
f) A poluição e a degradação ambiental;
g) A excessiva ou inadequada impermeabilização do solo;
h) O uso inadequado dos espaços públicos;
i) A utilização inadequada dos imóveis urbanos.

Essa gestão é feita no município através do Setor de Tributos e
Fiscalização, responsável pela fiscalização, através de visitas in loco e cadastro
das construções no município.
Art. 51. São ações da Política Municipal de Desenvolvimento
Urbano, atinentes ao Uso e Ocupação do Solo, as seguintes:
I - Promover a regularização fundiária e urbanização de áreas
ocupadas por população de baixa renda.
II - Instituir, revisar e simplificar a legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a adequar
distorções entre Leis e a realidade urbana, assim como facilitar
sua compreensão pela população;
III - Monitorar, por meio da fiscalização local, o uso especulativo da
terra como reserva de valor, de modo a assegurar o
cumprimento da função social da propriedade;
IV - Consolidar o programa de macro e micro zoneamento urbano do
Município;
V - Viabilizar o programa de recuperação de áreas degradadas e/o
áreas de risco no perímetro urbano, integrando assim as
ocupações urbanas às áreas ambientais remanescentes;
VI - Consolidar o programa de identificação e ocupação dos vazios
urbanos, principalmente nos centros urbanos e áreas em que
seja possível, pelos aparelhos urbanos existentes, o
adensamento humano sustentável, privilegiando neste processo
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os segmentos mais excluídos do uso e ocupação do solo urbano
no Município.

Dentro das ações determinadas no PDDU referente a Política Municipal
de Desenvolvimento Urbano referente ao Uso e Ocupação do Solo, podemos
destacar a elaboração de projeto para a regularização fundiária, dependendo a
sua execução de recursos financeiros, a revisão do Código de Obras e a
execução do Projeto Minha Casa Minha Vida nos bairros Toni Pinto e Nova
Brasília.
13.3. A Qualidade das Águas

É importante destacar, como impacto negativo da urbanização de uma
bacia hidrográfica não apenas as enchentes e o aumento do volume escoado
superficialmente, mas também outros impactos ambientais como a piora na
qualidade das águas dos córregos e arroios que atravessam a cidade; o aumento
na produção de sedimentos; a contaminação dos aquíferos; além da
disseminação de doenças relacionadas com água (BARROS, 1995).
O período da realização desse diagnóstico, iniciado no ano de 2017,
coincidiu com uma estiagem no mesmo ano, com chuvas a partir do 2º semestre
de 2017, ocasionando no aumento do mal cheiro de esgoto, tanto nas galerias
de águas pluviais, como em córregos e rios municipais, de acordo reclamações
feitas pelas vizinhanças desses locais na Secretaria de Agropecuária e Meio
Ambiente, além da estiagem e da falta de tratamento de esgoto, o município
ainda sofre com a problemática de possuir galerias mistas, ou seja, as galerias
de águas pluviais são as mesmas na qual passa o esgoto da cidade, com o intuito
de amenizar os incômodos causados e os riscos das bocas de lobo
transbordarem é realizado a manutenção nessas galerias a cada 3 meses. Nas
áreas e residências que não é possível acessar a rede coletora de esgotos por
dificuldades de recalque ou inexistência dela, há existência de sistemas de
fossas sépticas, porém em sua grande maioria, não são realizadas manutenções
permanentes
Além do impacto visual e odorante, o precário sistema de drenagem
urbana e manejo de águas pluviais, atrai insetos, roedores, vetores de doenças
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a população, bem como impacto na qualidade das águas.
É de suma importância, que seja realizado um levantamento destes
pontos de emissão de águas pluviais, para saber suas condições, uma vez que
são pontos potenciais de poluição difusa, erosão e assoreamento de rios.
Qualquer atividade poluidora que ocorrer na área urbana e tiver seus resíduos
carreados, através da drenagem urbana, estes serão depositados nos corpos
d’água receptores, bem como fazer a separação das redes de drenagem de
águas pluviais e esgotos, criando a partir desse momento um registro e cadastro
das galerias de águas pluviais que deverá ser sempre atualizado de acordo o
crescimento das galerias
No entanto, no Município de Ibirapuã, observou-se a inexistência de
informações e/ou banco de dados, em variedade e quantidade, capazes de
fornecer indicadores necessários para medir a evolução e a qualidade dos
serviços prestados, tanto da drenagem urbana como da qualidade das águas.
Assim, pode-se concluir que, do ponto de vista hidrológico, são três os
aspectos indesejáveis mais preocupantes derivados do fenômeno de ocupação
do solo: aumento considerável no volume e velocidade do escoamento
superficial; aumento na produção de sedimentos devido à erosão; e deterioração
da qualidade das águas drenadas pelos esgotos pluviais.
Nos córregos, rios e sistemas de drenagem existentes, assim como na
implantação e ampliação do sistema de drenagem, deverá ser previsto o
monitoramento da qualidade da água resultante do sistema de galerias das
águas pluviais. Através de análises de alguns parâmetros nas saídas das
tubulações, como por exemplo, de nitrogênio, fósforo, DBO, sólidos totais, dentre
outros, é possível obter uma análise qualiquantitativa das regiões com ligações
clandestinas na rede pluvial. Assim, os indicadores contribuirão para a avaliação
da poluição difusa e de problemas com a existência de ligações clandestinas que
vierem a ocorrer no futuro após a separação das redes e implantação da ETE de
esgoto no sistema de drenagem urbana e monitoramento dos serviços prestados
tanto da drenagem urbana e no sistema de esgotamento sanitário.
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13.4. Projetos Municipais e Ações para Readequação na Drenagem
Urbana
Conforme foi verificado o município possui implantado um sistema de
drenagem que demanda de melhorias em diversos pontos, principalmente a
separação das redes de drenagem de águas pluviais e esgoto, não foi
encontrado um cadastro técnico da rede de drenagem existente dificultando o
processo de diagnostico.
Atualmente, o município de Ibirapuã não possui projetos, ou legislações
especificas que estabeleçam diretrizes para a readequação do sistema de
drenagem urbana.
Porém, ações que contemplam mecanismos de controle de vazão e
demais medidas que minimizem os danos a rede de drenagem urbana estão
sendo estudadas pela Secretaria de Administração, Infraestrutura e Obras, para
ser elaborado futuramente um projeto de lei que contemple esses mecanismos.
Apesar de não haver um histórico recente de enchentes e alagamento em
Ibirapuã, é evidente a necessidade de uma revisão e atualização no Plano
Diretor Municipal - PDM, bem como, da realização de um Plano Diretor de
Drenagem – PDD, para que dessa forma sejam consolidadas os critérios e
diretrizes adotados no sistema de drenagem urbana.
13.5. Os Princípios de Controle da Drenagem

De acordo Carlos E. M. Tucci, o desenvolvimento urbano produz
aumento da vazão durante o escoamento pluvial devido a impermeabilização
das superfícies e a canalização do escoamento. O controle deste impacto para
as áreas de jusante necessita ser realizado na fonte para futuros
desenvolvimentos na cidade, evitando-se impactos e conflitos. Este controle
pode ser realizado a nível de lote quando já ocorreu desmembramento dos
mesmos ou a nível de loteamento quando a proposta de empreendimento se
refere a um novo loteamento. O principal critério de controle é o de limitar a
vazão de saída dos novos empreendimentos a vazão anterior ao seu
desenvolvimento. Desta forma, as novas construções não ampliariam para
jusante o efeito da sua ocupação.
Para que isto ocorra é necessário que a legislação municipal e/sua
regulamentação através de decreto preveja este dispositivo para que o
município possa exigir dos novos proprietário este controle. As medidas legais
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dentro do município devem ser simples objetivas, viáveis e de fácil fiscalização
para que sejam obedecidas (Carlos E. M. Tucci).

13.6. Os Mecanismos de Fiscalização, Notificação e Autuação

A regulação e a fiscalização do uso e da ocupação do solo é uma das
diretrizes previstas no Plano Diretor Municipal, devendo orientar o planejamento
territorial das áreas urbanas e rurais do município em consonância com
premissas de preservação ambiental e de acesso à terra e à infraestrutura.
Também a questão da habitação representa papel crucial, havendo significativa
interface entre os planos de habitação e de regularização fundiária e o Plano
Municipal de Saneamento Básico.
Ressalta-se que a ocupação irregular do território, a exemplo das Áreas
de Preservação Permanente (APPs) – às margens de cursos d’água, em áreas
de risco de inundação e deslizamento etc. – e daquelas não passíveis de
ocupação perante o zoneamento municipal acarreta inúmeros impactos
sanitários, ambientais e sociais, como a deterioração da qualidade das águas e
a disseminação de doenças. O cumprimento das disposições previstas na
legislação urbanística e ambiental, portanto, é de suma importância para a
garantia do acesso ao saneamento e da preservação do meio ambiente.
A fiscalização no cumprimento das leis de uso e ocupação de solo, bem
como a contabilidade das demais taxas de ocupação, são realizados pela
Secretaria de Finanças, no Setor Tributário no momento de aprovação e/ou
reformas de novas edificações, imóveis existentes normalmente apenas passam
por tal processo quando são submetidos a algum processo de regularização.
A verificação de parâmetros de uso e ocupação do solo é uma fase
obrigatória que faz parte da emissão de Alvará de Construção e Habite-se,
emitidos pela prefeitura municipal, sendo os parâmetros construtivos oriundos
das leis de zoneamento vigente no município de Ibirapuã:


Lei Complementar 022/2017 – Código Tributário Municipal de Ibirapuã



Lei Complementar 002/93 – Código de Posturas do Município de Ibirapuã



Lei Complementar 21/2017 - Código de Meio Ambiente do Município de
Ibirapuã
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 Plano Diretor Municipal Participativo de Ibirapuã
Devido a reduzida equipe de fiscalização disponível as incursões de busca
não tem abrangência tão grande no município, sendo normalmente realizadas
através de incursões aleatórias ou orientadas por denúncias de munícipes.

14. PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DOS
SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO

14.1. Prognóstico do Sistema de Abastecimento de Água

Este capítulo apresenta as condições que estabelecem os prognósticos
para os Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do
município de Ibirapuã, que têm como ponto de partida os estudos desenvolvidos
e os diagnósticos do SAA e SES já apresentados nos capítulos anteriores.
No prognóstico do SAA são feitas duas abordagens; a primeira verifica as
condições de produção e transporte da água dos sistemas de captação até os
centros de reservação e tratamento, enquanto a segunda abordagem trata
especificamente da distribuição da água para a malha urbana desde estes
centros de reservação.
No prognóstico do SES a consideração é similar, também são feitas duas
abordagens, apenas que a primeira verifica a rede coletora, enquanto a segunda
avalia a unidade final do sistema de esgoto, nos Córregos Jacupemba e Dimirim.
No balanço geral do sistema de água, tal como se pretende que devam
funcionar no âmbito da cidade de Ibirapuã, há 6 (seis) unidades de partida que
são os pontos de captação de água, 05 de manaciais subterrâneos e 01
manancial de superfície (captação reserva).
De acordo o Ministério das Cidades – SNIS o abastecimento de água da
área urbana de Ibirapuã no ano de 2013 era de 75,9% dos domicílios da zona
urbana, apesar do índice não estar tão distante da média nacional que é de
77,60% dos domicílios com acesso aos serviços de abastecimento de água, esse
valor inferior em Ibirapuã acredita-se que ocorra devido a existência de poços
nas residências, conforme já foi apontado no ano de 2013, 23,11% dos
domicílios possuem poços como fonte de abastecimento de água.
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14.1.1.

Demandas de Água

Para determinação da demanda estimada por serviços de abastecimento
de água no município de Ibirapuã, adotou-se o valor de 110 l/habitante/dia, média
nacional do consumo de água por pessoa de acordo o Instituto Trata Brasil
(2017), já consideradas as perdas no sistema.
O consumo per capita multiplicado pela população a ser atendida
(demanda), representa a estimativa de produção diária necessária para o seu
abastecimento, considerando-se a operação do sistema durante 18 horas/dia.
Além da população residente, é importante para a determinação da
emanda a estimativa da população flutuante. Conceitualmente a população
flutuante é aquela que não possui residência, mas permanece por um período,
em uma localidade de estudo. A população flutuante, apesar de não ser
residente, também faz uso da infraestrutura e demanda serviços, como os de
saneamento. Entre outras situações pode-se citar a população flutuante sazonal,
aquela que ocorre em certos períodos do ano como em localidades que recebem
grande quantidade de visitantes e turistas, no caso de Ibirapuã a população
flutuante ocorre devido as oportunidades de trabalho de cortador de cana pela
empresa Agro Unione, a população flutuante sofre variações ao longo do ano,
de acordo o período de corte da cana – de açúcar.
Consequentemente há que se considerar aumento de demanda nessas
ocasiões, em especial no verão quando ocorrem os dias de maior consumo.
Dados consistentes não estão disponíveis para uma definição precisa da
população flutuante de Ibirapuã. Entretanto, no presente trabalho considerou-se
que os sistemas estão planejados para operação durante 18 horas/dia e feita a
projeção populacional considerando a partir do número de habitantes da zona
urbana de acordo dados do IBGE de 2010 e considerando a média do Estado da
Bahia de crescimento populacional de 0,4% e levando em conta a média de
consumo por habitante de 110L, média essa estabelecida pela OMS.

TABELA 08 – Projeção da Demanda de Água
Ano
2018

População atendida
4.678,9

Demanda de produção

2023

4.773,3

525,06300 m3

514,67900 m3
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2028

4.869,5

535,64500 m3

2033

4.967,7

546,44700 m3

2038

5.067,8

557,45800 m3

Com a identificação da demanda atual e futura é possível realizar uma
análise da situação do abastecimento de água, considerando a estrutura
atualmente em funcionamento e as necessidades para atendimento às
populações urbanas para o horizonte deste estudo. A Tabela apresentada a
seguir mostra o cenário estimado para o abastecimento de água no município de
Ibirapuã, com foco no atendimento de aproximadamente 100% da população.

TABELA 09 – Análise do Abastecimento no Município de Ibirapuã
Sistemas

Produção
atual
(estimativa)

Sede de
Ibirapuã

774 m³/dia

Demanda
atual (2019)
Varia de
acordo com o
consumo

Capacidade
nominal da
ETA (l/s)

Demanda
futura
(2039)

13,6 l/s

559,68 m3

Pode-se verificar que as estruturas instaladas para o atendimento da
demanda atual estão apropriadas, atendendo quesitos de capacidade e/ou
qualidade para atender à população, considerando o regime adequado de
funcionamento de 18 horas por dia. Sendo necessário no futuro obras demelhoria
no sistema de abastecimento de água, para rantir a manutenção do sistema de
produção, com uma água de qualidade adequada para o consumo.

14.1.2.

Avaliação das Unidades Existentes Face às Demandas Futuras

De acordo com os dados coletados durante a visita técnica, foi informado,
que a EMBASA na sede do município, o sistema é operado por 4 (quatro)
funcionários,1 (um) gerente, e 3 (três) agentes de campo.
De acordo o Ministério da Saúde no ano de 2013 75,93% dos domicílios
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eram atendidos com o serviço de abastecimento de água, apesar do índice o
sistema deve ser reavaliado e melhorado, de forma a ofertar à população um
produto de qualidade e de acordo com os padrões de potabilidade exigidos pela
legislação. Uma parcela ainda considerável da população do Município não está
ligada à rede de distribuição de água, optando por fontes alternativas, com os
poços d’água, cuja qualidade da água é desconhecida. Essa população deverá
ser interligada à rede oficial de abastecimento. Redes antigas e insuficientes e
também a forma inadequada pela cobrança da prestação dos serviços de
abastecimento de água, podem contribuir para a ocorrência de perdas nos
sistemas. Isto indica a existência de vazamentos e ligações clandestinas na rede
de distribuição de água, que devem ser reparadas e fiscalizadas e ainda a
necessidade de implantação de um sistema comercial abrangente. Outras
localidades operadas pelo Município e fora do escopo deste Plano, as
comunidades rurais, Vila Capixaba, Vila Portela, Vila Juazeiro, Br 101 e Lagoa
do Capim contém sistemas de abastecimento de água precários, sendo
abastecidos por poços, nessas localidades, a Prefeitura, deverá envidar esforços
para reavaliar esses sistemas e planejar obras que sejam implantadas de forma
tecnicamente adequada e economicamente sustentáveis.
A AGERSA, por meio do Relatório de Fiscalização de 2016, apontou
alguns itens a serem conformados pela prestadora atual de serviços, no caso, a
EMBASA, tais inconformidades estão elencadas abaixo:
FIGURA 33 – Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água

Fonte: Agersa, 2016.
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Após visita in loco na ETA de Ibirapuã no dia 28 de novembro de 2019,
acompanhada pelo gerente da EMBASA Maurílio e o operador Roni, das
inconformidades listadas acimas, segue abaixo tabela do que foi visto na ETA,
quanto ao cumprimento dos itens apontados no Relatório da AGERSA:

TABELA 10 – Situação atual da ETA
Segmento

Captação

Tratamento

Distribuição

Atendimento

14.1.3.

Descrição

Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8

Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14

Situação
atual
Quanto ao manômetro não foi instalado, o
gerente informou que não tem justificativa técnica
para instalação, quanto aos demais itens a
captação superficial foi interrompida.
O isolamento da área ainda encontra-se
danificado, bem como ainda é visível materiais de
construções e outros espalhados pelo local, os
cilindros de cloro gás
ainda estão armazenado de forma inadequada,
item 8 resolvido.
Foi instalado o manômetro e instalado o guarda
corpo na laje e feito algumas melhorias elétricas,
porém quanto aos demais itens ainda é necessário
fazer as melhorias.
Itens ainda não solucionados.

Intervenções Previstas no Sistema de Abastecimento de Água

Conforme consulta ao site da EMBASA, operadora do Sistema de
Abastecimento de Água local, não foram identificados projetos/investimentos
previstos (verificar se mantém essa informação, não fomos procurados para
saber se haviamos planejamento de investimentos futuros).
14.1.4.

