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1 APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação foi elaborada pela STE Engenharia e apresenta o Relatório Síntese do 

Plano Municipal de Saneamento Básico (RSSB), a ser implantado no município de 

São João do Meriti/RJ, pela Prefeitura Municipal, parte integrante do processo de 

estudos e projetos do empreendimento, em conformidade com as exigências 

estabelecidas na Política Nacional de Saneamento Básico, com apoio do Ministério 

das Cidades.  

Os Estudos de Diagnóstico e cenários prospectivos das condições sanitárias do 

município estão sintetizados no presente Relatório, o qual foi elaborado em 

atendimento à legislação vigente, bem como ao disposto no Termo de Referência e 

cláusulas contratuais acordados com a Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa 

Civil da Prefeitura Municipal de São João de Meriti (PMSJM).  

O RSSB utiliza linguagem corrente e recursos didáticos (fotos, mapas, figuras, tabelas) 

para oferecer a melhor compreensão do conteúdo dos estudos realizados pelo público 

em geral, de modo a possibilitar a participação da comunidade no processo de 

elaboração o Plano Municipal de Saneamento Básico de São João de Meriti. A 

publicação contém os resultados dos estudos, dos potenciais efeitos sociais, 

econômicos e ambientais relacionados ao Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), estabelecendo medidas destinadas a evitar, minimizar, mitigar os efeitos 

negativos das condições atuais, bem como potencializar seus benefícios sociais e 

ambientais, estes últimos, foco central de sua realização.  

 

2 O QUE É O RELATÓRIO SÍNTESE DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO (RSSB) 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um dos instrumentos 

estabelecidos no âmbito da Política Nacional de Saneamento Básico, com apoio do 

Ministério das Cidades para garantir o planejamento, a participação social e a 

universalização da prestação dos serviços de saneamento básico, de maneira a 

beneficiar a população residente nas áreas urbanas e rurais e contribuir para a 

melhoria da qualidade socioambiental dos municípios. O objetivo principal do estudo é 

dotar o município de instrumentos e mecanismos que permitam o alcance de metas e 

possam garantir a universalização da prestação dos serviços de saneamento básico, 
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garantindo a saúde e a qualidade de vida da população de São João do Meriti/RJ, 

além da preservação ambiental que a implantação do sistema de saneamento básico,  

possa trazer ao município.  

O estudo avalia as atuais condições sanitárias do município e as consequências da 

sua não implantação diante da persistência do quadro atual. No caso, são propostas 

medidas que deverão ser adotadas para garantir os benefícios previstos de elevação 

da qualidade de vida da população e mitigação dos impactos ambientais que as 

condições atuais causam ao município de São João de Meriti.  

Os trabalhos foram realizados por uma equipe multidisciplinar de especialistas que em 

pesquisas oficiais reuniram dados secundários e nos trabalhos de campo  realizaram 

levantamentos e avaliações das condições atuais do saneamento básico do município 

em um diagnóstico detalhado do ambiente e o prognóstico quanto as características 

que devem retratar a melhor operação do sistema.  

Ao contrário de outros estudos menos complexos, o Plano de Saneamento Básico 

requer a realização de uma consulta pública para assegurar a participação da 

comunidade no processo. 

3 CONTEXTO DO PLANO NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

As diretrizes nacionais para o saneamento básico são estabelecidas pela Lei nº 

11.445, de janeiro de 2007. Dentre os princípios fundamentais no qual os serviços 

públicos de saneamento devem ser prestados destacam-se a universalização do 

acesso, aliada a preocupação com a saúde publica, proteção ao meio ambiente e a 

necessidade de articulação social, de forma a proporcionar a melhoria da qualidade de 

vida da população e a participação social. Esses princípios devem ser alcançados 

através da adoção de tecnologias eficientes e economicamente sustentáveis, 

apropriadas à realidade local. 

A Lei 11.445 vem ainda como uma exigência legal da necessidade da ação de 

planejamento, uma vez que determina que o titular dos serviços deva formular suas 

respectivas políticas públicas de saneamento básico, devendo para isso elaborar os 

planos de saneamento básico (Art. 9º) e que os mesmos são condições de validade 

dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços de saneamento (Art. 11). 

Segundo o Art. 3º da Lei, Saneamento Básico é definido como sendo o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 
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a) abastecimento de água potável; 

b) esgotamento sanitário; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Dentro desse contexto o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) deve ser 

elaborado englobando essas quatro áreas de forma inter-relacionadas e se constitui 

em um instrumento estratégico de planejamento e gestão participativa, com o objetivo 

de atender ao que determina os preceitos da Lei. Esta característica dinâmica e 

participativa do PMSB é prevista no artigo 19 da Lei, conforme pode ser observado 

nos parágrafos abaixo: 

§ 4o Os planos de saneamento básico serão revistos 

periodicamente, em prazo não superior a 04 (quatro) anos, 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. 

§ 5o Será assegurada ampla divulgação das propostas dos 

planos de saneamento básico e dos estudos que as 

fundamentem, inclusive com a realização de audiências ou 

consultas públicas. 

Em virtude dessas características de estabelecer as diretrizes nacionais para a 

prestação de serviços, seus instrumentos, os mecanismos para regulação, como 

também as diretrizes para a participação e controle social, pode-se considerar que a 

Política Nacional de Saneamento, instituída pela Lei nº 11.445/2007 é atualmente o 

principal marco regulatório para o setor de saneamento básico no Brasil, e tem como 

principais desafios o acesso universal aos serviços de saneamento básico, com 

qualidade, equidade, continuidade e modicidade tarifária. Com base na elaboração do 

seu Plano Municipal de Saneamento Básico, São João do Meriti/RJ possuirá uma 

importante ferramenta de planejamento para o alcance desses desafios. 

4 HISTÓRIA E CARACTERÍSTICAS -  MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO MERITI/RJ 

 

O município de São João do Meriti/RJ, foi elevado à categoria de município em 1947, 

através da Lei nº 6, com densidade demográfica elevadíssima de 13.124,56 hab/km2, 

sendo conhecida dessa forma como “Formigueiro das Américas”. Conforme pode ser 

observado pelo Mapa Bairros de São João de Meriti, o município possui 16 bairros 
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distribuídos em 3 (três) distritos, tendo um total de 147.435 domicílios particulares 

permanentes, todos na área urbana. 

O município faz parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro,  possuindo uma 

área de 35,216 Km2, conforme o IBGE. Sua posição geográfica é privilegiada e 

estratégica, e integra a assim chamada Baixada Fluminense (Japeri, Queimados, 

Nova Iguaçu, Mesquita, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti e Duque de 

Caxias), a qual  concentra1 um polo Petroquímico, Químico e Plástico (Duque de 

Caxias, Belford Roxo e São João de Meriti) e algumas concentrações de atividades 

industriais – vestuário (Nova Iguaçu e São João de Meriti) e papel/editorial/gráfica 

(Duque de Caxias e São João de Meriti).  

Apesar disso a Região é marcada por grandes contradições, pois o crescimento 

econômico não caminha junto com o atendimento das necessidades básicas da 

população: distribuição desigual dos serviços e equipamentos urbanos; a crescente 

demanda por habitações, marcada pelo aumento de submoradias e pela expansão de 

favelas; a intensa degradação do meio ambiente e o consequente esgotamento dos 

recursos naturais; e, a insegurança pública, demonstrada pelos altos índices de 

criminalidade.  

São João de Meriti possui 458.673 habitantes, segundo o Censo de 2010, (2,86% da 

população do Estado). No Censo de 2000 apresentava uma população de 449.476 

habitantes, representando dessa forma uma taxa de crescimento populacional 

pequena, na faixa de 0,20% conforme apresentado no Quadro 4-1 . Está entre os 

municípios mais populosos do Estado. 