Metas do Sistema de Abastecimento de Água

A Prefeitura Municipal de Ibirapuã, tem como metas a serem alcançadas
no próximo contrato de concessão, as seguintes atividades, já pensando nos
cenário futuro da demanda e melhoria do abastecimento de água:
a. Aumento dos índices atuais ̽ quase 74% - do abastecimento de água nas
áreas urbanas;
b. Continuidade do abastecimento;
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c. Efetiva diminuição das perdas do sistema dos atuais;
d. Implantação de programas que visem o Consumo racional de água tratada.
A meta de manutenção da universalização deve:
a. Garantir condições de acesso à água potável a toda a população urbana em
quantidade e qualidade que assegure a proteção à saúde, observadas asnormas
relativas à qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação
ambiental e a de recursos hídricos;
b. Promover a conservação dos recursos hídricos, por meio da redução das
perdas nos sistemas ou da reutilização da água;
c. Indicar procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, eficiência
e eficácia dos serviços prestados, que incluam indicadores para aferir o
cumprimento das metas; e,
d. Promover a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da
sustentabilidade dos serviços.
14.1.5.



Metas Especificas

Qualidade
Manter o atendimento nos padrões estabelecidos na Portaria MS Anexo

XX, da Portaria de Consolidação GM/MS no 05/2017, alterado pelas portarias no
888/2021 e no 2472/2021, ou subsequente, e demais legislações pertinentes.


Continuidade
Manter o fornecimento de água de maneira contínua à população,

restringindo os casos de intermitência no abastecimento apenas nas situações
necessárias a manutenção corretiva ou preventiva do sistema.


Uso racional da água

Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Conscientização
visando incentivar o uso racional da água.


Conservação dos Recursos Hídricos
Ampliar, a cooperação conjunta de forma permanente e integrada com o

Comitê de Bacia Hidrográficas dos Rio Itanhém, Peruípe e Jucuruçu, órgãos
governamentais municipais, estaduais, sociedade civil e conselho municipal de
meio ambiente, no sentido de apoio a criação de projetos e políticas públicas que
visem a conservação dos recursos hídricos, proteção de nascentes e
recuperação da vegetação nativa da região, bem como a implantação do Projeto
Barraginha no município (anexo).
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14.2. Prognóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário

14.2.1.

Vazões de esgoto

De acordo com o Atlas do Esgotamento Sanitário (ANA, 2013), no
município de Ibirapuã o esgoto coletado e sem tratamento, aproximadamente
79,1% gera 4 L/s de esgoto, uma carga DBO de 209,4 kg/dia, 20,6% é de esgoto
não coletado e sem tratamento que gera 1 L/s de esgoto e uma carga DBO de
54,4 kg/dia e 0,3 % são soluções individuais com vazão efluente de 0,02% e uma
carga DBO de 0,4 kg/dia, ao final do dia o lançamento nos corpos receptores é
uma caraga DBO de 264,2 kg/dia. Segue abaixo o esquema dessas vazões feito
pela ANA.

FIGURA 34 – Vazão dos esgotos

Fonte: Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas, 2013.

14.2.2.

Avaliação das Unidades Existentes Face as Demandas Futuras
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No município, devido a falta do serviço de tratamento de esgoto, existe a

necessidade de implantação de sistemas completos de esgotamento sanitário,
na sede e nas localidades do município objeto deste plano, com a construção de
redes coletoras, interceptores, estação elevatória de esgoto, linha de recalque e
estações de tratamento convencionais e/ou simplificada e emissários.
14.2.3.

Intervenções Previstas no Sistema de Esgotamento Sanitário
Quanto a execução dos SES não foram encontrados estudos e dados de

previsão para investimentos relacionados ao esgotamento sanitário no Município
de Ibirapuã.
14.2.4. Metas do Sistema de Esgotamento Sanitário
No item anterior, foi avaliada a demanda atual e futura para o
abastecimento de água do município de Ibirapuã. A demanda de esgoto está
relacionada de maneira íntima com a demanda de abastecimento de água.
A técnica utilizada para o cálculo da demanda de coleta e tratamento de
esgoto baseia-se na demanda do abastecimento de água, reduzida por um “fator
de retorno”, da água fornecida, ao sistema de esgoto sanitário e acrescida de um
“coeficiente de infiltração” de outros líquidos (chuvas, lençol freático, etc.) na rede
de coleta de esgoto. Neste Estudo, adotou-se como resultado para “fator de
retorno” e “coeficiente de infiltração” o equivalente a 80%.
14.2.5.

Metas do Sistema de Esgotamneto Sanitário

Objetivando assegurar a qualidade dos rios, a saúde pública, os demais
impactos ambientais e sociais, o município tem como meta geral a contratação
de empresa para elaboração do projeto estrutural do sistema de esgotamento
sanitário desde a rede de coleta até o sistema de tratamento, que atenda às
necessidades para o lançamento de um efluente que atenda os parâmetros
estabelecidos pelo CONAMA e Portaria do Ministério da Saúde.
Por outro, projetar índices de atendimento com esgotamento sanitário
público além do razoável do ponto de vista técnico e econômico, implicará em
impor à população de áreas rurais e ou de baixa densidade de ocupação um
serviço onerado por tarifas, enquanto soluções individuais de baixo custo, são
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perfeitamente adequadas a estas situações. Contudo, estas localidades deverão
utilizar-se de sistema independente de tratamento de esgoto, sendo este sistema
individual a solução mais indicada nestes casos, desta forma, pode-se considerar
que estes imóveis estão atendidos com tratamento de esgoto. Dentrodo conceito
de educação ambiental e pela prefeitura municipal que deverá distribuir para
população uma cartilha contendo as principais informações relativas a
construção e manutenção dos sistemas individuais de tratamento de esgotos
domésticos visando a compreensão por parte da população não atendida pela
rede coletora do uso consciente dos recursos hídricos naturais.
Desta forma a rede coletora atenderá as regiões prioritárias para a
proteção das bacias hidrográficas do município e este atendimento juntamente
com a utilização de sistemas individuais de tratamento será suficiente para
garantir a universalização do saneamento base e, consequentemente, que os
rios mantenham-se atendendo todos os requisitos de qualidade da água para
fins de abastecimento humano, mantendo a qualidade dos mananciais.
Do ponto de vista ambiental, a poluição gerada pela ocupação urbana,
mesmo quando de forma ordenada, tem componente importante no esgoto
sanitário e outro não menos relevante na poluição difusa, gerada por resíduos
sólidos mal dispostos, uso agrícola e pecuária do solo, poluição atmosférica,
entre outros.
A atuação na mitigação destes poluentes para preservação da qualidade
das águas superficiais, além de investimentos, contempla ações de educação
ambiental, fiscalização e planejamento urbano.
Em resumo, as melhorias têm como objetivo principal a adequação, nas
áreas urbanas para a oferta de um sistema adequado de esgotamento sanitário,
com coleta, elevação, tratamento e lançamento, de acordo com a demanda
existente e futura, bem como a solução dos problemas na rede existente, para
atendimento com qualidade da população.

14.2.6.

Metas Específicas

• Qualidade
Manter o atendimento nos padrões estabelecidos na Portaria MS N°. 2.914, de
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12 de dezembro de 2011, ou subsequente, e demais legislações pertinentes.

• Continuidade
Manter o sistema de coleta e afastamento isento de interrupções e outras
paralizações.

• Uso correto da rede coletora e ligações prediais
Implantar, em conjunto com a sociedade civil, Programa de Conscientização do
uso racional da rede coletora.
• Conservação dos Mananciais
No âmbito do sistema de esgoto, foram propostos programas que servirão como
base primordial para a implantação, operação e melhorias no sistema, servindo
também como ferramenta para atingir as metas propostas.
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14.3. Prognóstico do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas
Pluviais
14.3.1. Contextualização do Problema de Drenagem Urbana

Os problemas do município nessa vertente do saneamento básico estão
relacionados principalmente a deficiência no sistema de da rede de drenagem
que é mista, ou seja, é a mesma rede para as águas pluviais e esgoto, associado
à baixa incidência de dispositivos que realizam controle das águas pluviais na
fonte. Essas deficiências do sistema de drenagem provocaram, no decorrer dos
anos tem provocados transtornos a população, em períodos de chuva é comum
os bueiros entupirem não só devido a questão da ddrenagem mais também o
descarte de resíduos nas ruas, que são levados até os bueiros e nos períodos
de chuva é comum transbordarem. Conforme mostra as imagnes em anexo de
ruas no município de Ibirapuã.
FIGURAS 35, 36, 37, 38 e 39 – Ruas em Ibirapuã
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Com o intuito de promover a melhora significativa dos serviços de
drenagem urbana para Ibirapuã, é preciso trabalhar para atingir níveis máximos
de excelência nos serviços, assim, sendo a maior prioridade para a obtenção de
resultados e adequação as Leis, a separação das redes, contudo foram
estabelecidos outros objetivos além da separação das redes, que almejam o
alcance de um cenário ideal para o serviço.
O planejamento da ocupação do espaço urbano no município, através do
Plano Diretor Urbano, não tem considerado a Legislação do uso e ocupação do
solo nos aspectos de drenagem urbana e qualidade da água, que trazem
grandes transtornos e custos para a sociedade e para o ambiente.
Em virtude do município de Ibirapuã apresentar deficiências no sistema de
drenagem urbana, com problemas de subdimensionamento da rede, falta de
dispositivos de drenagem, e irregularidade em sua manutenção, um dos
objetivos primordiais a ser alcançado é a realização de projetos e a execução de
obras estruturais para o sistema, além de medidas que instituam a sua
manutenção preventiva.
Para a concretização do objetivo supracitado, o município carece de
dados atualizados, essenciais ao exato dimensionamento de todo o sistema.
Considerando que, atualmente, Ibirapuã apresenta déficit de equipamentos que
possibilitam a obtenção de dados climáticos e fluviométricos, a aquisição desses
instrumentos e a atualização periódica de estudos relacionados ao tema, tornamse objetivos a serem atingidos. A busca da padronização dos parâmetros
utilizados para dimensionamento dos projetos de drenagem urbana.
Com estes parâmetros definidos, os equívocos de dimensionamento de
projetos tornam-se menores, gerando maior confiabilidade do sistema. Uma das
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ferramentas de gestão que possibilitam o melhor gerenciamento do sistema de
drenagem urbana de um município, resultando em maior eficiência do serviço, é
o cadastramento digital de todo o sistema em ambiente computacional.
Atualmente, Ibirapuã carece de tal serviço, a confecção de um cadastro
em base georreferenciada possibilitará que se realizem análises dos dispositivos
de drenagem, visando à manutenção preventiva, substituição de dispositivos,
identificação dos pontos de alagamento, entre outras ações rotineiras,
fornecendo assim dados georreferenciados que indicarão onde devem ser
realizadas ações para a minimização dos problemas.
A falta de um cadastro confiável que caracterize todo o sistema de
drenagem, desde os canais e cursos d’água no perímetro urbano do município,
causa inúmeros equívocos na identificação de todos os elementos e dispositivos
da drenagem, além de sua presença como corpo hídrico sujeito a normas
ambientais municipais, estaduais e federais quanto ao seu uso.
O diagnóstico realizado permitiu a realização de considerações a respeito
das condições atuais e tendenciais da drenagem urbana. Levando-se em conta
que a magnitude do escoamento é bastante dependente do uso do solo,
expresso pela taxa de impermeabilização, pode-se antever a vulnerabilidade do
sistema de drenagem frente a este processo de ocupação que, dentre inúmeros
problemas, gera condições favoráveis a alagamentos e inundações.
Assim, com o crescimento da cidade, é substancial o aumento da taxa de
impermeabilização e área de cobertura com condutos, que geram problemas
ambientais integrados tanto em quantidade como em qualidade. Somado a isto
há ainda toda a desconexão e inoperância com relação à aplicação das políticas
públicas adequadas para a solução das alterações desta nova configuração.
A urbanização e o aumento das áreas cobertas têm causado problemas
de interrupções e entupimentos, em consequência da quantidade de resíduos
sólidos dispostos nas bocas-de-lobo e das limitações do sistema de drenagem,
intensificando as cheias e alagamentos, conforme foi mostrado nas fotos acima.
Desta forma, ao longo da elaboração do PMSB serão avaliadas medidas
estruturais e não estruturais, sejam elas urgentes ou de longo prazo, com intuito
de melhorar a condição atual do sistema de drenagem.
Em suma, o desenvolvimento urbano altera o uso e ocupação do solo
(cobertura vegetal), provocando vários efeitos que modificam os componentes
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do ciclo hidrológico natural. Com a urbanização, a cobertura da bacia é alterada
para pavimentos impermeáveis e condutos para escoamento pluvial são
introduzidos, gerando diversas alterações, como a redução de infiltração,
redução do tempo de concentração, reduções do escoamento subterrâneo e
redução da evapotranspiração.
O presente relatório refere-se à elaboração do Prognóstico que tem como
objetivo a avaliação das alternativas de gestão do serviço, as demandas, os
cenários alternativos, a compatibilidade entre as carências identificadas e as
ações propostas e mecanismos complementares.
14.3.2. Diretrizes Para o Controle de Escoamento

O histórico do planejamento urbano brasileiro, tomando como enfoque a
gestão das águas pluviais, é baseado em obras estruturais emergenciais, as
quais procuram drenar as águas das áreas mais densamente povoadas para um
coletor principal ou um corpo hídrico urbano. Atualmente, já são conhecidos, na
literatura que aborda essa temática, os malefícios que tais medidas acarretam,
transferindo para jusante os problemas causados pelo aumento do escoamento
superficial, provocando inundações nos troncos principais na macrodrenagem
(Prefeitura Municipal de porto Alegre, 2005).
As diretrizes para o controle da drenagem urbana deveram ser
apresentadas em um projeto de especifico de drenagem urbana para a sede do
município de Ibirapuã, bem como elaborado de acordo ainda o Plano Diretor de
Drenagem Urbana – PDDU, que o município deverá elaborar.
14.3.3. Impactos e Controle da Drenagem Urbana

Os fatores hidrológicos diretamente afetados pela urbanização são o
volume do escoamento superficial direto, os parâmetros de tempo do
escoamento superficial e a vazão de pico das cheias. Esses efeitos hidrológicos
são diretamente causados por alterações da cobertura do solo (com a
impermeabilização), modificações hidrodinâmicas nos sistemas de drenagem e
as ocupações de áreas de várzeas.
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A urbanização de uma bacia altera a sua resposta às chuvas. Os efeitos
mais preponderantes são as reduções da infiltração e o tempo de trânsito das
águas, que resultam em picos de vazão muito maiores em relação às condições
anteriores à citada urbanização. São clássicos os exemplos que relacionam o
crescimento das vazões máximas de cheias com a área urbanizada da bacia e a
área servida por obras de drenagem. (Leopold, 1968 apud Tucci, 1995) mostra
que os picos de cheia numa bacia urbanizada podem ser 6 vezes superiores ao
pico da mesma bacia em condições naturais. Ou seja, haverá um acréscimo em
torno de 6 vezes nos valores da vazão antes da urbanização, o que resulta em
maiores complexidades na rede de drenagem, maiores diâmetros de
escoamento e, portanto, maiores custos.
O processo é desencadeado principalmente pela forma como a cidade se
desenvolve e pelos projetos de drenagem urbana e ocupação das áreas
ribeirinhas. A tendência atual dos projetos com filosofia do escoamento da água
precipitada o mais rápido possível para fora da área projetada. Este critério
aumenta de algumas ordens de magnitude as vazões máximas, a frequência e
o nível de inundação de áreas a jusante.
Apesar do município dew Ibirapuã não possuir um histórico de
alagamentos e enchentes, ainda assim é preciso se levar em conta alguns
aspectos na hora de projeto do sistema de controle do escoamento, sendo eles:
• O aumento de vazão devido à urbanização não deve ser transferido para
jusante;
• A bacia hidrográfica deve ser o domínio físico de avaliação dos impactos
resultantes de novos empreendimentos;
• O horizonte de avaliação deve contemplar futuras ocupações;
• As áreas ribeirinhas somente poderão ser ocupadas dentro de um zoneamento
que contemple as condições de enchentes;
• As medidas de controle poderão incluir medidas estruturais e não estruturais.

101

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
104 - Ano - Nº 3117

Ibirapuã
14.3.4. Projeções e Cenários

A demanda do sistema de drenagem urbana de Ibirapuã deverá ser
elaborada a partir da consideração das estruturas existentes de drenagem (vias
pavimentadas e áreas urbanizadas), e a inserção de medidas estruturais e não
estruturais.
A melhoria do sistema de drenagem urbana deve seguir o princípio da
Política Nacional de Saneamento Básico, que estabelece a necessidade de
integração e universalização dos serviços, a partir da análise do sistema de
drenagem que deverá atender a população do município de Ibirapuã com
eficiência.
No âmbito do PMSB está sendo considerada a adequação da
infraestrutura existente de drenagem, para atender a demanda e suprir as
necessidades atuais e futuras.

14.3.5. Intevenções Previstas no Sistema de Drenagem Urbana e
Manejo de Águas Pluviais
Quanto a readequação do Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de
Águas Pluviais não foram encontrados estudos e dados de previsão para
investimentos relacionados a rede de drenagem no Município de Ibirapuã.
14.3.6. Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de ÁguasPluviais

14.3.6.1. Objetivos
A concepção do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) deverá ter
como foco na qualidade de vida da população e na qualidade do meio ambiente
municipal. O plano tem o objetivo de nortear os mecanismos de gestão da
infraestrutura urbana relacionados com o escoamento das águas pluviais e dos
cursos d´água na área urbana da cidade. A drenagem urbana faz parte da
infraestrutura urbana, portanto deve ser planejada em conjunto com os outros
sistemas urbanos que deverão constar neste Plano.
Os meios de implantação do controle de cheias deverão ser o Plano
Diretor Desenvolvimento Urbano, as Legislações Municipal/Estadual e o Manual
de Drenagem que deverá ser elaborado. O primeiro estabelece as linhas
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principais, as legislações controlam e o Manual orienta.
A elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana consiste em:


Estudar a bacia hidrográfica como um todo, com cadastro da micro e
macrodrenagem, inventario das ocorrências de inundações, controle da
erosão e controle de vetores causadores de doenças;



Estabelecer normas e critérios de projetos uniformes para toda a bacia
hidrográfica;



Identificar áreas que possam ser preservadas ou adquiridas pelo Poder
Publico;



Elaborar o zoneamento dos fundos de vale e das várzeas de inundação;



Valorizar o curso d’água com sua integração a paisagem urbana e fonte
de lazer;



Estabelecer critérios para implantação de medidas necessárias de
acordo com os recursos disponíveis;



Articular o plano diretor com os serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, sistema viário;



Envolver a comunidade na discussão dos problemas e soluções
propostas;



Adotar medidas preventivas em vez de corretivas.