                                                

1
  Dados do SEBRAE/RJ. 
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Quadro 4-1 - Evolução Populacional de São João de Meriti/RJ 

ANO ESTIMATIVA POPULAÇÃO 

1980 398.819 

1991 425.772 

1996 433.759 

2000 449.476 

2004 461.638 

2007 464.282 

2009 469.827 

2010 458.673 

2011 459.379 

2012 460.062 

 

5 ARRANJO GERAL 

 

5.1 Serviços de Abastecimento de Água Potável 

A cidade de São João do Meriti recebe água tratada oriunda do sistema geral da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ, operado pela CEDAE, e cujo 

abastecimento tem origem nos sistemas Guandu, Lages e Acari. 

As fontes produtoras de água que suprem a cidade de São João do Meriti são o rio 

Guandu e ainda mananciais de serra do sistema Acari. O rio Guandu tem sua vazão 

garantida pelas águas transpostas do Rio Paraíba do Sul para a geração de energia 

elétrica; com isto, a vazão média natural do rio é aumentada em 20 m3/s, permitindo 

uma vazão regularizada de 160 m3/s, condição que torna o rio Guandu o maior e 

melhor manancial de água da RMRJ. 

Por receber água do rio Paraíba do Sul mostra ser suscetível a piora da qualidade de 

sua água, pois aquele rio recebe contribuição de esgoto de mais de 5,5 milhões de 

habitantes em 180 municípios, a maioria sem tratamento, e ainda poluentes industriais 

de fatia significativa do PIB industrial brasileiro. Além disto, ao percorrer a Baixada 
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Fluminense recebe a contribuição de diversos rios menores e que são corpos 

receptores de esgotos brutos com baixa capacidade de autodepuração. 

Os indicadores oficiais de cobertura do serviço de abastecimento de água potável, 

como os do o IBGE e o SNIS, mostram a realidade a seguir. 

                Quadro 5-1 - Atendimento do Serviço: Dados Oficiais do IBGE (2010) e SNIS 
(2011) 

Domicílios totais 
Censo 2010 = 

147.450 

Pelo IBGE – Censo de 2010 Pelo SNIS – 2011 

Domicílios % Atendimento Domicílios % Atendimento 

Atendidos em 
Água 

137.135 93,0% 117.256 79,5% 

Obs1: IBGE: domicílios ligados à rede geral; 

Obs2: SNIS: informações do número de economias residenciais fornecidas pela CEDAE 

O Quadro 5-1 apresenta uma diferença entre as informações originárias do cadastro 

de usuários da CEDAE e os resultados de pesquisa direta aplicada pelo IBGE. Essa 

diferença reflete a ocorrência de domicílios atendidos e que ainda não estão 

cadastrados no sistema CEDAE. 

Em pesquisa realizada com a aplicação de questionário junto à população, observou-

se que, com exceção dos bairros Jardim Meriti e Venda Velha, os moradores dos 

demais bairros descreveram a ocorrência de falta de água em pelo menos dois dias 

por semana.  Nos bairros São Mateus e Jardim Sumaré foram relatadas que as 

ocorrências chegam a 15 e 7 dias respectivamente. 
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Figura 5-1 - Áreas (azul) contempladas com a distribuição de água. 
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O conjunto dos sistemas de suprimento direto para o município – o Guandu, Acari e 

Lages, somam a vazão de produção de 50 m3/s, assim composto: 

Quadro 5-2 - Vazão de produção – RMRJ. 

Sistema produtor 
Vazão de produção 
L/s 

Guandu 42.000 
Acari 3.000 
Lages 5.000 

TOTAL 50.000 
Fonte: PMSB SJM – A/E - 2012, página 47. 

A foto 5-1 mostra uma visão geral da ETA Guandu, localizado no município de Nova 

Iguaçu. 

 
Foto 5-1 - Visão Aérea da ETA Guandu. 

           Fonte: PMSB SJM - A/E – 2012. 