14.3.6.2. Metas
As metas estabelecidas nesse plano dizem respeito a:


Universalização do acesso à estrutura de drenagem urbana com
cobertura e qualidade satisfatória, abrangendo-se a área urbanizada do
município, tendo o seu caráter gradual e progressivo;



Sustentabilidade ambiental da prestação dos serviços (implantação e
operação do sistema), que implica, dentre outras coisas, a proteção dos
recursos hídricos (redução de ocupação da faixa de APP e redução de
assoreamento e erosão de margens) e sua conservação (redução de
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resíduos sólidos transportados e de lançamento clandestino de esgoto
sanitário não tratado de forma combinada à da água pluvial);


Qualidade, regularidade e eficiência da prestação dos serviços, que inclui,
sem se limitar, ao total atendimento do sistema de drenagem às vazões
requeridas, qualidade das águas pluviais; a eficácia da manutenção
preventiva e corretiva no sistema de drenagem urbana, eficiência no
atendimento às ocorrências e reclamações; a eficiência e polidez no
atendimento público.
A seguir serão comentadas especificamente cada uma das metas,
a saber:



Legislação, Monitoramento e Fiscalização do Uso e Ocupação do Solo;



Ações de fiscalização em zonas não passíveis de ocupação;
Visando a implantacão de uma legislação do uso e ocupação do
solo especifica que promova o controle da drenagem urbana em
harmonia com o desenvolvimento urbano. O controle permanente de
monitoramento e fiscalização, é necessário estar atento às potenciais
violações da legislação na expansão da ocupação do solo e as taxas de
permeabilidade nos lotes e loteamentos urbanos.



Cadastro com Base Georreferenciada da Micro e Macrodrenagem;
A realização de um cadastro confiável que caracterize todo o
sistema de drenagem existentes, desde os canais e cursos d’água no
perímetro urbano do município, são essenciais para as bases técnicas
para execução do Plano Diretor de Drenagem Urbana-PDDU.



Educação Ambiental Formal e Informal de Toda a Sociedade com os
Aspectos do Uso e Ocupação e os Impactos na Drenagem Urbana
A sociedade deve ter uma participação nos anseios, nos planos, na
sua execução, impacto da urbanização com a sua consequente
urbanização e na contínua obediência das medidas do uso do solo para
o controle de cheias.



Presença de Áreas Verdes Urbanas, Preservação Áreas de Preservação
Permanente

e

Parques

Urbanos

Devidamente

Arborizados

e

Conservados, Servindo de Zonas de Infiltração e Amortecimento do

104

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: I3N2ZZGB7NGUPRJX6ZWXXA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ibirapuã

Terça-feira
8 de Fevereiro de 2022
107 - Ano - Nº 3117

Escoamento Urbano.
O desenvolvimento urbano altera a cobertura vegetal, provocando
vários efeitos que modificam os componentes do ciclo hidrológico natural.
Propicia o aumento a infiltração, aumenta o tempo de concentração na
bacia, amortecendo dos picos de cheia, com o aumento do escoamento
subterrâneo, alimenta o lençol freático e realiza a evapotranspiração com
reflexos no bioclima regional. Projetos de renovação dos ambientes
naturais com estimulo ao plantio de espécies nativas para uma
revalorização do verde.


Capacitação do quadro de funcionários municipais, tanto das Secretarias
de Agropecuária

e Meio

ambiente (SEAMA) e Secretaria de

Administração, Infraestrutura e Obras e com todas as secretarias que
tenham integração os aspectos da drenagem urbana. Continuidade da
fiscalização no controle do uso e ocupação do solo no município com
maior número de servidores para atender as demandas municipais;


Realização do mapeamento de todo o sistema de drenagem do
município, fazendo uso de software que possibilite o georreferenciamento
de todos os dispositivos do sistema de drenagem urbana;



Elaboração do Plano Diretor de Macro e Microdrenagem Urbana para o
Município de Ibirapuã;



Criação de banco de dados de monitoramento das condições
hidrológicas e da qualidade das águas para identificar poluições difusas
e do sistema de esgotamento sanitário do município;



Criação de mecanismos municipais referentes à drenagem em lotes,
intramuros e loteamentos;



Fiscalização do uso e ocupação do solo e aplicação do código de obras
com relação às notificações e multas para despejos irregularmente de
resíduos sólidos urbanos;
A falta de pavimentação em alguns bairros, além de contribuir para a

sedimentação e obstruções nas galerias pluviais, impede o manejo correto das
águas pluviais. O município deve continuar dando ênfase à execução de projetos
de pavimentação.
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15.

Ibirapuã
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES A SEREM IMPLANTADAS
Neste capítulo são apresentadas estratégias para que Ibirapuã alcance os

objetivos, diretrizes e metas definidas pelo PMSB, tendo por base os estudos
realizados nas etapas de Diagnóstico e Prognóstico deste Plano.
O conteúdo dos programas engloba aspectos de ordem técnica e
institucional, incluindo questões ligadas ao planejamento e à prestação dos
serviços, à sua regulação e fiscalização e ao controle social. Para cada eixo do
saneamento básico são propostos programas específicos e condizentes com as
condições locais, de forma a se alcançar estados progressivos de melhoria do
seu acesso e qualidade.
As metas consideradas para cada ação devem ser divididas ao longo do
horizonte de 20 anos do Plano, segundo a sua urgência de implementação e
viabilidade de concretização nos prazos estipulados, assim considerados: curto
prazo (1 a 5 anos), médio prazo (6 a 15 anos) e longo prazo (16 a 20 anos).
A partir das ações assim delineadas e priorizadas – considerando-se os
responsáveis, os prazos e os custos para a sua execução –, espera-se que o
município de Ibirapuã alcance, ao longo de 20 anos, melhorias significativas na
qualidade da prestação dos serviços de saneamento básico.

15.1. Considerações Iniciais

As diretrizes gerais adotadas para a elaboração dos Programas, Projetos
e Ações a serem implementados em Ibirapuã tiveram como base fundamental a
Lei Federal n° 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico. Além desta, o presente documento foi amparado no
Diagnóstico da Situação Local do Saneamento, na Elaboração de Prognósticos
e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico, na
análise de estudos e projetos previstos para o município e em planos e políticas
ligadas ao tema.
A prestação dos serviços de saneamento seja de abastecimento de água;
esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e, a
drenagem urbana e manejo de águas pluviais, quando realizadas de maneira
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adequada

proporcionam

uma

melhora

significativa nas

condições

de

saneamento básico e qualidade ambiental de um determinado local.
Por outro lado, para que estas condições almejadas sejam alcançadas
dentro de um horizonte de planejamento, e sejam eficientes, se faz necessário
que haja o equacionamento de questões de ordem técnica e com foco no
saneamento com outras variáveis de tamanha importância.
Visto que a diretrizes previstas no Plano Diretor Municipal e na Lei de Uso
e Ocupação do Solo orientam o planejamento territorial das áreas urbanas e
rurais do município, a regulação e a fiscalização são questões técnicas
fundamentais. Tais questões devem agir em consonância com as premissas
ambientais, sejam elas de preservação ou conservação, e ainda de acesso à
terra e à infraestrutura.
A questão da habitação também entra como variável fundamental, pois
representa uma interface entre os planos de habitação e regularização fundiária
com os planos municipais de saneamento.
Neste sentido, os impactos sanitários, ambientais e sociais podem ser
associados diretamente com as ocupações irregulares do território, citando como
exemplo as Áreas de Preservação Permanente (APPs), invasões em áreas de
proteção e conservação ambiental, além das ocupações em áreas de risco de
alagamento. Como consequência destas irregularidades há a deterioração dos
cursos d’água, resultando no surgimento e disseminação de doenças de
veiculação hídrica. Para mitigar estes impactos, visando à garantia do acesso ao
saneamento básico e a preservação do meio ambiente, o cumprimento das
disposições legais, tanto urbanísticas quanto ambientais, é de suma importância.
Para que seja possível a mitigação dos impactos supracitados, a interface
entre os planos e programas com foco em saúde e educação com as ações de
saneamento deve ser a mais estreita possível, além de contar com a participação
direta e ativa de agentes de saúde e educadores na disseminação de
informações relativas ao tema. O incentivo ao conhecimento das questões
ambientais contribui efetivamente para a melhoria das condições de vida e meio
ambiente.
A mobilização social em torno deste foco, juntamente com a promoção e
execução de investimento e obras ligadas ao setor, é fundamental para que o
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quadro atual do saneamento seja revertido, e suas metas sejam efetivamente
alcançadas no horizonte de planejamento.
A gama de atores envolvidos nas questões sanitária e ambiental, a qual
engloba desde os prestadores de serviço até a população em geral, tem a
incumbência de se mobilizar e cobrar efetivamente o poder público no que tange
às ações efetivas para melhoria das condições de saneamento em geral do
município em que vivem.
É neste foco que o PMSB se encaixa, dando oportunidade para os atores
envolvidos, mediante a disponibilização de informações, de acompanhamento e
monitoramento do andamento das ações e metas previstas.
No caso de Ibirapuã, com vistas à universalização do acesso aos serviços
de saneamento e à articulação com as políticas de desenvolvimento municipais
e regionais, os programas e as ações propostos neste PMSB foram, na medida
do possível, compatibilizados com os principais planos e leis municipais
identificados. Por sua própria natureza, os planos não são estáticos e devem,
sempre que preciso, sofrer alterações e adaptações para que as suas
proposições possam ser complementadas e coerentes com as de outros planos.
Neste sentido, o Plano Diretor figura como um dos principais instrumentos
balizadores no que tange à elaboração de medidas mitigadoras para as questões
da drenagem urbana municipal.
O Plano Diretor é estruturado em Políticas de Gestão Ambiental,
Territorial, Administrativa, Econômica, Social e Comunitária e, para cada um
destes, estão previstos vários instrumentos para a aplicação e realização de suas
proposições, por meio de leis específicas, políticas, programas e projetos,
parcerias com instituições, setor privado, comunidade e governo nas três
esferas, federal, estadual e municipal.

15.2. Metodologia utilizada na elaboração dos programas, projetos e
ações

O primeiro passo para o desenvolvimento dos Programas, Projetos e Ações
propostos neste documento foi a conceituação dos próprios termos empregados,
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considerando-se, para tanto, as seguintes definições, constantes do Manual de
Planejamento e Orçamento do Governo do Distrito Federal (SEPLAN, 2013):


Programa: “Instrumento de organização da ação governamental, com
vistas ao enfrentamento de um problema e à concretização dos objetivos
pretendidos. É mensurado por indicadores e resulta do reconhecimento
de carências, demandas sociais e econômicas e de oportunidades.
Articula um conjunto coerente de ações, necessárias e suficientes para
enfrentar o problema, de modo a superar ou evitar as causas identificadas,
como também aproveitar as oportunidades existentes”;



Ação: “É o instrumento de realização de programas do qual resultam bens
ou serviços”.
O termo “Projeto” não foi aqui considerado para evitar desentendimentos

de linguagem, visto que o mesmo é amplamente empregado no ramo da
arquitetura e engenharia como desenhos técnicos para a execução de obras.
Sendo assim, são propostas Ações específicas para atendimento dos objetivos
do Programa de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.
Para cada Ação proposta foram definidos as responsabilidades e os
prazos, de forma que a implementação dos Programas contemplados neste
Plano seja efetivamente viável, em consonância com a realidade local.

15.3. Objetivos gerais

O objetivo deste capítulo é a formulação de estratégias para alcançar os
objetivos, diretrizes e metas definidos para o PMSB de Ibirapuã, com base na
realidade local e em estudos, planos e políticas correlatas.
As estratégias propostas consideram aspectos de cunho técnico e
institucional, voltados para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de
drenagem urbana e manejo de águas pluviais.
Incluem a criação ou adequação da estrutura municipal para o
planejamento, a prestação dos serviços, a regulação, a fiscalização e o controle
social – fundamentais para uma adequada gestão dos serviços de saneamento
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–, além de ações específicas o setor, voltadas para a ampliação do atendimento,
otimização e melhoria dos serviços prestados, dentre outras questões.
Os programas e as ações constantes deste documento, a serem
implementados ao longo do horizonte de 20 anos do Plano, dividem-se, de
acordo com a sua prioridade, em metas e ações imediatas e de curto, médio e
longo prazos, visando à melhoria das condições sanitárias em que vivem as
populações urbanas e rurais, à promoção da saúde pública e à proteção dos
recursos hídricos e do meio ambiente, atendendo aos princípios da Política
Nacional de Saneamento Básico.
Para que os objetivos do plano sejam alcançados, foram considerados os
seguintes aspectos:
a. Estabelecimento de mecanismos e procedimentos para a garantia de efetiva
participação da sociedade em todas as etapas do processo de elaboração,
implantação e revisão do plano;
b. Diagnósticos setoriais, porém integrados, dos serviços de: abastecimento de
água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e drenagem,
considerando as condições de salubridade ambiental e estimativa da demanda;
c. Modelo e organização jurídico-institucional da gestão;
d. Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo;
e. Definição de programas, ações e projetos necessários para atingir os objetivos
e metas estabelecidos;
f. Ações para emergências, contingências e desastres; e,
g. Programação de revisão, monitoramento e atualização periódicos.
Além

dos

objetivos

supracitados,

foram

considerados

objetivos

específicos:
• Estimular a melhoria contínua do gerenciamento e da prestação dos serviços
de saneamento;
• Planejar a universalização progressiva do acesso dos cidadãos e localidades
de baixa renda aos serviços de saneamento básico, considerando aspectos
ambientais, sociais e viabilidade técnica e econômico-financeira;
• Assegurar a efetiva participação da população nos processos de elaboração,
implantação, avaliação e manutenção do PMSB;
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• Buscar mecanismos que visem à sustentabilidade dos serviços de drenagem e
manejo das águas pluviais, adequados à segurança de vida, do meio ambiente
e do patrimônio público;
• Estabelecer mecanismos que garantam a preservação e manutenção de
mananciais de abastecimento, assim como estabelecer as condições técnicas e
institucionais para garantia da qualidade da água para o abastecimento público
das presentes e futuras gerações;
• Propor medidas de controle para emergências e contingências;
• Garantir a ampliação do sistema de esgotamento sanitário adotando práticas
adequadas para tratamento do esgoto gerado, sem causar prejuízos ao meio
ambiente e saúde pública;
• Estimular o fortalecimento institucional para implantação das ações e
monitoramento do PMSB, tendo em vista a prestação de serviços de saneamento
eficientes.

15.4. Importância da água para a saúde humana

O abastecimento público de água em termos de quantidade e qualidade
é uma preocupação crescente da humanidade, devido à escassez do recurso
água e a deterioração das águas dos mananciais.
A importância da água destinada para consumo humano como veiculo de
transmissão de enfermidades tem sido largamente difundido e reconhecido.
A

maior

parte

das

enfermidades

existentes

em

países

em

desenvolvimento em que o saneamento é deficiente é causada por bactérias,
vírus, protozoários e helmintos. Estes organismos causam enfermidades que
variam em intensidade e vão desde gastroenterites a graves enfermidades,
algumas vezes fatais e/ou de proporções epidêmicas, como já foi abordado no
Capítulo 5.
Conforme a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2010),
sobre abastecimento de água, dos 5.570 municípios brasileiros existentes em
2010, 5.531 (99,4%) realizavam abastecimento de água por rede geral de
distribuição em pelo menos um distrito ou parte dele. A maior parte dos
municípios brasileiros (87,2%) distribuía a água totalmente tratada. No entanto,
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há que se registrar que em 6,2% dos mesmos a água era apenas parcialmente
tratada e, em 6,6% dos municípios não tinha nenhum tratamento.
A qualidade da água que recebemos em nossas casas tem sido
comprometida desde o manancial, pelo lançamento de efluentes e resíduos,
exigindo investimento nas formas de tratamento e até mesmo mudanças na
dosagem de produtos para se garantir a qualidade da água na saída das
estações.
No entanto, tem se verificado que a qualidade da água decai no sistema
de distribuição pela intermitência do serviço, pela baixa cobertura da população
com sistema público de esgotamento sanitário, pela obsolescência da rede de
distribuição, manutenção deficiente, dentre outros.
Quanto ao esgoto sanitário, a situação é muito pior, pois dos 5.570
municípios, 4091 – 73% - não têm estação de tratamento de esgoto e apenas
1.479 municípios – 27% - dispõem de algum tipo de tratamento, sendo que neste
último a grande maioria das estações opera de forma deficiente. Corroborando
estes dados, o Atlas de Esgotamento Sanitária divulgado pela ANA relata que
61% da população brasileira e atendido com coleta porém 29% desta têm o
esgoto coletado mas não tratado, 12% utilizam fossas sépticas e 27% não
possuem qualquer tipo de tratamento.
Nos domicílios os níveis de contaminação se elevam pela precariedade
das instalações hidráulico-sanitárias, pela falta de manutenção dos reservatórios
e pelo manuseio inadequado da água. Para tanto, a vigilância em saúde
ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano deve
assegurar benefícios à saúde, garantindo a população acesso à água em
quantidade, qualidade e custo acessível.
Nesse sentido, o controle e vigilância da qualidade da água devem atuar
sobre todas e quaisquer formas de abastecimento de água coletivas ou
individuais, na área urbana ou rural, de gestão pública ou privada, incluindo as
instalações intradomiciliares, como também nos mananciais, no sentido de
preservar à qualidade da água para consumo humano.
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15.5. Programas do Sistema de Abastecimento de Água

A Prefeitura Municipal de Ibirapuã, por meio da sua Secretaria de
Agropecuária e Meio Ambiente, Secretaria de Administração em parceria com a
concessionária de água local EMBASA tem como metas a serem alcançadas as
seguintes atividades:
a. Aumento dos índices atuais, do abastecimento de água nas áreas urbanas, para 100%;
b. Orientar a implantação de sistemas isolados de abastecimento em áreas
rurais, quando o atendimento peça rede de distribuição não for técnica e/ou
economicamente viável;
c. Continuidade do abastecimento;
d. Efetiva diminuição das perdas do sistema dos atuais; e,
e. Implantação de programas que visem o consumo racional de água tratada.
A meta de manutenção da universalização deve:
a. Garantir condições de acesso a água potável a toda a população em
quantidade e qualidade que assegure a proteção à saúde, observadas asnormas
relativas à qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação
ambiental e a de recursos hídricos;
b. Promover a conservação dos recursos hídricos, por meio da redução das
perdas nos sistemas ou da reutilização da água;
c. Indicar procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, eficiência
e eficácia dos serviços prestados, que incluam indicadores para aferir o
cumprimento das metas; e,
d. Promover a melhoria continua do gerenciamento, da prestação e da
sustentabilidade dos serviços.
Nas Tabelas que seguem, estão apresentadas as descrições dos
Programas recomendados a serem implantados para a melhoria do sistema:
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TABELA 11 - Programa 1: Aumento do Índice de Abastecimento de Água
Potável da Área Urbana
Parâmetros

Projeto

Objetivo
Abrangência
Ação
Importância
Prazo
Indicadores

Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município

Justificativa

Descrição
Rede de distribuição de água em todas as
áreas urbanizadas, sendo que áreas de
ocupação irregulares deverão contar com
sistemas alternativos de abastecimento
potável (torneiras publicas).
Alcançar a rede de abastecimento com
100% de cobertura, com implantação de
redes novas em áreas de expansão.
Municipal.
Solicitar à Concessionária de Serviços a
implantação de rede de distribuição nas
áreas urbanas sem atendimento por rede.
Alto.
Curto prazo.
Extensão de rede / quantidade de
ligações (m / ligação) ou Extensão de rede
/ quantidade de economias (m /
economia).
Valor a ser definido (implantação
conforme expansão do sistema)
Investimentos para ampliação de rede a
cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente (SEAMA) – Secretaria de
Municipal de Administração.
É de suma importância garantir condições
de acesso a água potável à população,
assegurando a proteção à saúde e ao
meio ambiente com a otimização de
recursos hídricos e sistemas quegarantam
a eficiência na prestação do
serviço.

TABELA 12 - Programa 2: Continuidade e Regularidade do Abastecimento
Parâmetros
Projeto
Objetivos

Descrição
Continuidade
e
regularidade
de
abastecimento.
Garantir o regular e contínuo
abastecimento.
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Municipal.
Identificar as regiões onde ocorre falta
d'água e suas causas;
Efetuar o monitoramento e controle das
pressões;
Efetuar a manutenção preventiva e
corretiva, informando a população
antecipadamente, por todos os meios de
comunicação.
Média.
Curto Prazo.
Número de ocorrências de interrupção no
fornecimento.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente (SEAMA) – Secretaria de
Municipal de Administração e Empresa
Concessionária de Serviços.
Propiciar à população o acesso aos
serviços de abastecimento de água em
conformidade com suas necessidades,
maximizando a eficácia do sistema e
mantendo um canal de comunicação com
a população.

TABELA 13 - Programa 3: Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída
Parâmetros
Projeto
Objetivos

Descrição
Aferição da qualidade da Água.
Garantir por meio das análises das
amostras de água coletada em pontos da
rede de distribuição existente, o
atendimento a Portaria MS Anexo XX, da
Portaria de Consolidação GM/MS no 05/2017,
alterado pelas portarias n o 888/2021 e no
2472/2021 e a Resolução

Abrangência

Ação

CONAMA 357/2005.
Municipal.
Analisar e revisar se necessário, o plano
de monitoramento;
Realizar, periodicamente, coleta e análise
da água distribuída para o consumo;
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Acionar a Concessionária para os locais da
rede que não apresentem conformidade
com a Portaria MS Anexo XX, da Portaria de
Consolidação GM/MS no 05/2017, alterado
pelas portarias no 888/2021 e no 2472/2021.

Importância
Prazo
Indicadores

Os resultados dos ensaios da qualidade
da água distribuída devem ser divulgado
nas faturas mensais entregues a
população.
Média.
Curto Prazo.
Comparação dos dados de campo com
valores limites da Portaria MS Anexo XX, da
Portaria de Consolidação GM/MS no 05/2017,
alterado pelas portarias no 888/2021 e no
2472/2021.

Custo
Recursos Necessários
Responsáveis no Município

Justificativa

Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Saúde e Empresa
Concessionária de Serviços.
A lei N° 11.445/07, no seu art. 43, declara
que a prestação dos serviços de
abastecimento de água deverá atender
aos requisitos mínimos de qualidade,
devendo o prestador de serviços alcançar
os padrões estabelecidos pela legislação
especifica, sendo o controle da qualidade
fundamental para diminuir ocorrências
de doenças relacionadas à água.

TABELA 14 - Programa 4: Controle de Perdas – Ações Contra Vazamentos
Parâmetros
Projeto
Objetivos
Abrangência

Descrição
Minimizar a ocorrência de vazamentos.
Manter a eficiência produtiva e de
distribuição, com a máxima: “Água
potável para todos, mas sem esperdício”.
Municipal.
Manutenção preventiva e corretiva;
Aperfeiçoamento de métodos para
detecção de vazamentos não visíveis;
Controle das pressões estáticas e
dinâmicas na rede;
Diminuir o índice de perdas não físicas;
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Acompanhar, por meio de indicadores, os
procedimentos
utilizados
no
as
ocorrências
de
atendimento
vazamentos;
Avaliar a eficiência dos métodos de
detecção dos vazamentos;
Orientar a população para correta
instalação da rede hidráulica;
Efetuar renovação de hidrômetros.
Média.
Curto a longo prazo – programa
permanente.
Redução do número de vazamentos.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente (SEAMA) – Secretaria de
Municipal de Administração e Empresa
Concessionária de Serviços.
Reduzir ao máximo as perdas por
desperdício – quanto menores as perdas
maior a população abastecida e menor os
investimentos.

TABELA 15 - Programa 5: Controle de Perdas – Ações de Uso Racional
Parâmetros
Projeto

Objetivos

Descrição
Conscientização sobre o Uso Racional da
Água.
Identificar hábitos e condutas que geram
desperdício;
Propor alternativas para redução de
consumo de água por grandes
consumidores;
Reduzir os esperdícios de qualquer
natureza;
Reduzir o volume de água a ser captada e
tratada;
Diminuir o volume de esgotos a serem
coletados e tratados;
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Abrangência

Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários
Responsáveis no Município

Justificativa

Garantir o fornecimento ininterrupto de
água ao usuário.
Municipal.
Estudo de alternativas para reuso de
águas servidas e uso de águas pluviais;
Levantamento do perfil de grandes
consumidores para propor alternativas
adequadas de redução;
Realizar campanhas educativas para
orientar e conscientizar a população.
Alta.
Curto a longo prazo – programa
permanente.
Estudos e campanhas desenvolvidos.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente (SEAMA) – Secretaria de
Municipal de Administração e Empresa
Concessionária de Serviços.
Incentivar o uso racional da água para
implementação de ações de Educação
Socioambiental, sob orientação da
Prefeitura, da sociedade civil e da
Empresa Concessionária.

TABELA 16 - Programa 6: Plano de Emergência e Contigência
Parâmetros
Projeto

Objetivos

Abrangência

Descrição
Plano de Emergência e Contigência
Manter o plano atualizado elevando o
grau de segurança na continuidade
operacional das instalações afetas aos
serviços de abastecimento de água;
Utilizar mecanismos locais e corporativos
de gestão;
Minimizar as situações que concluam
pela interrupção da prestação dos
serviços.
Municipal.
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Analisar e avaliar o histórico dos eventos
que originam as emergências;
Propor adequações a planos existentes
para enfrentamento de ocorrências não
previstas;
Prever e executar obras que permitam o
abastecimento da área urbana de forma
flexível.
Alta.
Curto Prazo com revisões bianuais

Ações propostas e ações efetivas.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Empresa Concessionária de Serviços e
Prefeitura.
O plano é fundamental no sentido de
planejar ações preventivas e corretivas
para enfrentamento de eventos que
coloquem em risco a prestação dos
serviços de abastecimento de água, a
integridade dos munícipes e do meio
ambiente.

TABELA 17 - Programa 7: Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de
Água
Parâmetros
Projeto
Objetivos

Abrangência

Ação

Importância
Prazo

Descrição
Fiscalização do SAA
Proteção sanitária dos mananciais;
Identificação de fontes poluidoras dos
mananciais;
Monitoramento da água bruta e tratada.
Municipal.
Formação de conselho ou comissão para
fiscalização e / ou acompanhamento;
Capacitação dos membros fiscais;
Proposição do regimento do conselho ou
comissão.
Média.
Longo.
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Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município

Justificativa

Implantação e assiduidade dos trabalhos.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente (SEAMA) – Secretaria de
Municipal de Administração, Secretariade
Saúde, Empresa Concessionária de
Serviços e Sociedade Civil.
A fiscalização dos serviços é umaatividade
de
verificação
e
acompanhamento do cumprimento das
normas legais e técnicas relativas à
prestação dos serviços na forma prevista
nos contratos e deve ser realizada por
meio de conselho ou comissão na forma
da Lei.

15.6. Programas do Sistema de Esgotamento Sanitário
A Prefeitura Municipal de Ibirapuã, por meio da sua Secretaria de
Agropecuária e Meio Ambiente tem como metas a serem alcançadas, as
seguintes atividades:
a. Ampliação gradativa do atendimento com rede coletora de esgoto visando à
universalização, como mostra a Tabela abaixo.
TABELA 18 – Metas de Cobertura no Ano de Referência
Ano

Meta de Cobertura (%)

Curto Prazo – 2025

83,8 % com rede coletora

Médio Prazo - 2035
Longo Prazo – 2040
(Até o final do contrato)

90,0 % com rede coletora
95,0 % com rede coletora

A meta de universalização é de 100%, sendo que a complementação entre
os índices de atendimento com redes públicas de esgoto de responsabilidade da
concessionária (previstas no quadro acima) e a meta de 100%, se dará mediante
a adoção e manutenção dos sistemas individuais de
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tratamento em imóveis localizados fora do perímetro urbano ou em áreas de
baixo adensamento populacional.
Solução esta preconizada pela Lei 11.445/07, que estabelece que na
ausência de redes públicas de saneamento básico sistemas individuais de
tratamento do esgotamento sanitário devem ser adotados observando as normas
editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas
ambiental, sanitária e de recursos hídricos, sendo a responsabilidade pela
aprovação e fiscalização da Secretaria Municipal Agropecuária e de Meio
Ambiente.
Em função das características do município, os percentuais de
atendimento com sistema público e com sistemas individuais podem variar,
contanto que o índice final de 100% seja respeitado. Esta adequação será
efetivada ao longo dos anos do horizonte do planejamento, dependendo,
principalmente, das condições de expansão do município e da dinâmica
populacional.
b. Efetiva ligação das moradias à rede coletora;
c. Identificação, cadastro e regularização das ligações de esgoto que lançam a
céu aberto e/ou galeria de águas pluviais;
d. Identificação, cadastro e regularização das ligações de esgoto que lançam na
rede de águas pluviais;
e. Delimitação das bacias de drenagem; e,
f. Implantação de poços de visita para monitoramento de ligações clandestinas
de águas pluviais na rede de esgoto;
g. Medição das vazões de infiltração;
h. Padronização das ligações domiciliares e;
i. Controle operacional das estações elevatórias de esgoto.
A meta da ampliação deve:
a. Garantir condições de ligação das moradias à rede coletora de esgoto e;
b. Quando não for viável a ligação a Concessionária deve fornecer assistência
técnica para a construção e operação de sistemas individuais ou condominiais
de tratamento de esgotos domésticos;
c. Promover a conservação dos recursos hídricos, por meio da eliminação de
todo e qualquer extravasamento de esgoto bruto, seja da rede coletora, seja das
elevatórias; e,
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d. Indicar procedimentos para a avaliação sistemática da efetividade, eficiência
e eficácia dos serviços prestados, que incluam indicadores para aferir o
cumprimento das metas.
Nas Tabelas abaixo, estão apresentadas as descrições dos Programas
recomendados a serem implantados para a melhoria do sistema.

TABELA 19 - Programa 1: Elaboração de Cadastro das Ligações de
Esgoto Existentes
Parâmetros
Projeto
Objetivos
Abrangência

Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município
Justificativa

Descrição
Elaboração do cadastro da rede coletora
de esgoto.
Identificar possíveis ligações irregulares.
Municipal.
Solicitar, junto ao setor de Serviços
responsáveis pela implantação e
manutenção da rede que é feito pela
prefeitura o cadastro da rede existente,
tornando-se pratica do setor a
atualização desse cadastro de acodo a
demanda.
Alta.
Curto Prazo.
Número de ligações e extensão de rede
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária
e Prefeitura.
Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente (SEAMA) – Secretaria de
Municipal de Administração.
É necessário a elaboração do cadastro,
para aferição das metas de cobertura do
sistema.

TABELA 20 - Programa 2: Ampliação do Índice Atendimento Com Rede
Coletora de Esgoto
Parâmetros

Descrição
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Rede coletora de esgoto em todas as
áreas urbanizadas.
Ampliar a rede coletora com 95% de
cobertura, para o horizonte do ano 2038,
com implantação de novas áreas de
expansão.
Municipal.
Solicitar, junto ao setor de Serviços
responsáveis pela implantação e
manutenção da rede, a implantação de
rede coletora nas áreas sem atendimento
por rede; desde que haja viabilidade.
Alta.
Longo.
Número de novas ligações, número de
unidades atendidas.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária
e Prefeitura.
Secretaria Municipal de Agropecuária e
Meio Ambiente (SEAMA) – Secretaria de
Municipal de Administração.
Com o aumento da rede coletora torna-se
necessário garantir condições de
salubridade
aos corpos hídricos,
assegurando a proteção à saúde e ao
meio ambiente.

TABELA 21 - Programa 3: Conservação de Mananciais
Parâmetros
Projeto

Objetivos

Abrangência

Descrição
Estudo sobre qualidade e quantidade de
água na área manancial.
Melhorar a qualidade das águas
superficiais e subterrâneas;
Redução dos investimentos na captação
de água em mananciais cada vez mais
distantes.
Área das bacias mananciais.
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Ação
Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município

Justificativa

Elaborar estudo específico sobre
qualidade e quantidade de água na área
manancial, e;
Realizar campanhas educativas.
Alta.
Longo.
Estudo.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária
e Prefeitura.
Município,
Estado
e
Empresa
Concessionária de Serviços.
A realização do estudo dos aspectos
qualitativos e quantitativos das bacias dos
mananciais atuais e de potencial futuro,
implementando Programa de
Preservação Ambiental.

TABELA 22 - Programa 4: Estação de Tratamento de Esgoto
Parâmetros
Projeto

Objetivos

Abrangência
Ação
Importância
Prazo
Indicadores

Descrição
Elaboração de Projeto para construção da
Estação de Tratamento de Esgoto de
Ibirapuã.
Melhorar a qualidade das águas
superficiais e subterrâneas;
Evitar a proliferação de doenças ligadas a
falta desse serviço;
Evitar a proliferação de animais, insetos e
roedores; e
Eliminar a contaminação dos solos e dos
córregos onde é lançado o esgoto in
natura.
Municipal
Contratar empresa para elaboração do
Projeto da ETE.
Alta.
Curto Prazo.
Implantação da Estação.
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Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município

Justificativa

Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária
e/ou recursos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
Município, Estado, Governo Federal e
Empresa Concessionária de Serviços.
Remover as cargas poluentes do esgoto,
devolvendo ao ambiente o produto final,
efluente tratado, em conformidade com
os padrões exigidos na Legislação
Ambiental.

15.7. PROGRAMA DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO
DE ÁGUAS PLUVIAIS

15.7.1.

Programa de Otimização

e Melhorias

Emergenciais–

Elaboração e Implantação do Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU
TABELA 23 – Ação 1: Cadastramento e do Sistema de Captação e Drenagem
das Águas Pluviais
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Curto Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
O Cadastramento e Georreferenciamento
do Sistema de Captação e Drenagem das
Águas Pluviais é de grande relevância
para que os estudos futuros relacionados
à drenagem sejam elaborados com maior
consistência. O referido cadastro
possibilitará o conhecimento, seja do
gestor municipal ou dos técnicos
responsáveis pela elaboração de estudos,
do sistema atual de drenagem,
permitindo realizar avaliações das
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possíveis
deficiências
e,
como
consequência, a promoção de ações
emergenciais para mitigação de
problemas.

TABELA 24 – Ação 2: Contratação do Plano Diretor de Drenagem Urbana –
PDDU
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Curto Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
Necessidade da elaboração do Plano
Diretor de Drenagem Urbana (PDDU),
documento este que norteia todas as
ações referentes ao tema, estabelecendo
mecanismos para gestão dainfraestrutura
urbana relativas às águas pluviais. O
PDDU – tem como objetivo a
compatibilização e a promoção da
harmonia entre a ocupação antrópica e a
infraestrutura, aliada à preservação e
conservação ambiental, e deverá ser
elaborado por uma equipe técnica
especializada no tema.

TABELA 25 – Ação 3: Ação Elaboração do Plano de Manutenção do Sistema
de Captação e Drenagem de Águas Pluviais
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Curto Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
Realização de ações preventivas e
corretivas, além de eliminar a perda de
carga referente a ações sem nenhum tipo
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de planejamento, o plano aliado ao PDDU
e ao cadastramento do sistema de
drenagem, busca uma melhor eficiência
das atividades de operação e
manutenção do sistema de drenagem.