Essa vazão atende hoje a uma população de 9,7 milhões de pessoas, o que equivale 

a uma disponibilização média de água de 445L/hab/dia. Este alto nível de 

disponibilização de água, em situação de eficiência, deveria atender com folga a 

demanda, dado que o volume disponibilizado por domicílio é bastante alto em todas as 

cidades da RMRJ. No caso de São João este valor atinge 40m3/domicílio/mês, valor 

bastante superior à média do consumo essencial, da ordem de 12 a 16m3/dom/mês na 

média nacional conforme o SNIS 2011. 

 A Perda de Água e seu Impacto na Oferta de Água  

O diagnóstico realizado aponta que o atendimento do serviço em SJM não é regular, 

que há rodízio de água e ocorre um abastecimento eventual nas áreas consideradas 

não atendidas. Se por um lado o volume disponibilizado não representa fator limitante, 

por outro se vê que as perdas do sistema acarretam desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda. Entre os aspectos que influenciam as perdas podem-se destacar: 

 Falta de macromedidores para o controle da água disponibilizada ao Município; 
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 Baixo índice de hidrometração, somada à obsolescência do atual parque de 

hidrômetros; 

 Cavaletes fora do padrão, internos ao imóvel, em área de difícil acesso ou sem 

abrigo para o hidrômetro; 

 Cobertura da rede ainda não universalizada, forçando o uso de outras fontes 

de água, com altos riscos a saúde; 

 Elevado índice de ramais clandestinos e baixa confiabilidade do cadastro; 

 Falta de manutenção da rede secundária e de intervenções indevidas nas 

mesmas, acarretando elevado índice de vazamentos; 

 Alimentação da rede secundária direto das subadutoras, acarretando alta 

pressão na rede e elevando as perdas. 

A Foto 5-2 mostra um exemplo de ligações clandestinas encontras em São João de 

Meriti. 

 
Foto 5-2 - Ligações clandestinas em sub-Adutora de Água. 

              Fonte: PMSB SJM - A/E – 2012. 

 Insuficiência da Reservação e da Macrodistribuição 

Outro conjunto de problemas reside na reservação e macrodistribuição: 

 Volume de reservação atual abaixo do mínimo necessário (parâmetro de 

1/3 da demanda de água no dia de maior consumo), tornando insuficiente a 

oferta nas horas de pico de consumo;  

 Reservatório do Parque Araruama fora de uso, deixando o setor com 

abastecimento precário; 

 Necessidade de reparos em todos os reservatórios, incluindo controle de 

nível visual, cerca e proteção; 

 Necessidade de anéis troncos interligando os reservatórios, dando com isto 

mais flexibilidade operacional; 
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 Melhorar a setorização e confinando a área de influência de cada 

reservatório. 

 Necessidades de Controle Operacional e Qualidade do Atendimento 

A ausência de fiscalização e regulação eficazes torna o controle operacional e a 

qualidade do atendimento deficientes, nos quais se verificam: 

 Insuficiente controle operacional da pressão na rede e do nível de 

reservatórios;  

 Falta de registro e fiscalização das irregularidades no fornecimento de água, 

dificultando a cobrança e o planejamento de melhoria no serviço.  

A demanda por água está detalhada no item de prognósticos e alternativas para 

universalização dos serviços de saneamento básico, onde resumidamente se 

apresenta: 

 A população estimada vai de 462.600 habitantes em 2014 para 494.470 

em 2043;  

 O cenário de demanda pressupõe ainda: 

i. cobertura evoluindo de 80% em 2014 para 100% em 2033 e daí 

permanecendo até 2043; 

ii. consumo per capita de 200 litros / habitante / dia;  

iii. perda decrescendo da atual de 50% até atingir 30% em 2033 e 

daí permanecendo até 2043. 

Com isto, a vazão demandada de produção parte de 2.056L/s em 2014 para 1.962L/s 

em 2043, isto porque o decaimento das perdas possui maior proporção do que o 

crescimento populacional.  

Diante deste cenário justificado no item de prognóstico, pode-se concluir que a vazão 

disponibilizada hoje pelo sistema produtor da CEDAE é suficiente para cobrir a 

demanda atual e futura, isto se forem realizadas as ações de redução e controle de 

perdas preconizada neste PMSB. 