15.7.2. Programa de Otimização e Melhorias de Médio e Longo Prazo
– Manutenção e Revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU
TABELA 26 – Ação 1: Aquisição de Equipamentos Para Manutenção e
Limpeza Periódica dos Dispositivos de Drenagem
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Médio Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
Visando a estruturação da Secretaria de
Administração, Infraestrutura e Obras do
município, a aquisição de equipamentos
para manutenção e limpeza periódica dos
dispositivos de drenagem se faz
necessária para que seja possível a
realização das atividades. A frota base
teria
como
equipamentos
uma
retroescavadeira,
um
caminhão
basculante com capacidade de transporte
de 5m³, além de um caminhão pipa.

TABELA 27 – Ação 2: Implantação de Pavimento Permeável
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Longo Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
Visando a redução no escoamento
superficial, acarretando na redução de
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Justificativa

possíveis pontos de alagamentos. Esta
tipologia de pavimento facilita a
infiltração da água pluvial na camada
inferior do pavimento, funcionando como
uma espécie de reservatório, retardando,
assim, o escoamento da água para os
corpos d’água.

TABELA 28 – Ação 3: Implantação de Canteiro Pluvial e de Jardim de Chuva
Responsável

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.

Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Longo Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
Reduzir o escoamento superficial por
meio do aumento do coeficiente de
infiltração de água no solo, reduzindo
assim o risco de alagamentos, e
proporcionando um aumento na
qualidade de vida da população. Deve ser
objeto de estudo específico, a ser
realizado por equipe especializada, a qual
indicará quais os pontos ou áreas mais
propícias a receberem os investimentos.

Justificativa

15.7.3. Programa de Monitoramento, Previsão e Alerta
As informações sobre as condições meteorológicas, climáticas e dos
escoamentos fluviais em tempo real são, fundamentais para o planejamento
urbano. Diante desta necessidade, faz-se necessária a implantação de um
Sistema de Monitoramento, Previsão e Alerta, com o intuito de fornecer estes
dados de prontidão – coleta e transmissão – a fim de subsidiar a tomada de
decisões referentes as ações de macro e microdrenagem urbana. O sistema
ainda tem a incumbência de recepção e processamento de informações e
estabelecimento de programas preventivos.
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Todas as informações coletadas e processadas, face aos diversos riscos
iminentes, são de interesse comum à população e entidades ligadas à gestão
territorial, proteção, organização e de defesa civil. O sistema como um todo
envolve a mobilização e organização de recursos humanos, infraestrutura e
instrumentos tecnológicos, para fornecer os insumos necessários para o
planejamento de ações mitigadores e preventivas aos atores envolvidos.
TABELA 30 – Ação 1: Implantação da Rede de Monitoramento/ Previsão e
Alerta de Eventos Críticos
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Ações

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Médio Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
O
município
deverá
implantar,
posteriormente à definição do sistema de
monitoramento de eventos críticos, o
sistema propriamente dito. Essa ação
implica na aquisição, montagem e
instalação dos equipamentos de
monitoramento.
A quantidade de equipamentos será
diretamente proporcional à tipologia do
sistema definido na ação anterior, ou
seja, quanto mais completo o sistema,
maior o número de equipamentos
necessários, o que ressalta a necessidade
de estudos por meio de uma equipe
técnica especializada, a qual irá
especificar qual o tipo de sistema que se
encaixa nas necessidades do município,
prezando a relação custo x benefício.
O sistema deverá dá subsídios às ações da
defesa civil no que tange à tomada de
decisões, prezando a segurança da
população.
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16.

PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARES

16.1. Programa de Despoluição Hídrica

O Programa de Despoluição Hídrica (PDH) visa à realização do inventário
da situação da coleta e tratamento de esgotos no município, principalmente,
através da fiscalização das ligações irregulares de esgoto, propondo medidas de
correção, visando garantir a preservação e conservação dos recursos hídricos
no município como forma de melhoria da qualidade de vida da população.
a) Objetivos
• Fiscalizar as ligações prediais irregulares domiciliares, comerciais e industriais;
• Fiscalizar as ligações irregulares com lançamentos in natura em redes de
esgotos implantadas pela Concessionária;
• Encaminhar a Concessionária as demandas de implantação das redes de
coleta e a condução dos efluentes para tratamento nas futuras estações;
• Despoluir cursos d’água; e,
• Criar e manter atualizado cadastro das redes de coleta e tratamento de esgotos
e das ligações prediais.
A implantação do Programa de Despoluição Hídrica requer ações
estratégicas para obtenção de impactos imediatos. A forma de atuação das
ações foi dividida em três temas com ações estratégicas para o PDH:
1. Fiscalização no Lote Para Verificação da Regularidade da Ligação
Predial
• Solicitar a Concessionária os resultados das vistorias já realizadas,
anualmente, ao final de cada ano corrente;
• Distribuir tarefas e locais de vistorias para as equipes de campo;
• Distribuir tarefas e locais de vistorias para as equipes permanentes de
fiscalização da SEAMA;
• Fiscalizar e aplicar corante no sistema domiciliar de coleta de esgoto, para
verificação das condições das ligações;
• Aplicação de notificação, pelos Fiscais, de regularização para as economias
vistoriadas que estejam em condições irregulares;
• Retorno aos lotes irregulares após prazo transcorrido da notificação. Caso
continuem irregulares será aplicada multa;
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• Atualização do Sistema Georreferenciado na SEAMA, mensalmente, tanto para
os casos regularizados, quanto para os lotes irregulares; e,
• Verificação das solicitações e reclamações provenientes de chamadas de
telefone e demais solicitações provenientes, por outros meios.
São consideradas irregularidades das ligações prediais:
a. Não estar ligado à rede de esgoto existente da Concessionária;
b. Ligação das águas de chuva na rede de esgoto predial ou na rede coletora de
esgotos da Concessionária;
c. Ausência de caixa de gordura ou sem retenção de lama, graxa ou óleo;
d. Uso de sistemas alternativos (fossas, sumidouros, etc.) quando existir rede
coletora de esgotos da Concessionária;
e. Rede de esgoto predial conectada nas galerias de águas pluviais ou nos rios
e córregos;
f. Ligações prediais executadas por cima do Dispositivo de Terminal de Inspeção
(DTI); e,
g. Ramais prediais internos obstruídos.
2. Lotes Sem Cobertura de Rede Pública de Esgoto:
Mapeamento dos lotes que não possuem rede de coleta e tratamento de
esgotos pela Concessionária;
• Listagem dos locais sem rede de esgoto;
• Fiscalização em campo dos locais identificados no mapeamento;
• Encaminhar à Concessionária ofícios dos locais com inexistência de rede de
esgoto, para inclusão em Planos de Obras e regularização dos lotes sem rede
de esgoto;
• A implantação de redes de esgoto solicitadas deverá ser atendida num prazo
de atendimento de, no máximo, 24 meses;
• A Concessionária deverá comunicar oficialmente à SEAMA os locais com
atendimento de redes novas;
• Fiscalização dos locais com implantação de rede nova, para que não ocorram
lançamentos de coleta de esgotos em fundo de vale ou córregos; e,
• Implantação do Sistema Georreferenciado na SEAMA, anualmente.
3. Pontos de Lançamento Irregulares da Rede de Esgoto da
Concessionária
• Solicitar a Concessionária o cadastro de rede de esgoto existente no Município;
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• Mapeamento dos locais possíveis de lançamento irregulares em Sistema de
Informação Georreferenciado, onde a Concessionária coleta e lança em
drenagem ou em corpos aquáticos;
• Fiscalização em campo dos locais identificados no mapeamento;
• Encaminhar à Concessionária solicitação de regularização, podendo ser
aplicada a multa devido ao lançamento de esgoto irregular pela Concessionária,
devendo esta, regularizar a situação mediante prazo de 20 dias;
• Atualização do Sistema Georreferenciado na SEAMA, mensalmente; e,
• Aplicação de sanções cabíveis à Concessionária (aviso, notificação e multa).

16.2. Programa de Monitoramento da Qualidade de Águas dos Rios

A concentração urbana e os impactos sobre os recursos hídricos no município
de Ibirapuã são visíveis, as fontes de poluição são diversas, o própriolançamento
do esgot in natura, o assoreamento dos rios, o uso de agrotóxicos ou ainda
resíduos que são descartados pela própria população.
As Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente (SEAMA) e a
Secretaria Municipal de Administração devem concentrar esforços para colher
informações que permitam auxiliar no direcionamento da implementação de
políticas de uso da água, na área de abrangência do município de Ibirapuã.
a) Objetivo
Avaliar a qualidade da água dos rios de Ibirapuã, mediante implantação de
Programa de Monitoramento da Qualidade de Água dos Rios de Ibirapuã, pela
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio Ambiente (SEAMA) e a Secretaria
Municipal de Administração, podendo buscar parcerias fora do município como
o Comitê de Bacias hidrográficas dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu.
b) Objetivos Específicos
• Diagnosticar a qualidade de cursos d’água em tributários que alimentam os
principais rios, por meio de análises da água de acordo com parâmetros do
CONAMA;
• Criar banco de dados, que permite elaborar planejamentos de gestão em
recursos hídricos no município;
• Planejar trabalho de despoluição de cursos d’água nas áreas diagnosticadas;
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• Fiscalizar e notificar contribuintes cujas ligações prediais estejam irregulares,
nos cursos d’água nas áreas analisadas; e
• Conscientizar, orientar e informar a população, por meio de panfletos e
explicações verbais, sobre as formas adequadas das ligações prediais ou de
sistemas alternativos de tratamento de esgoto, onde não houver a
disponibilidade de rede coletora de esgotos.
c) Área de Estudo
A cidade de Ibirapuã hidrograficamente constituída fa parte da Bacias
hidrográficas dos Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu, devido a poluição e a falta
do SES adequado sua qualidade está comprometida.
É comum a sociedade solicitar na SEAMA cuidados com aparência e odor
das águas de rios e córregos, em áreas específicas do município.
A falta de informações da qualidade da água em sub-bacias e micro bacias
do município justifica o monitoramento em trechos de importância para omeio
antrópico.
d) Metodologia de Trabalho
A metodologia consiste em coletar as amostras para análise da qualidade da
água, em afluentes que desembocam próximos aos principais rios das Bacias
Hidrográficas, que cortam o município.
As ações de saneamento integradas ao monitoramento serão desenvolvidas
nas seguintes etapas:
1. Mapeamento dos pontos de coleta de cada sub-bacia;
2. Realização de coletas e análises por laboratórios credenciados, previamente
planejadas e agendadas;
3. Análise dos resultados pela SEAMA;
4. Elaboração do mapeamento das ligações prediais irregulares e as
correspondentes indicações fiscais dos lotes, por sub-bacias;
5. Notificação aos contribuintes irregulares via Aviso de Recebimento (AR), pelos
Correios, para adequação dentro de prazo máximo de 60 dias;
6. Passado o prazo de adequação, o contribuinte deverá comprovar a ligação
predial regularizada por meio de laudo emitido pela Concessionária. Cópia deste
laudo deverá ser encaminhada para a SEAMA, para cadastro da regularização
do lote;
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7. Casos de não atendimento à notificação serão multados conforme PDH,
seguindo trâmite administrativo próprio da seama;
8. Nova coleta será realizada para averiguar melhoria dos parâmetros de
qualidade da água;
9. Nova coleta, início do ciclo, comprovando-se melhorias, ou não, nos
parâmetros analisados;
10. Em não havendo melhorias nas amostras, buscar-se-á identificar outras
fontes poluidoras (rede de esgotos obstruída ou irregular, resíduos sólidos,
efluentes de cemitérios ou comerciais ou industriais, ligações clandestinas de
difícil acesso etc.); e,
11. Análise e tabulação dos dados, com elaboração de relatório anual de
monitoramento, a ser realizado nos meses de dezembro.
Deverão ser mantidos na SEAMA o arquivamento do monitoramento das
informações obtidas e resultados alcançados, por sub-bacias, para fins de
controle e tabulação de dados.
Para as situações de assentamento irregulares, em fase de regularizações
ou em lotes sem acesso à coleta de esgoto, serão vistoriadas e incorporadas a
este programA, pois muitas destas situações não possuem indicação fiscal e / ou
rede coletora de esgoto, cuja inclusão deverá constar na primeira revisão deste
Plano.
Os padrões referenciais utilizados para analise dos parâmetros físico
químicos das águas deverá ser aqueles estabelecidos pelo CONAMA.

16.2.3.

Proteção, Preservação e Recuperação das Nascentes

A nascente é o local onde se inicia um curso de água, proveniente de
descarga de aquíferos. Atualmente e principalmente em áreas urbanas, assim
como em áreas rurais, as nascentes vêm diminuindo suas vazões e em muitos
casos secando.
Os córregos, rios e demais cursos de água sofrem os mesmos problemas,
pois dependem das nascentes para sua manutenção e sobrevivência. É
fundamental reconhecer a importância vital das nascentes sua fragilidade diante
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das agressões às quais estão sujeitas principalmente em decorrência da ação
antrópica.
As alterações no uso e ocupação do solo nas cidades interferem nesses
ambientes; de maneira que as nascentes são comumente drenadas, aterradas
ou diretamente conectadas às galerias de drenagem pluvial, implicando em
severos impactos em todo o sistema fluvial. Assim, devido as suas
características geológicas, geomorfológicas e climáticas, Ibirapuã é uma cidade
privilegiada em quantidade de nascentes.
Deverá ser criado um banco de dados referentes à localização,
Georreferenciamento e diagnóstico da situação local de cada nascente
identificada permearão o desenvolvimento das ações cabíveis, realizada em
parceria com os diferentes setores da Prefeitura Municipal e a comunidade de
Ibirapuã.
a) Tipos de Nascentes
As nascentes localizam-se em encostas ou depressões do terreno ou
ainda no nível de base representado pelo curso d’água local, podem ser perenes
(de fluxo contínuo) temporárias (de fluxo apenas na estação chuvosa) e
efêmeras (surgem durante a chuva, permanecendo por apenas alguns dias ou
horas).
As nascentes são classificadas quanto à sua formação em:
1. Quando a descarga de um aquífero concentra-se em uma pequena área
localizada, tem-se a nascente ou olho d’água. São exemplos desse tipo as
nascentes de encosta e de contato.
2. Quando a superfície freática ou um aquífero artesiano interceptar a superfície
do terreno e o escoamento for espraiado numa área o afloramento tenderá a ser
difuso formando um grande número de pequenas nascentes por todo o terreno,
originando as veredas.

b) Recuperação das Nascentes
No processo de recuperação de nascentes devem ser desenvolvidas
ações como:
• Aumentar a capacidade de infiltração do solo: A cobertura permanente do solo
por plantas ou resíduos vegetais, além de conter o escoamento superficial
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favorece a infiltração da água no solo, minimiza as perdas de água por
evaporação e auxilia a sua depuração, em face da capacidade de filtro que o solo
possui;
• Proteção das áreas ciliares às nascentes e rios: A reposição da floresta nas
áreas de preservação permanente (APP) e outras áreas são fundamentais na
proteção e produção de água. A preservação e a recuperação da APP e a
manutenção de áreas florestadas não deve ser entendida como medida para
atender a legislação, mas uma ação imprescindível para a manutenção da vida;
• Controle de erosão hídrica: Chuvas de elevada intensidade acarretam
formação de enxurrada carreando sedimentos e contaminantes para as
nascentes e cursos d’água. Os solos geralmente não possuem permeabilidade
para infiltrar toda a água da chuva. Ferramentas fundamentais no controle da
erosão hídrica como sistema de terraceamento corretamente dimensionado,
readequação de estradas em bases conservacionistas e contenção das águas
pluviais diminuem os efeitos das enxurradas. A contenção da enxurrada trás
como benefícios o controle da contaminação das águas das nascentes e rios;
controle do soterramento de nascentes e assoreamento dos rios; aumento do
volume de água infiltrada no solo uma vez que será contido no canal dos
terraços.
• Controle da contaminação ambiental: O sistema de terraceamento e a
readequação de estradas em bases conservacionistas cumprem também a
função de evitar que agrotóxicos alcancem as nascentes e rios através de
enxurradas. O gerenciamento adequado de efluentes domésticos e industriais e
o destino correto do lixo e esgotos são práticas que auxiliam na qualidade
ambiental.
c) Proteção das Nascentes
Havia um entendimento de que as nascentes podiam ser abertas e
protegidas apenas com a construção de caixas ou pequenas barragens abertas
diretamente sobre o olho da água, para manter as condições de escoamento e
captação da água.
Hoje, sabe-se que a consequência desta prática é a ramificação da
nascentetransformando o local em um banhado devido ao assoreamento por
deposição de sedimentos sobre a nascente (SEMA- 2010).
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Sugestões de técnicas para conservação da fonte de nascentes de acordo
com SEMA, PR, 2010 e SAMAE, Caxias do Sul, RS, 2011, englobam: a limpeza
manual local, sem utilizar máquinas ou veículos para evitar danos à vegetação e
fazer abertura de vala para escoamento da água represada; a construção da
estrutura de proteção do entorno e da nascente; a desinfecção da nascente,
quando houver aproveitamento da água para abastecimento; construção de
cerca no entorno da nascente (conforme a Legislação), bem como, evitar a
entrada de animais que possam contaminar a água e destruir a vegetação da
mata ciliar.

17.

MEDIDAS DE EMERGÊNCIA E CONTIGÊNCIA

Deverá ser elaborado os Planos de Racionamento e Atendimento à
Demanda Temporária realizado através da coleta de informações, considerando
referências nacionais e internacionais sobre o tema, como o estudo de Vieira et
al (s.d.) de título ͆Elaboração e Implementação de Planos de Contingência em
Sistemas de Abastecimento de Água” e o ͆Plano de Segurança de Água”
desenvolvido pelo Ministério da Saúde e publicado em 2012.
A primeira referência mostra a estrutura de um Plano de Contingência,
orientando a sua elaboração através da apresentação de seus principais
elementos, e conjuntos de procedimentos a serem adotados no caso da
ocorrência de situações de emergência. Já a segunda apresenta as diretrizes da
Organização Mundial de Saúde (OMS) no que concerne o desenvolvimento de
ações necessárias para a garantia do abastecimento de água potável para a
população, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos.
Essas diretrizes tem grande relação com a segurança hídrica, visto que a
falta de abastecimento de água gera diversas consequências relacionadas à
saúde.
Segundo Vieira et al (s.d.), o Plano de Contingências é definido por um
conjunto de documentos produzidos com o intuito de treinar, organizar, orientar,
facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias ao controle e à mitigação de
ocorrências atípicas.
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As ações que fazem parte de um Plano de Contingências podem ser

preventivas, emergenciais ou de readequação. Ações preventivas são
desenvolvidas no período de normalidade e consistem na elaboração de planos,
no aperfeiçoamento de sistemas e no levantamento de ações necessárias para
minimizar acidentes. Já o atendimento emergencial ocorre quando as ações são
concentradas no período da ocorrência, por meio do emprego de profissionais e
equipamentos necessários à superação de anormalidades. Por sua vez, as
ações de readequação concentram-se no período do evento e após o mesmo,
com o objetivo de aperfeiçoamento do sistema a partir da avaliação posterior dos
eventos.
As denominadas Ações de Contingência e de Emergência buscam, então,
caracterizar as estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da
operadora responsável em caráter preventivo, emergencial e de readequação,
procurando aumentar a segurança e a continuidade operacional das instalações
relacionadas. A união dessas ações forma então o Plano de Emergência, que no
caso do saneamento básico, está vinculada aos serviços de abastecimento de
água, de esgotamento sanitário, de drenagem urbana e manejo das águas
pluviais e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Para a definição do Plano de Emergência, o primeiro passo consiste em
identificar os eventos mais suscetíveis de ocorrer em um determinado sistema,
seja no abastecimento de água, no esgotamento sanitário, na drenagem urbana
ou nos serviços de coleta de resíduos sólidos. Posteriormente, os eventos
excepcionais a considerar em cada Plano de Emergência podem ser agrupados
em três estados de alerta, conforme mostra a tabela abaixo, conforme a
gravidade da situação (VIEIRA et al, s/d).
TABELA 30 – Estados de Alerta de Emergência
1

Situação Anormal

2

Situação de perigo

3

Situação de
Emergência

Incidente, anomalia ou suspeita que, pelas suas
dimensões ou confinamento, não é uma ameaça para
além do local onde foi produzida.
Acidente que pode evoluir para situação de emergência
se não for considerada uma ação corretiva imediata,
mantendo-se, contudo, o sistema em funcionamento.
Acidente grave ou catastrófico, descontrolado ou de difícil
controle, que originou ou pode originar danos pessoais,
materiais ou ambientais; requer ação corretiva imediata
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para a recuperação do controle e minimização das suas
consequências.

17.1. Ações do Plano de Emergência

As ações do Plano de Emergência devem refletir as etapas essenciais
necessárias para iniciar, dar continuidade e encerrar uma resposta a uma
emergência. Esta etapa deve ser concisa, objetiva e de fácil aplicação.
Este capítulo tem por objetivo apresentar as os planos voltados à
prevenção de acidentes existentes no país, bem como descrever as ações de
atendimento e operação em situações críticas, e ainda apresentar as diretrizes
para o plano de racionamento de água e de atendimento de demanda
temporária.

17.2. Planos Voltados à Prevenção de Acidentes

Visto que neste capítulo trata-se do Plano de Emergência, é de
importância fundamental a descrição de planos voltados à prevenção de
acidentes, onde se promove a mitigação de situações de risco através da
previsão de obras que eventualmente sejam necessárias, ou em relação à
melhoria dos sistemas, ou à melhoria dos serviços. Desta forma, neste item são
apresentados os principais Planos existentes em âmbito nacional que envolvem
este tema, que objetivam a prevenção e o combate a acidentes, buscando a
promoção da qualidade de vida da população e sua segurança.
A seguir são descritas as principais características do Plano de Segurança
de Barragens e do Plano de Sinalização de Mananciais e Áreas de Preservação
em Rodovias, respectivamente.
1. Plano de Segurança de Barragens
•

Estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos
•

De acordo cm o Art. 8°, este Plano deve conter no mínimo:
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I - identificação do empreendedor;
II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento,

inclusive, no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta
Lei, do projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação
e manutenção da barragem;
III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da
equipe de segurança da barragem;
IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e
de monitoramento e relatórios de segurança da barragem;
V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;
VI - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos
acessos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes,
exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;
VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido;
VIII - relatórios das inspeções de segurança;
IX - revisões periódicas de segurança.
2. Plano de Sinalização de Mananciais e Áreas de Preservação em
Rodovias
•

Instituido Pelo Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/1997 e pela

Resolução nº 160/ 2004, que aprovou o Anexo II da referida Lei, estabelece
normas em vias e stradas.
•

De acordo com o manual Brasileiro de Fisclaização de Trânsito, elaborado

com o propósito de uniformizar e padronizar os procedimentos de fiscalização no
território nacional, este palno deve conter:
I.

Localização do manancial e suas características;

II.

Padronização de Placas de identificação de acordo cm as diretrizes
estipuladas pelo Denatran, contendo nome do curso d’água, área do
manancial ou da área de proteção, sendo que na parte inferior, separada
por tarja, dev-se ter legenda que identifique a zona cardeal, a região ou
outra informação que auxilie o condutor em seu deslocamento;
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As placas devem ser utilizadas junto a pontes, viadutos, túneis e
passarelas e cursos d’água que representem marcos referenciais nos
deslocamentos, ou quando sua denominação for estabelecida por
legislação;

IV.

No caso de mananciais e áreas de preservação ambiental devem ser
usadas para identificar seu inicio e fim, facilitando ações de preservação;

V.

Seu posicionamento deve ser nos limites das áreas do manancial ou da
área de preservação.

17.3. Ações de Atendimento e Operações em Situações Críticas

Os setores do sistema de saneamento básico de um município, quais
sejam: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e
manejo de águas pluviais, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
podem sofrer diversas situações críticas que geram comprometimento do
sistema, e desta forma prejudicar de maneira direta a população.
Desta forma, o presente item apresenta alternativas para a elaboração de
ações para as situações críticas. Essas ações se constituem em medidas de
emergência e contingência e são abordadas para cada um dos setores do
saneamento básico, com exceção de manejo de resíduos sólidos que é abordado
em um outro Plano.

17.3.1. Sistema de Abastecimento de Água

Apesar do índice de atendimento, situações de emergência necessitam de
medidas apropriadas, uma vez que possíveis anomalias existentes no sistema,
dependendo do tipo e local do acidente ocorrido, podem ter como consequência
a falta parcial ou generalizada de água.
De maneira geral, essas situações excepcionais podem ser ocasionadas
pelos seguintes fatores: (i) nível baixo das águas de mananciais em períodos de
estiagem; (ii) contaminação de mananciais por substâncias tóxicas e
contaminação de mananciais ou do sistema produtor pelo esgoto não tratado;
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(iii) falhas no sistema elétrico das instalações de produção e de distribuição de
água; (iv) rompimento de rede e de linhas adutoras de água tratada e; (iv) danos
nas estruturas dos reservatórios e das elevatórias de água tratada.
Para a mitigação dessas situações, destacam-se dentre as medidas de
emergência, a comunicação rápida com a Defesa Civil e com a população, e a
priorização de ações como a própria comunicação e o atendimento às
instituições hospitalares e Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Indica-se ainda que para novos tipos de ocorrências que porventura
venham a surgir, a Prefeitura Municipal, a Defesa Civil, demais entidades da
sociedade civil e governamental, assim como a prestadora dos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverão elaborar novos planos
de ação.
1. Falta de água generalizada
As prováveis origens comumente encontradas para este tipo de situação
referem-se: às inundações das captações superficiais de água com danificação
de equipamentos eletromecânicos ou até de estruturas; qualidade da água bruta
temporariamente inadequada; deslizamento de encosta ou movimentação do
solo que podem danificar tubulações de adução; interrupção prolongada no
fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção; vazamentos de
produtos químicos, por ex. cloro, nas instalações de tratamento e ações de
vandalismo.
As principais ações de contingência a destacar são são a comunicação à
população, instituições, autoridades e defesa civil; comunicação à polícia;
comunicação à operadora de energia elétrica; mobilização de caminhões tanque;
controle imediato da água disponível nos reservatórios; implementação de
rodízio de abastecimento; reparo imediato das instalações danificadas e
verificação e adequação dos planos de ação às características da ocorrência,
ações persuasivas para o racionamento do uso da água.
2. Falta de água parcial ou localizada
As origens mais comuns a esta situação referem-se à deficiência de água
nos mananciais; interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas
instalações de produção de água; interrupção parcial no fornecimento de energia
elétrica principalmente em setores de distribuição; danificação em equipamentos
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de estações elevatórias de água, principalmente de água tratada; danificações
de estruturas de reservatórios ou de elevatórias de água tratada; rompimento de
redes e linhas adutoras de água tratada e ações de vandalismo.
Além das mesmas ações de contingência para a falta de água
generalizada, destaca-se a análise imediata e providências de transferência de
água entre setores de abastecimento, sendo a setorização de áreas uma das
premissas básicas para projeto.

17.3.2. Sistema de Esgotamento Sanitário
De acordo com as informações já apresentadasneste Plano, o município
de Ibirapuã ainda não possui estação de tratamento de esgoto e possui rede de
coletora de esgoto e drenagem de águas pluviais mistas, contudo neste item será
levado em conta essa situação e já a situação futura de ocorrências que podem
vir a ocorrer.
Já para os estabelecimentos que utilizam fossas sépticas, as medidas de
contingência devem ser tomadas para garantir a segurança e a saúde da
população no momentoem que houver algum evento extremo, como
transbordamentos e alagamentos. Tais medidas compreendem ações como o
tapamento das fossas e a remoção da população. Porém, a solução para a falta
de sistemas de esgotamento sanitário nessas áreas não cabe às ações de
contingência e emergência, mas depende de ações previstas na fase de
planejamento para a construção de novas estruturas.
1. Abatimentos e / ou obstruções na rede coletora
Tais situações podem ocorrer devido ao mau uso da rede, principalmente
a lançamentos indevidos, por contribuições residenciais ou comerciais (como por
ex. descargas inadequadas de materiais), à depredação e a ações de
vandalismo, a vícios de construção da rede ou ao excesso de carga sobre a
pavimentação. Para mitigar estas obstruções e abatimentos são necessárias
ações de conscientização junto à comunidade (por exemplo, por meio das
associações de moradores) com o objetivo de informar quanto ao uso adequado
do sistema. Ações imediatas de reparo da rede devem ser executadas diante de
atos de depredação ou vandalismo.
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2. Ocorrências de refluxo ou retorno de esgotos em imóveis
Além das obstruções citadas anteriormente, o lançamento indevido de

águas pluviais em redes coletoras de esgoto pode ocasionar o retorno de águas
residuais em imóveis. Nestes casos, a ocorrência deverá ser comunicada à
Vigilância Sanitária do município e deverão ser iniciados imediatamente os
trabalhos de limpeza e reparos das instalações danificadas.
3. Rompimentos de linhas de recalque, redes, coletores-tronco e
emissários
Estes rompimentos usualmente ocorrem em função de desmoronamentos
de taludes, desgastes de paredes de canais de macrodrenagem, erosões de
fundos de vale e rompimento de travessias. Nestes casos, a ocorrência deverá
ser comunicada aos órgãos de controle ambiental e deverá ser realizado o reparo
imediato das instalações danificadas, muitas vezes com o envolvimento imediato
da prefeitura e/ou de outras operadoras de serviços.
4. Rompimentos de emissários com extravasamento em logradouros
próximos a corpos d'água (praia, rios, lagos ou mananciais) sujeitos a riscos
sanitários e desastres ambientais
A principal ação nestes casos é preventiva devendo ser previsto no
planejamento e sistema de gestão o mapeamento das áreas de riscos nas
adjacências dos emissários e, com base neste mapeamento, elaborar Planos de
Contenção e Recuperação para as áreas de riscos. A ação corretiva de
emergência seria comunicar aos órgãos de controle ambiental e à defesa civil e,
consecutivamente, implementar os Planos de Contenção e Recuperação.
5. Extravasamentos de esgoto em poços de visita das redes coletoras
Devem-se principalmente a lançamentos indevidos, quer sejam por
contribuições residenciais ou comerciais (como por ex. descargas inadequadas
de gordura ou de outros materiais) e mesmo por interligações de captações de
águas pluviais a estas redes coletoras. Devido ao fato de que normalmente não
se considera em projeto uma intensa influência das contribuições oriundas da
infiltração de águas pluviais, nas épocas chuvosas os extravasamentos podem
tornar-se frequentes pois os coletores não foram dimensionados e não estão
aptos para suportar tal vazão adicional. Estes extravasamentos, além de
contribuírem para proliferação de agentes nocivos à saúde pública, representam
danos ambientais e implicam em questões de ordem jurídica a serem arbitradas
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entre os órgãos dirigentes. Ante situações como estas o programador e o
encarregado operacional deverá solicitar ao órgão de trânsito da Prefeitura
orientação para o isolamento do local da ocorrência e/ou o desvio do trânsito na
região de entorno, de modo a propiciar condições para a execução dos serviços
necessários para a readequação.
6. Obstruções nas estações elevatórias de esgoto
A origem da obstrução das estações elevatórias geralmente corresponde
ao mau uso da rede coletora, a atos de depredação ou vandalismo e à falta ou
insuficiência de rotinas de limpeza nos dispositivos componentes das estações
elevatórias, como por ex. as caixas de areia e grades/cestos de retenção. Para
contingenciar estas obstruções são recomendáveis campanhas e ações junto à
comunidade (por ex. meio das associações de moradores) para informar e
conscientizar quanto ao uso do sistema, bem como a elaboração e verificação
anual do planejamento da operadora para a manutenção e conservação das
unidades. Ações imediatas de manutenção mecânica devem ser tomadas em
caso de danos aos conjuntos moto-bomba, assim como devem ser executados
reparos imediatos na unidade.
7. Extravasamentos de esgotos em estações elevatórias de esgoto
As prováveis causas para este tipo de situação referem-se à interrupção
de energia elétrica nas

instalações,

à danificação de equipamentos

eletromecânicos, tal como a quebra ou queima dos conjuntos moto-bomba, e às
ações de depredação ou vandalismo. Em caso de ocorrência destas
paralisações, o fato deverá ser comunicado imediatamente à operadora de
energia elétrica, aos órgãos de controle ambiental e à defesa civil e, em seguida,
proceder ao reparo das instalações danificadas. Caso o fator de origem reportese à interrupção de energia elétrica, o setor de Manutenção Eletromecânica do
prestador dos serviços de esgotamento sanitário deverá instalar no local
geradores móveis de energia. O prestador deverá dispor de equipamentos como
esse para pronto atendimento a qualquer unidade elevatória que venha deixar
de operar por falta de energia elétrica. Caso a origem não seja falta de energia
elétrica, o operador (ou rondante rotineiro nas situações de operação
automatizada das elevatórias) deverá checar a condição da chave bóia dentro
do poço, que pode estar aderida à placa de gordura na posição desligada ou
presa na articulação. Ainda, se a questão se dever a falhas de comando no painel
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elétrico ou irregularidade operacional no conjunto de recalque, deve-se então
informar imediatamente o programador de serviço ou encarregado operacional e
solicitar providências da Manutenção.
8. Paralisações das estações de tratamento de esgoto
Paralisações em estações de tratamento de esgoto podem ocorrer devido
à interrupção de energia elétrica nas instalações de tratamento, à danificação de
equipamentos eletromecânicos e, mais raramente, a ações de depredação ou
vandalismo. De forma análoga a itens anteriores, o fato deverá ser comunicado
imediatamente à operadora de energia elétrica, aos órgãos de controle ambiental
e a defesa civil e, em seguida, proceder ao reparo das instalações danificadas.
9. Contaminação do lençol freático
Podem ocorrer devido excesso de chuvas e rompimento de sumidouros,
nesse caso as ações a serem tomadas podem ser: Procedimentos emergenciais
de contenção dos extravasamentos; Encerramento das fossas; Comunicação às
famílias residentes no entorno do evento; Efetivação de campanha emergencial
para análise da qualidade da água; Promoção do abastecimento por caminhão
tanque/pipa, especialmente para Rompimento do sumidouro as famílias
afetadas.
10. Contaminação do solo
Podem ocorrer devido excesso de chuvas e rompimento de sumidouros,
nesse caso as ações a serem tomadas podem ser as mesmas já citadas acima
e também: Efetivação de campanha emergencial para análise de contaminação
dosolo; Promoção do abastecimento por caminhão tanque/pipa, especialmente
para as famílias afetadas; Execução do Plano de Remoção e reassentamento
das famílias afetadas.
11. Extravasamento superficial do esgoto
Tem como origem o transbordamento e saturação, nesse caso as ações
a serem tomadas podem ser: Procedimentos emergenciais de contenção dos
extravasamentos;

Encerramento

das

fossas;

Comunicação

às

famílias

residentes no entorno do evento; Execução do Plano de Mitigação do
derramamento de esgoto para sistemas de drenagem, corpos hídricos e
mananciais.
A articulação entre o prestador de serviços e organismos das diversas
esferas governamentais é imprescindível, de forma que estejam dispostos os
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requisitos para a provisão dos recursos necessários e o acionamento eficiente
das equipes de trabalho, para o atendimento emergencial e a reversão dos
problemas operacionais que ocorrerem.
17.3.3. Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais

O planejamento da drenagem urbana e manejo das águas pluviais é
fundamental para a definição de maneira ótima de transportar, armazenar e
infiltrar as águas pluviais, prevendo pontos onde se localizam ou localizarão os
setores voltados às atividades econômicas e todos os demais usos do espaço
urbano. Este planejamento é a garantia de melhores condições de saúde para a
população, e por consequência o aumento da qualidade de vida.
No sistema de drenagem urbana, as falhas e acidentes que podem ocorrer
em períodos de chuvas intensas, associadas à impermeabilização do solo,
podem trazer como consequências os transbordamentos dos talvegues, dos
cursos d’água, dos canais e das galerias e os deslizamentos de encostas.
O município não dispõe de um Plano Diretor de Drenagem Urbana e nem
de um cadastro técnico de seu sistema de drenagem, o que dificulta a realização
de um diagnóstico nos moldes tradicionais, comparando a vazão de escoamento
pluvial com as capacidades hidráulicas dos dispositivos.
Além disso, Ibirapuã não possui um plano para a manutenção do seu
sistema de drenagem, tornando-o suscetível a falhas e, portanto, a situações de
risco de inundação, de modo que deve preparar-se para responder rapidamente
às ocorrências inesperadas.
A partir dessas considerações, percebe-se que ações mitigadoras de
acidentes devem estar relacionadas a um melhor gerenciamento do uso do solo,
ao dimensionamento e construção de equipamentos voltados à contenção de
encostas, retenção de águas pluviais, coleta e direcionamento dessas águas até
rios e córregos.
Ao se deparar com situações de emergências, o município deve tomar
providências como: (i) comunicar a Defesa Civil, os hospitais, as UBS, as polícias
civil e militar, a população e demais instituições interessadas; (ii) comunicar as
autoridades de tráfego para controle e desvio do trânsito em áreas inundadas ou
alagadas; (iii) providenciar o reparo emergencial das estruturas danificadas e;
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(iv) quando necessário, providenciar a remoção da populaçãoque se encontrar
em local de risco.