O município conta com seis reservatórios, apenas 5 em funcionamento, que totalizam 

o volume de 27.500m3. 

O mapa apresentado a seguir mostra os reservatórios existentes e respectivos bairros 

e áreas de influência de atendimento de cada um. 
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Figura 5-2 - Reservatórios existentes e respectivos bairros 
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A distribuição de água de SJM é abastecida pelo sistema Guandu através de duas 

pontas, a adutora APBF que vem de Belford Roxo, e a adutora Jacques Acari II, que 

vem da Cidade do Rio de Janeiro. Em ambas as pontas o sistema se utiliza das 5 

linhas do Acari para atravessar o Município e delas retirar as subadutoras que 

alimentam os reservatórios. 

 

5.2 Serviços de Esgotamento Sanitário 

O estudo “Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da População”, 

desenvolvido pelos pesquisadores do Instituto Trata Brasil, traz um quadro 

preocupante para o município de São João do Meriti/RJ. Isto porque classifica o 

município entre os 100 (cem) maiores municípios brasileiros com índices de extrema 

gravidade em relação as consequências da falta de saneamento básico. 

Segundo dados do estudo o município de São João de Meriti possuía, até 2010, um 

baixo índice de tratamento do esgoto coletado na cidade: 48,7%. Ao comparar os 

indicadores de tratamento de esgoto em relação à água consumida (em 2010) é 

possível constatar as altas taxas de internação por diarreia para São João de Meriti, 

conforme pode ser observado no Quadro 5-3. 

Quadro 5-3 - Índice de Atendimento Total de Esgoto, Proporção de Esgoto Tratado por 
Água Consumida e Taxa de Internação por Diarreia - São João de Meriti (2010). 

Município 

Índice de 

Atendimento Total 

de Esgoto (%) 

Proporção de Esgoto 

Tratado Por Água 

Consumida (%) 

Taxa de Internação 

por Diarreia/100 mil 

Hab. 

São João de Meriti 48,7 0 116,2 

Fonte: Instituto Trata Brasil, 2013 (adaptado). 

 

 Benefícios sociais e ambientais à Região 

As principais justificativas ao Plano Municipal de Saneamento Básico apoiam-se na 

necessidade de universalização dos serviços e o estabelecimento de procedimento 

que permitam o acompanhamento e controle das ações de engenharia para o 

aumento da prática de gestão do saneamento básico no município, de maneira que 

toda a população passe a se beneficiar do serviço de tratamento de esgoto, da boa 

qualidade da água consumida, da boa prática operacional de coleta e tratamento dos 

resíduos sólidos urbanos e da ampliação dos serviços de drenagem das águas 
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pluviais. A isso se somam a mitigação dos impactos ambientais sobre os corpos 

hídricos localizados no município  de São João do Meriti/RJ. 

Os indicadores oficiais de cobertura do serviço de esgoto, como os do o IBGE e o 

SNIS, mostram a realidade a seguir - Quadro 5-4 - Cobertura do Serviço: Dados 

Oficiais do IBGE (2010) e SNIS (2011). 

Quadro 5-4 - Cobertura do Serviço: Dados Oficiais do IBGE (2010) e SNIS (2011). 

Domicílios totais 

Censo 2010 = 147.450 

Pelo IBGE – Censo de 2010 Pelo SNIS – 2011 

Domicílios % Atendimento Domicílios % Atendimento 

Atendidos em Esgoto 138.267 93,8% 61.830 41,9% 

OBS1: IBGE - Dado considera atendimento por rede coletora, fossa e drenagem pluvial.  OBS2: SNIS - 

Diagnóstico 2011- referenciado no número de economias residenciais; dado considera apenas rede 

coletora. 

Em pesquisa de campo foram levantados dados de 63 moradias em diversos bairros 

do município, e o resultado indicou que a totalidade dispõe de banheiro e 42 (quarenta 

e duas) moradias informaram estar conectadas à rede. O objetivo dessa pesquisa foi 

uma observação amostral da situação de esgotamento sanitário. 