17.4. Plano de Racionamento
O racionamento de água é um tema que ganhou destaque no município
devido o período de estiagem. A estiagem registrada em Ibirapuã e nas
cabeceiras das represas afetou o de abastecimento de água, deixou o nível das
represas abaixo do esperado, afetou diretamente o setor agricultura e pecuária
do município, além de impactar nas atividades da empresa Agrounione ligada ao
cultivo de cana de açúcar, tendo sido decretado situação de emergência devido
a estiagem, noa ano de 2015, 2016 e 2017.
Observando o caso de Ibirapuã é possível concluir que uma das causas
para ocorrências de intermitências no abastecimento de água, além dos períodos
de estiagem secas, são eventuais avarias em equipamentos e manutenções ou
instalações nos sistemas de abastecimento de água.
Os dois casos são considerados na maioria das vezes críticos e
imprevistos. No primeiro caso, ou seja, na ocorrência de estiagem prolongada,
com baixa no nível do manancial não atenda às condições mínimas de captação,
o impacto é duradouro e deverão ser tomadas medidas de cunho operacional,
quais sejam:
• Realização de rodízios de abastecimento de água;
• Controle frequente da água disponível no reservatório;
• Distribuição emergencial de água através de caminhões pipa;
• Campanhas educativas que visem o uso racional da água.
Ressalta-se que essas medidas de contingência devem adiantar a
comunicação e o atendimento para a Defesa Civil, as autoridades e os
estabelecimentos de serviços prioritários como Hospitais e Unidades Básicas de
Saúde (UBS).
No segundo caso, a mitigação dos impactos depende, quase que
exclusivamente, da agilidade da EMBASA em relação à tomada de medidas
corretivas, conforme as citadas anteriormente. Porém, as ações principais
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consistem na contratação emergencial de obras de reparos das instalações
atingidas, fazendo com que a situação do abastecimento possa ser rapidamente
solucionada e retornar ao normal.
No que diz respeito à situação de Ibirapuã nos últimos anos, ocorreu um
caso relevante relacionado ao racionamento de água, no ano de 2015 até 2016,
devido ao longo período de estiagem houve uma baixa no nível de água da
represa, o município ficou quase 1 ano fazendo com o absteciemnto de água
irregular, sendo necessário o uso da caminhões pipas para o abastecimento das
casas.
Atualmente, não há risco quanto ao racionamento no município devido a
atual captação de água para abastecimento público está sendo relizadas em 05
poços , que foram perfurados após o período de estiagem.

17.5. Plano de Atendimento de Demanda Temporária

A demanda temporária está intimamente ligada com o fluxo de pessoas
que vem por temporada no município, principalmente que vem a trabalho, como
no caso dos cortadores de cana e/ou em ocasiões festivas, ou ainda no verão
onde há aumento de temperatura e, consequentemente, de consumo de água.
No caso de Ibirapuã não há datas festivas ou religiosas de grande porte, desta
forma o turismo tem pequeno impacto sobre as demandas de serviços. Devido
as características do clima da região, é essencial definir medidas mitigadoras
caso a demanda temporária se torne expressiva futuramente, no caso de
possíveis períodos de seca e calor. Nesses casos, para o abastecimento de
água, as medidas de cunho operacional são iguais às situações de racionamento,
entre as quais estão a disponibilidade de caminhões pipa e os procedimentos
operacionais de manobras na distribuição e controle de reservatórios. Porém,
sabe-se que estas duas situações são previsíveis, desta forma é primordial a
necessidade de um planejamento consistente, que possibilite a contratação de
caminhões pipa de maneira prévia, a organização deum rodízio, e a comunicação
prévia da população, ajudando no aumento de reserva domiciliar de água.
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18. CRONOGRAMA DAS AÇÕES

Segue abaixo o resumo dos Projetos e Programas a serem implantados
no município de Ibirapuã, para adequação e otimização dos serviços de
saneamento básico que foram citados ao longo deste Plano, bem como, tabelas:

Ação 1: Aumento do Índice de Abastecimento de Água Potável da Área Urbana
Parâmetros
Projeto

Objetivo
Abrangência
Ação
Importância
Prazo
Indicadores

Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município

Justificativa

Descrição
Rede de distribuição de água em todas as
áreas urbanizadas, sendo que áreas de
ocupação irregulares deverão contar com
sistemas alternativos de abastecimento
potável (torneiras publicas).
Alcançar a rede de abastecimento com 100%
de cobertura, com implantação de redes
novas em áreas de expansão.
Municipal.
Solicitar à Concessionária de Serviços a
implantação de rede de distribuição nas áreas
urbanas sem atendimento por rede.
Alto.
Curto prazo.
Extensão de rede / quantidade de ligações (m
/ ligação) ou Extensão de rede / quantidade
de economias (m / economia).
Valor a ser definido (implantação conforme
expansão do sistema)
Investimentos para ampliação de rede a
cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente (SEAMA) – Secretaria de Municipal
de Administração.
É de suma importância garantir condições de
acesso a água potável à população,
assegurando a proteção à saúde e ao meio
ambiente com a otimização de recursos
hídricos e sistemas que garantam a eficiência
na prestação do serviço.

Ação 2: Continuidade e Regularidade do Abastecimento
Parâmetros
Projeto
Objetivos
Abrangência

Descrição
e
regularidade

Continuidade
de
abastecimento.
Garantir o regular e contínuo abastecimento.
Municipal.
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Identificar as regiões onde ocorre falta d'água
e suas causas;
Efetuar o monitoramento e controle das
pressões;
Efetuar a manutenção preventiva e corretiva,
informando a população antecipadamente,
por todos os meios de comunicação.
Média.
Imediato / emergencial – execução entre 1 a
4 anos.
Número de ocorrências de interrupção no
fornecimento.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente (SEAMA) – Secretaria de Municipal
de Administração e Empresa Concessionária
de Serviços.
Propiciar à população o acesso aos serviços
de abastecimento de água em conformidade
com suas necessidades, maximizando a
eficácia do sistema e mantendo um canal de
comunicação com a população.

Ação 3: Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída
Parâmetros
Projeto
Objetivos

Abrangência

Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Descrição
Aferição da qualidade da Água.
Garantir por meio das análises das amostras
de água coletada em pontos da rede de
distribuição existente, o atendimento a
Portaria MS Anexo XX, da Portaria de
Consolidação GM/MS no 05/2017, alterado
pelas portarias no 888/2021 e no 2472/2021 e
a Resolução CONAMA 357/2005.
Municipal.
Analisar e revisar se necessário, o plano de
monitoramento;
Realizar, periodicamente, coleta e análise da
água distribuída para o consumo;
Acionar a Concessionária para os locais da
rede que não apresentem conformidade com
a Portaria MS Anexo XX, da Portaria de
Consolidação GM/MS no 05/2017, alterado
pelas portarias no 888/2021 e no 2472/2021.
Os resultados dos ensaios da qualidade da
água distribuída devem ser divulgado nas
faturas mensais entregues a população.
Média.
Curto Prazo.
Comparação dos dados de campo com
valores limites da Portaria 2.914.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
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Responsáveis no Município

Justificativa

Secretaria Municipal de Saúde e Empresa
Concessionária de Serviços.
A lei N° 11.445/07, no seu art. 43, declara que
a prestação dos serviços de abastecimento de
água deverá atender aos requisitos mínimos
de qualidade, devendo o prestador de
serviços alcançar os padrões estabelecidos
pela legislação especifica, sendo o controle da
qualidade fundamental para diminuir
ocorrências de doenças relacionadas à água.

Ação 4: Controle de Perdas – Ações Contra Vazamentos
Parâmetros
Projeto
Objetivos
Abrangência

Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários
Responsáveis no Município

Justificativa

Descrição
Minimizar a ocorrência de vazamentos.
Manter a eficiência produtiva e de
distribuição, com a máxima: “Água potável
para todos, mas sem esperdício”.
Municipal.
Manutenção preventiva e corretiva;
Aperfeiçoamento de métodos para detecção
de vazamentos não visíveis;
Controle das pressões estáticas e dinâmicas
na rede;
Diminuir o índice de perdas não físicas;
Acompanhar, por meio de indicadores, os
procedimentos utilizados no atendimento as
ocorrências de vazamentos;
Avaliar a eficiência dos métodos de detecção
dos vazamentos;
Orientar a população para correta instalação
da rede hidráulica;
Efetuar renovação de hidrômetros.
Média.
Curto Prazo.
Redução do número de vazamentos.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente (SEAMA) – Secretaria de Municipal
de Administração e Empresa Concessionária
de Serviços.
Reduzir ao máximo as perdas por desperdício
– quanto menores as perdas maior a
população abastecida e menor os
investimentos.

Ação 5: Controle de Perdas – Ações de Uso Racional
Parâmetros

Descrição
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Conscientização sobre o Uso Racional da
Água.
Identificar hábitos e condutas que geram
desperdício;
Propor alternativas para redução de consumo
de água por grandes consumidores;
Reduzir os esperdícios de qualquer natureza;
Reduzir o volume de água a ser captada e
tratada;
Diminuir o volume de esgotos a serem
coletados e tratados;
Garantir o fornecimento ininterrupto de água
ao usuário.
Municipal.
Estudo de alternativas para reuso de águas
servidas e uso de águas pluviais;
Levantamento do perfil de grandes
consumidores para propor alternativas
adequadas de redução;
Realizar campanhas educativas para orientar
e conscientizar a população.
Alta.
Curto Prazo – programa permanente.
Estudos e campanhas desenvolvidos.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente (SEAMA) – Secretaria de Municipal
de Administração e Empresa Concessionária
de Serviços.
Incentivar o uso racional da água para
implementação de ações de Educação
Socioambiental,
sob
orientação
da
Prefeitura, da sociedade civil e da Empresa
Concessionária.

Ação 6: Plano de Emergência e Contingência
Parâmetros
Projeto

Objetivos

Abrangência

Descrição
Plano de Emergência e contingência
Manter o plano atualizado elevando o grau
de segurança na continuidade operacional
das instalações afetas aos serviços de
abastecimento de água;
Utilizar mecanismos locais e corporativos de
gestão;
Minimizar as situações que concluam pela
interrupção da prestação dos serviços.
Municipal.
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Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários
Responsáveis no Município

Justificativa

Analisar e avaliar o histórico dos eventos que
originam as emergências;
Propor adequações a planos existentes para
enfrentamento de ocorrências não previstas;
Prever e executar obras que permitam o
abastecimento da área urbana de forma
flexível.
Alta.
Curto Prazo com revisões bianuais.
Ações propostas e ações efetivas.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Empresa Concessionária de Serviços e
Prefeitura.
O plano é fundamental no sentido de planejar
ações preventivas e corretivas para
enfrentamento de eventos que coloquem em
risco a prestação dos serviços de
abastecimento de água, a integridade dos
munícipes e do meio ambiente.

Ação 7: Fiscalização dos Serviços de Abastecimento de Água
Parâmetros
Projeto
Objetivos

Abrangência
Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município

Justificativa

Descrição
Fiscalização do SAA
Proteção sanitária dos mananciais;
Identificação de fontes poluidoras dos
mananciais;
Monitoramento da água bruta e tratada.
Municipal.
Formação de conselho ou comissão para
fiscalização e / ou acompanhamento;
Capacitação dos membros fiscais; Proposição
do regimento do conselho ou comissão.
Média.
Longo.
Implantação e assiduidade dos trabalhos.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária.
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente (SEAMA) – Secretaria de Municipal
de Administração, Secretaria de Saúde,
Empresa Concessionária de Serviços e
Sociedade Civil.
A fiscalização dos serviços é uma atividade de
verificação
e
acompanhamento
do
cumprimento das normas legais e técnicas
relativas à prestação dos serviços na forma
prevista nos contratos e deve ser realizada
por meio de conselho ou comissão na forma
da Lei.
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Ação 8: Elaboração de Cadastro das Ligações de Esgoto Existentes
Parâmetros
Projeto
Objetivos
Abrangência
Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município
Justificativa

Descrição
Elaboração do cadastro da rede coletora de
esgoto.
Identificar possíveis ligações irregulares.
Municipal.
Solicitar, junto ao setor de Serviços
responsáveis pela implantação e manutenção
da rede que é feito pela prefeitura o cadastro
da rede existente, tornando-se pratica do
setor a atualização desse cadastro de acordo
a demanda.
Alta.
Curto Prazo.
Número de ligações e extensão de rede
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária e
Prefeitura.
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente (SEAMA) – Secretaria de Municipal
de Administração.
É necessário a elaboração do cadastro, para
aferição das metas de cobertura do sistema.

Ação 9: Ampliação do Índice Atendimento Com Rede Coletora de Esgoto
Parâmetros
Projeto

Objetivos
Abrangência

Ação

Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município

Descrição
Rede coletora de esgoto em todas as áreas
urbanizadas.
Ampliar a rede coletora com 95% de
cobertura, para o horizonte do ano 2038, com
implantação de novas áreas de expansão.
Municipal.
Solicitar, junto ao setor de Serviços
responsáveis pela implantação e manutenção
da rede, a implantação de rede coletora nas
áreas sem atendimento por rede; desde que
haja viabilidade.
Alta.
Longo.
Número de novas ligações, número de
unidades atendidas.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária e
Prefeitura.
Secretaria Municipal de Agropecuária e Meio
Ambiente (SEAMA) – Secretaria de Municipal
de Administração.
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Justificativa

Com o aumento da rede coletora torna-se
necessário garantir condições de salubridade
aos corpos hídricos, assegurando a proteção
à saúde e ao meio ambiente.

Ação 10: Conservação de Mananciais
Parâmetros
Projeto

Objetivos
Abrangência
Ação
Importância
Prazo
Indicadores
Custo
Recursos Necessários

Responsáveis no Município
Justificativa

Descrição
Estudo sobre qualidade e quantidade de água
na área manancial.
Melhorar a qualidade das águas superficiais e
subterrâneas;
Redução dos investimentos na captação de
água em mananciais cada vez mais distantes.
Área das bacias mananciais.
Elaborar estudo específico sobre qualidade e
quantidade de água na área manancial, e;
Realizar campanhas educativas.
Imediato.
Longo.
Estudo.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária e
Prefeitura.
Município, Estado e Empresa Concessionária
de Serviços.
A realização do estudo dos aspectos
qualitativos e quantitativos das bacias dos
mananciais atuais e de potencial futuro,
implementando Programa de Preservação
Ambiental.

Ação 11: Estação de Tratamento de Esgoto
Parâmetros
Projeto

Objetivos

Descrição
Elaboração de Projeto para construção da
Estação de Tratamento de Esgoto deIbirapuã;
Construção da Estação de tratamento de
Esgoto.
Melhorar a qualidade das águas superficiais e
subterrâneas;
Evitar a proliferação de doenças ligadas a
falta desse serviço;
Evitar a proliferação de animais, insetos e
roedores; e
Eliminar a contaminação dos solos e dos
córregos onde é lançado o esgoto in natura.
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Municipal
Contratar empresa para elaboração do
Projeto da ETE.
Alta.
Curto Prazo.
Implantação da Estação.
Valor a ser definido.
Investimentos a cargo da concessionária e/ou
recursos oriundos de verbas estaduais ou
federais.
Município, Estado, Governo Federal e
Empresa Concessionária de Serviços.
Remover as cargas poluentes do esgoto,
devolvendo ao ambiente o produto final,
efluente tratado, em conformidade com os
padrões exigidos na Legislação Ambiental.

Ação 12: Cadastramento e do Sistema de Captação e Drenagem das Águas
Pluviais
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Curto Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas estaduais
ou federais.
O Cadastramento e Georreferenciamento do
Sistema de Captação e Drenagem das Águas
Pluviais é de grande relevância para que os
estudos futuros relacionados à drenagem
sejam elaborados com maior consistência. O
cadastro
possibilitará
o
referido
conhecimento, seja do gestor municipal ou
dos técnicos responsáveis pela elaboração de
estudos, do sistema atual de drenagem,
permitindo realizar avaliações das possíveis
deficiências e, como consequência, a
promoção de ações emergenciais para
mitigação de problemas.

Ação 13: Contratação do Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Curto Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas estaduais
ou federais.
Necessidade da elaboração do Plano Diretor
de Drenagem Urbana (PDDU), documento
este que norteia todas as ações referentes ao
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tema, estabelecendo mecanismos para
gestão da infraestrutura urbana relativas às
águas pluviais. O PDDU – tem como objetivo
a compatibilização e a promoção da
harmonia entre a ocupação antrópica e a
infraestrutura, aliada à preservação e
conservação ambiental, e deverá ser
elaborado por uma equipe técnica
especializada no tema.