Apesar da CEDAE informar a existência de rede coletora e ligações em SJM, o 

sistema não é operado e nem recebe manutenção fato que indica a eventualidade de 

descontinuidade do esgotamento ou mesmo extravasamento da rede.  

Da mesma forma não existem informações dos parâmetros de qualidade dos efluentes 

das ETE em operação, as quais se situam fora do município. 
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Figura 5-3 - Bairros atendidos por coleta de esgoto 
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Foto 5-3 - Estrada São João/Caxias, bairro 

Parque Araruama (Setembro/2013). 

 
Foto 5-4 - Rua Anastácio Correa, Bairro de 

Venda Velha (Setembro/2013). 

A rede existente em SJM veio sendo implantada desde a década de 80, por diversos 

programas: 

 Projeto Especial de Saneamento da Baixada Fluminense – PEBS 

(1984/1988)  

 Projeto Reconstrução Rio (1988/1990) 

 Programa Despoluição da Baía de Guanabara – PDBG (1993/1998)  

 Programa Nova Baixada ou Baixada Viva (1996/2007)  

Atualmente estão previstas obras de ampliação do sistema existentes de esgotos 

dentro do PSAM - Programa de Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de 

Guanabara a cargo da SEA – Secretaria de Estado do Ambiente. 

Os dados obtidos no SNIS 2011 indicam a situação relativa à rede e ligações: 

Quadro 5-5 - Dados de Ligações e Economias – esgoto – 2011. 

Ligações 
Totais 45.515 

Ativas 39.885 

Economias 
Ativas totais 66.364 

Residenciais ativas 61.830 

Extensão de rede (m) 417.000 

Fonte: Diagnóstico SNIS – 2011. 

Os dados acima indicam um índice de atendimento de 33,4% de domicílios 

conectados à rede.  

O escoamento geral de SJM caminha para duas bacias distintas de drenagem: 

 A bacia do rio Sarapuí, que drena a parte norte do município; 

 A bacia do rio Meriti, que drena a parte sul. 



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

16 

Seguindo esta conformação topográfica, os esgotos do município se dirigem a dois 

locais distintos, em unidades construídas dentro do PDBG e operadas pela CEDAE:  

Os esgotos da área norte do município para a ETE Sarapuí, situada no município de 

Belfort Roxo, que atende também a área drenada pelo rio Sarapuí dos municípios de 

Duque de Caxias (parcial), Belfort Roxo, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu.  

Da área sul para a ETE Pavuna, situada no município do Rio de Janeiro, que atenderá 

também a área drenada pelo rio Pavuna na cidade do Rio de Janeiro, e a área 

drenada pelo rio Meriti do município de Nilópolis e Duque de Caxias. 

As duas ETE são operadas pela CEDAE e tem tratamento pelo processo de lodo 

ativado, atendendo as condições ambientais exigidas pelo INEA. Cada ETE tem 

capacidade de tratamento de 1,5 m3/s, com área disponível para futura expansão. 

Dada esta capacidade, entende-se como passível de atendimento a demanda, atual e 

futura, de tratamento de esgotos do município. Todavia, os esgotos do município ainda 

não estão chegando às ETE existentes. Por outro lado, o funcionamento destas está a 

cargo da CEDAE, que não informou sobre dados de monitoramento, tanto dos 

efluentes já tratados nestas unidades quanto às condições dos corpos receptores 

respectivos, os rios Sarapuí e Pavuna. 
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Figura 5-4 -  Rede de esgotos 
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 As Necessidades do Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário 

O sistema de esgotamento sanitário tem capacidade de tratamento dos efluentes 

coletados, através das ETE Sarapuí e Pavuna, não necessitando de outras unidades 

de tratamento. Por outro lado, apresenta problemas cruciais no tocante a coleta e 

afastamento dos esgotos, entre os quais:  

 Sistema de coleta ainda não universalizado, fazendo com que nas áreas 

carentes o lançamento seja direto na rua, com altos riscos a saúde pública; 

 Falta de manutenção da rede separadora existente, estando parte assoreada e 

parte transformada em sistema misto de coleta, onde são transportados no 

mesmo sistema o esgoto e as águas da chuva;  

 Elevado índice de infiltração na rede separadora, dado a falta de controle das 

instalações intradomiciliares de água pluvial; 

 Subdimensionamento da rede coletora, com diâmetro e declividade 

acarretando assoreamento constante e consequente extravasamentos em PV; 

 Trechos sem PV ou outro dispositivo de limpeza, com alguns PV e tampas fora 

de padrão, outros assoreados e/ou cobertos pela pavimentação;  

 Ligações sem caixa de inspeção, dificultando manutenção;  

 Ligações executadas com conexões não apropriadas, o que pode causar 

infiltrações e abatimentos.  

 A Precariedade do Controle Operacional de Unidades Macro  

As unidades operacionais existentes (interceptores, elevatórias e linhas de recalque) 

do sistema macro,  ainda não estão em operação adequada, onde, no conjunto, 

apresentam os principais problemas: 

 Faltam trechos de interceptação e afastamento dos esgotos, o que 

acarreta diversos pontos de lançamento “in natura”; 

 Elevatórias necessitando de reformas eletromecânicas, urbanização da 

área, além de equipamentos de vigilância e segurança;  

 Insuficiente controle operacional das elevatórias existentes no 

município; 

 Falta de controle do volume de efluentes coletados, devido a falta de 

macromedidores.  
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 Necessidades de Eficácia Operacional e Qualidade do Atendimento 

Da mesma forma que apontado para o serviço de água, problemas na qualidade do 

serviço ocorrem devido a: 

 Falta de registro e fiscalização das irregularidades no esgotamento 

sanitário, dificultando a cobrança e o planejamento de melhoria no 

serviço.  

 

5.3 Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A Constituição Federal em seus artigos 182 e 183 enuncia as diretrizes de política e 

gestão urbana do País, termos estes que foram regulamentados pelo Estatuto das 

Cidades, por meio da Lei nº 19.257/2001. Em complemento foi promulgada em 

14/12/2004 a Lei Orgânica do Município de São João de Meriti, sob a qual são regidas 

a organização, o exercício do poder e o fortalecimento das instituições e dos direitos 

da pessoa humana. O Estatuto das Cidades estabelece o Plano Diretor (PD) como 

instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento 

urbano de um município. 

Na Seção V – Gestão de Resíduos Sólidos – Artigo 61 e 62, define que o Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos deve ser ação prioritária para a solução dos problemas 

de resíduos sólidos, considerar o diálogo entre o município e os demais municípios 

metropolitanos, com o intuito de resolver o problema da geração de resíduos. E 

acrescenta ainda que a política dos resíduos deverá respeitar as seguintes diretrizes: 

I – estabelecer programa de tratamento de resíduos sólidos, com a implantação 

de medidas para reduzir a quantidade de resíduos produzidos bem como a 

reciclagem de materiais;  

II – promover a recuperação das áreas já degradadas do território municipal, 

seja do ponto de vista físico, químico ou biológico, pela reversão das 

respectivas condições ambientais;  

III – implementação do sistema de coleta seletiva de lixo, para separação do 

lixo orgânico daquele reciclável, com orientação para separação na fonte do 

lixo domiciliar;  

IV – ampliar o controle sobre a destinação final dos resíduos;  

V – tratamento diferenciado dos resíduos sólidos provenientes dos serviços de 

saúde, desde o recolhimento nas unidades geradoras até a disposição final;  
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VI – promover a gestão compartilhada dos resíduos sólidos.  