Justificativa

Ação 14: Ação Elaboração do Plano de Manutenção do Sistema de Captação e
Drenagem de Águas Pluviais
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Curto Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas estaduais
ou federais.
Realização de ações preventivas e corretivas,
além de eliminar a perda de carga referente a
ações sem nenhum tipo de planejamento, o
plano aliado ao PDDU e ao cadastramento do
sistema de drenagem, busca uma melhor
eficiência das atividades de operação e
manutenção do sistema de drenagem.

Ação 15: Aquisição de Equipamentos Para Manutenção e Limpeza Periódica
dos Dispositivos de Drenagem
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Médio Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas estaduais
ou federais.
Visando a estruturação da Secretaria de
Administração, Infraestrutura e Obras do
município, a aquisição de equipamentos para
manutenção e limpeza periódica dos
dispositivos de drenagem se faz necessária
para que seja possível a realização das
atividades. A frota base teria como
equipamentos uma retroescavadeira, um
caminhão basculante com capacidade de
transporte de 5m³, além de um caminhão
pipa.
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Ação 16: Implantação de Pavimento Permeável
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Longo Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas estaduais
ou federais.
Visando a redução no escoamento
superficial, acarretando na redução de
possíveis pontos de alagamentos. Esta
tipologia de pavimento facilita a infiltração da
água pluvial na camada inferior do
pavimento, funcionando como uma espécie
de reservatório, retardando, assim, o
escoamento da água para os corpos d’água.

Ação 17: Implantação de Canteiro Pluvial e de Jardim de Chuva
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Justificativa

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Longo Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas
estaduais ou federais.
Reduzir o escoamento superficial por
meio do aumento do coeficiente de
infiltração de água no solo, reduzindo
assim o risco de alagamentos, e
proporcionando um aumento na
qualidade de vida da população. Deve ser
objeto de estudo específico, a ser
realizado por equipe especializada, a qual
indicará quais os pontos ou áreas mais
propícias a receberem os investimentos.

Ação 18: Implantação da Rede de Monitoramento/ Previsão e Alerta de
Eventos Críticos
Responsável
Prazo
Investimento
Fonte de Recursos

Ações

Prefeitura Municipal de Ibirapuã.
Médio Prazo.
Valor a ser definido.
Investimentos oriundos de verbas estaduais
ou federais.
O
município
deverá
implantar,
posteriormente à definição do sistema de
monitoramento de eventos críticos, o
sistema propriamente dito. Essa ação implica
na aquisição, montagem e instalação dos
equipamentos de monitoramento.
A quantidade de equipamentos será
diretamente proporcional à tipologia do
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sistema definido na ação anterior, ou seja,
quanto mais completo o sistema, maior o
número de equipamentos necessários, o que
ressalta a necessidade de estudos por meio
de uma equipe técnica especializada, a qual
irá especificar qual o tipo de sistema que se
encaixa nas necessidades do município,
prezando a relação custo x benefício.
O sistema deverá dá subsídios às ações da
defesa civil no que tange à tomada de
decisões, prezando a segurança da
população.

19. METODOLOGIA UTILIZADA NA REALIZAÇÃO DOS MECANISMOS E
PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DO PMSB

O desenvolvimento dos Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação
Sistemática do Plano Municipal de Saneamento Básico de Ibirapuã se dividiu nos
seguintes itens: (i) indicadores de prestação de serviços de saneamento básico;
(ii) mecanismos de monitoramento; (iii) mecanismos de divulgação; (iv)
mecanismos de representação da sociedade; e, (v) orientações para revisão do
Plano.
Para a definição dos procedimentos a serem realizados no auxílio do
processo de planejamento e avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das
ações programadas pelo PMSB, em relação ao saneamento básico do município,
no item 7.2 propõe-se a utilização de indicadores que possibilitem mensurar os
resultados a serem alcançados.
A determinação dos mecanismos de monitoramento se baseou nas
diretrizes estabelecidas na Lei 11.445/07. Sendo assim, foi proposta a
implantação de um Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico,
que permite o monitoramento do saneamento básico através dos indicadores
propostos no item a seguir.
Com isso, para realizar a avaliação foi proposta a elaboração de um
Relatório de Avaliação Anual do PMSB, que sintetiza todas as informações e as
análises do acompanhamento da implantação das ações e programas propostos.
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Para disponibilizar à população as informações obtidas através dos
mecanismos de monitoramento supracitados foram determinados como
mecanismos de divulgação: a publicação do Relatório Avaliação Anual do PMSB,
a elaboração de uma versão simplificada do mesmo e a realização de um
Seminário Público de Acompanhamento.
Para garantir a representação da sociedade no Plano, os mecanismos
sugerem a criação de um Conselho Municipal de Saneamento Básico, o qual
será o principal agente na defesa dos interesses da população.
As etapas de monitoramento, avaliação e divulgação, além do controle
social que se manifesta na realização dos seminários e de outros eventos de
mobilização social, são interdependentes e essenciais para a revisão do PMSB.
Portanto, foram estabelecidas orientações para revisão do mesmo, através da
análise de todas as informações obtidas no monitoramento e na avaliação, além
das contribuições dos processos participativos. Estas orientações incluem a
elaboração de uma Versão Preliminar de Revisão do PMSB a ser discutida em
Consulta Pública, que permitirá uma revisão democrática e participativa.
A figura abaixo ilustra as etapas e respectivos mecanismos estabelecidos
neste documento.
FIGURA 36 – Fluxograma dos Níveis Institucionais da Responsabilidades

MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

DIVULGAÇÃO E CONTROLE
SOCIAL

REVISÃO DO PMSB

• Sistema de

• Publicação do Relatório

• Versão Preliminar de

monitoramento
• Indicadores
• Relatório de Avaliação
Aual

de Avaliação Anual
• Versão Simplificada do
Relatório
• Seminário Público de
Acompanhamento
• Mobilização Social
• Conselho Municipal de
Saneamento Básico

Revisão do PMSB
• Consulta Pública
• PMSB revisado

20. INSTRUMENTOS DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
20.1. Mecanismos de Monitoramento
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Definidos os indicadores e as metas a serem cumpridas através das ações

e programas propostos neste Plano, que por sua vez baseiam-se na situação em
que se encontra o saneamento básico do município e nas proposições de
alternativas. A prefeitura municipal de Ibirapuã através das Secretarias de
Administração e de Agropecuária e Meio Ambiente poderá realizar o
monitoramento das atividades propostas no PMSB.
Aliado a isso, a Lei nº 11.445/2007 estabelece que seja função da
Prefeitura Municipal estabelecer um sistema de informações sobre serviços de
saneamento, conectado ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS). Nesse contexto sugeriram-se alguns instrumentos de gestão, e dentre
eles, destaca-se o Sistema de Informações Municipais de Saneamento Básico.
O Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico configura-se
como uma ferramenta baseada em dados, armazenados em um banco, que após
processamento geram relatórios com indicadores que possibilitam a análise do
andamento da execução do Plano. Ou seja, este Sistema colabora na avaliação
da efetividade das ações propostas e no cumprimento dos objetivos do Plano.
Além disso, se mostra como um instrumento essencial no monitoramento da
situação real do saneamento básico no município.
Este Sistema apresenta diversos indicadores, essenciais para a
verificação dos progressos do Plano, e que representam a situação dos setores
de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Por meio
da análise do desenvolvimento destes indicadores, é possível identificar os
impactos das ações e programas na melhoria da situação de cada setor, e
consequentemente, na melhoria da qualidade de vida dos habitantes.
Além de indicadores de saúde, os relatórios de pesquisas de satisfação
também devem ser avaliados como forma de verificar os impactos das atividades
do Plano. Também é interessante que as reclamações e sugestões recebidas
através dos canais de comunicação com a população sejam consideradas como
indicadores qualitativos, e devem ser levados em consideração na proposição
de ações alternativas ou modificações das ações existentes.
O desenvolvimento e implantação do Sistema ficam ao encargo de uma
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empresa especializada em softwares. Posteriormente, a Prefeitura fica
responsável por instituir e treinar sua equipe para a aquisição de dados e
operação do Sistema.
Para instituir o Sistema são necessários alguns passos:
• Abrir licitação para contratação da empresa de desenvolvimento de softwares
para a criação do Sistema.
• Auxílio à empresa contratada e disponibilização de informações por parte da
Prefeitura, da concessionária e demais entidades envolvidas e interessadas com
serviços de saneamento. Estes órgãos deverão indicar representantes que irão
colaborar com a implantação do Sistema pela empresa contratada. É importante
que estes representantes integrem posteriormente a equipe responsável pela
operação do Sistema depois que este for concluído.
• Aquisição de materiais necessários à implantação do Sistema, conforme
orientação da empresa contratada. Estes materiais deverão ser adquiridos por
licitação, cujo edital será elaborado com o auxílio da empresa contratada.
• Formar equipe para aquisição dos dados e operação do Sistema, através de
assistência da empresa contratada, que irá definir funções, responsabilidades, e
perfil profissional desejado dos recursos humanos. Esta equipe será responsável
pelo gerenciamento, operação e manutenção do Sistema.
O Sistema pode ser integrado ao site da Prefeitura, e será mantido pelos
funcionários escolhidos para constituir equipe responsável pela aquisição e
operação dos dados.
A atualização dos dados no Sistema deve ser feita anualmente, assim
como a inclusão dos dados no SNIS. Vale ressaltar que o preenchimento do
banco de dados nacional é requisito para acesso aos recursos federais para
investimento nas ações de saneamento básico. O Sistema permitirá uma
avaliação geral da situação do município no que se refere à qualidade e
abrangência dos serviços de saneamento.

20.2. Mecanismos Para a Divulgação

Para que a população de Ibirapuã tenha amplo acesso às informações
referentes ao PMSB, foram definidos alguns instrumentos de divulgação, são
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eles: o Relatório de Avaliação Anual do Plano; a versão simplificada impressa
deste; e o Seminário Público de Acompanhamento do PMSB.
O “Relatório de Avaliação Anual do PMSB” deve relacionar todos os
indicadores constantes no Sistema de Informações Municipal de Saneamento
Básico, bem como sua evolução ao longo do tempo. Desta forma, é possível
verificar os impactos das ações executadas, que se refletem na alteração dos
valores dos indicadores propostos. Com isso, pode ser documentada no relatório
a eficácia das ações propostas na solução dos problemas e limitações
identificadas na fase de Diagnóstico.
Além de ser uma ótima ferramenta de análise, o Relatório de Avaliação
Anual é um mecanismo muito relevante, pois resume todas as informações
associadas à execução das ações e programas propostos no Plano. Ele deve
ser publicado no site da Prefeitura, e precisa ser facilmente acessado. É
interessante que haja uma parte do site somente voltada ao PMSB. Diante disso,
é essencial que estas informações sejam amplamente divulgadas nos meios de
comunicação do município, como televisão, rádio, jornais, redes sociais, entre
outros.
Dentro do relatório é fundamental a existência do item a “Análise de
Execução das Ações Propostas”. Esta análise é um importante indicador, pois
permite verificar a conformidade dos prazos estabelecidos para as ações. Nele
deve ser apresentada a situação em que se encontram as ações propostas,
podendo as mesmas se enquadrar como atrasadas, prorrogadas, concluídas, em
execução ou em conformidade com o prazo estabelecido.
Outro instrumento de divulgação de grande importância é uma versão
simplificada deste relatório. Visto que deve ser impresso e distribuído à
população, esta publicação precisa ser objetiva, com uma linguagem acessível
a todos os públicos, e deve apresentar os aspectos mais importantes do relatório,
focando nos principais resultados e nas dificuldades encontradas.
A versão simplificada pode ser distribuída pelos próprios prestadores de
serviços, como por exemplo, entregue junto à conta de água/esgoto. Após a
distribuição, é necessária a realização de um Seminário Público de
Acompanhamento do PMSB, onde será apresentado o Relatório. Assim, garantese o direito dos cidadãos de conhecer a situação de implementação do Plano,
além de permitir discussões e opiniões referentes a este.
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20.3. Mecanismos de Representação da Sociedade
A fim de promover discussões, propor melhorias e solucionar problemas
referentes ao saneamento básico no município, deve-se criar o Conselho
Municipal de Saneamento Básico. Este deve possuir representantes dos órgãos
relacionados à área, das empresas prestadoras de serviços, dos usuários, e das
entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor
relacionadas ao setor de saneamento básico, conforme recomendado na Lei
Federal n°. 11.445/2007.
O Conselho deve ser o principal ator na defesa dos interesses dos
habitantes quando se trata de saneamento, pois tem como responsabilidade
fiscalizar, regular, discutir e acompanhar os serviços prestados pelo município.
Este conselho vai representar a principal ferramenta de controle social, e
torna muito eficiente a participação da sociedade na estruturação dos serviços
de saneamento básico. Logo, o Conselho deve estar a par das necessidades e
solicitações da população, e deve acompanhar de maneira regular a
implementação das ações e programas do Plano.
Para isso, é importante que os membros do Conselho se mantenham
articulados com a população e com os profissionais do município. A análise do
Relatório de Avaliação Anual do PMSB fica ao encargo do Conselho, que
questiona o que achar relevante e propõe soluções alternativas se achar
necessário.
Como este tem papel fundamental na implantação do PMSB, é importante
que os membros participem de conferências, oficinas, palestras e quaisquer tipos
de eventos voltados ao saneamento básico, para que estes aprendam mais
sobre o tema e tenham capacidades técnicas para trabalhar com o Plano.
O Seminário Público de Acompanhamento do PMSB, serve como um
ótimo instrumento, juntamente ao Conselho. Por meio deste, a população estará
ciente a respeito das ações e programas do Plano, e poderá opinar e manifestarse em relação a isto.
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20.4. Orientações Para a Revisão do Plano

O órgão municipal responsável pela gestão do saneamento deve atualizar
o Plano pelo menos a cada quatro anos. Assim, os elementos constantes do
Plano como as ações, os programas, o cronograma de execução, entre outros,
devem ser ajustados segundo os relatórios de avaliação anual, os seminários
públicos de acompanhamento do PMSB e outros eventos que discutam as
questões referentes ao saneamento básico.
Além disso, as reclamações, sugestões e opiniões da população e do
Conselho Municipal de Saneamento Básico devem ser levadas em conta.
Ao revisar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Ibirapuã, o
primeiro passo baseia-se na análise dos Relatórios de Avaliação Anual do PMSB.
Com isto, o gestor terá uma ampla visão da situação do saneamento no
munícipio.
Desta forma, o gestor deverá avaliar as dificuldades encontradas e pensar
em atitudes alternativas ou modificações, além de ideias apresentadas e
discutidas nos Seminários Públicos de Acompanhamento do PMSB. A partir
disto, serão identificados os locais que possuem maior urgência de intervenção
e quais ações serão tomadas para solucionar os problemas críticos.
Pensando nisso, o gestor pode modificar os prazos determinados no
cronograma, sempre visando o aumento no acesso aos serviços.
Portanto, deve ser criada uma versão prévia da revisão do PMSB, sendo
que esta deve ser apresentada em Consulta Pública, onde as dúvidas da
população possam ser esclarecidas.
A Consulta Pública deve ter uma divulgação ampla, de no mínimo duas
semanas antes do evento, através dos principais meios de comunicação do
município. O Conselho deve estar presente, representando a sociedade, e tem
a função de contestar ou aprovar o PMSB.
Então, considerando o que foi abordado na Consulta Pública, os
profissionais do Núcleo de Gestão do Saneamento devem fazer os ajustes e
correções finais e estruturar a Versão Final da Revisão do PMSB. Com isso, se
efetivam os instrumentos para que a tomada de decisões no setor de
saneamento básico seja mais democrática e participativa.
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É importante que o PMSB seja revisto em períodos coincidentes com o
Plano Plurianual do município. Assim, revisar os dois Planos juntos, entendendo
a condição do saneamento no município e determinando metas técnicas para
chegar à universalização dos serviços adequados ao Plano Nacional de
Saneamento Básico, são os primeiros passos para uma nova gestão municipal.
Além disso, devem ser analisados os recursos necessários para revisar o Plano
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210623661

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
1. Responsável Técnico
JACIARIA SILVA DOS SANTOS

Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

RNP: 0516417681
Registro: 3000066735BA

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE IBIRAPUA

CPF/CNPJ: 14.210.389/0001-04
Nº: 01

PRAçA LOURIVAL PEREIRA BARROS

Complemento: PREFEITURA

Bairro: CENTRO

Cidade: IBIRAPUÃ

UF: BA

Contrato: Não especificado

CEP: 45940000

Celebrado em:

Valor: R$ 1.500,00
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
3. Dados da Obra/Serviço

Nº: 01

PRAçA LOURIVAL PEREIRA BARROS

Complemento: PREFEITURA
Cidade: IBIRAPUÃ
Data de Início: 28/09/2021

Previsão de término: 28/09/2021

Finalidade: Saneamento básico

Bairro: CENTRO
UF: BA
CEP: 45940000
Coordenadas Geográficas: 0, 0
Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE IBIRAPUA

CPF/CNPJ: 14.210.389/0001-04

4. Atividade Técnica
17 – Elaboração

Quantidade

Unidade

1,00

un

1,00

un

24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS
E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #687 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
– PMSB
24 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS
E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #83 – SANEAMENTO
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações
Refere-se ao Projeto - Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do município de Ibirapuã/BA.
6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.
7. Entidade de Classe
NENHUMA - NAO OPTANTE
8. Assinaturas
JACIARIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.372.275-94

Declaro serem verdadeiras as informações acima
,
Local

de

de
data

MUNICIPIO DE IBIRAPUA - CNPJ: 14.210.389/0001-04

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78

Registrada em: 29/09/2021

Valor pago: R$ 88,78

Nosso Número: 53425004

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9y8Dz
Impresso em: 30/09/2021 às 13:17:40 por: , ip: 191.241.157.4
www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia
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