Neste contexto e conforme dados obtidos e descritos nos itens seguintes, pode-se 

indicar os principais pontos críticos em relação à política municipal de RSU: 

 Não existe ainda uma política efetiva visando estabelecer programa de 

tratamento de RSU com medidas para redução da quantidade dos 

mesmos; 

 O sistema de coleta seletiva foi empregado de forma bastante tímida, 

sem resultados expressivos, bem como a questão da educação 

ambiental da comunidade; 

 Não há um controle sistemático da destinação dos RSU, acarretando a 

criação de diversos pontos de lançamento clandestino. 

A coleta de RSU porta a porta é realizada 3 (três) vezes na semana (de segunda a 

sábado), nos períodos diurno e noturno. Nas principais vias públicas, praças e 

comércio a coleta é realizada 2 (duas) vezes ao dia, nos períodos diurno e noturno, 

todos os dias da semana (de segunda a segunda). 

As Figura 5-5 a Figura 5-7 ilustram, de maneira geral, os setores de coleta de lixo do 

Município. Ressalta-se que as manchas em branco são locais em que não existe 

arruamento ou são zonas industriais ou ainda parques de lazer ou preservação. 

Figura 5-5 - Vista Geral dos Setores de Coleta de Lixo do Município.  
 

 
Fonte: PMSJM. 
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Figura 5-6 - Periodicidade de Coleta de Lixo.  

 

 

 
Fonte: PMSJM. 

 

Figura 5-7 - Turnos de Coleta de Lixo. 

 

 
Fonte: PMSJM. 
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A varrição no município ocorre através de equipes diurnas e noturnas, com a limpeza 

das principais ruas, praças e feiras2. Ao todo, o serviço de limpeza urbana é dividido 

em 30 setores, que efetuam a varrição em 185 ruas e, em torno de 8 feiras e 20 

praças. O Centro da cidade é o local com maior número de ruas varridas, 

apresentando aproximadamente 80 ruas varridas por dia. As Foto 5-5 Foto 5-6 

ilustram alguns dos funcionários no ato da varrição, indicando o logradouro. 

 
Foto 5-5 - Varredor da Prefeitura - Av. 

Comendador Teles de Menezes, esquina 
com R. Ipanema – Jardim Botânico 

 
Foto 5-6 - Varredor da Prefeitura - Estrada 

São João Caxias, próximo a Shopping 
Grande Rio – Venda Velha. 

O lixo coletado representa o atendimento de 438.021 moradores. Isso representa que 

cerca de 96% da população do município é atendida pelos serviços de coleta de lixo. 

Por sua vez, de acordo com dados dos SNIS (2010), 100% da população municipal é 

atendida pelos serviços de coleta de resíduos sólidos e indica que há uma massa 

coletada per capita em relação à população urbana de 1,44 Kg (hab. x dia). 

Apesar destes dados em relação ao serviço de coleta, é importante ressaltar ainda 

que, existem pontos de lançamento clandestino, áreas de risco (favelas), ruas 

inacessíveis, onde o serviço de coleta não é atendido, conforme ilustram as Foto 5-7 e 

Foto 5-8. 

                                                

2
 Secretaria de Serviços Públicos – SEMSEP, através da Coordenadoria de Limpeza Urbana 
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Foto 5-7 - Região sobre a linha férrea com 

lançamento clandestino de resíduos. 

 
Foto 5-8 - Local de lançamento clandestino 

de resíduos. 

São João de Meriti não possui instalações para tratamento ou disposição final (Aterro 

Sanitário) dos RSU: possui apenas uma unidade de recuperação de recicláveis 

(COOPERANGEL), responsável pela coleta de 84 toneladas de resíduos de 16 tipos 

de materiais recicláveis no município. Esse valor corresponde a aproximadamente 

11% dos materiais recicláveis coletados (SNIS 2010).  Outra estrutura integrante do 

sistema é a Estação de Transferência de RSU que recebe os resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais e de limpeza urbana coletados – Foto 5-9 e Foto 5-10. Essa 

Estação possui licença ambiental emitida pelo INEA/RJ (Instituto Estadual do 

Ambiente), além de licença de operação e licença de transporte.  

Coleta-se aproximadamente 14.730 toneladas de resíduos da construção e demolição 

(RCD), que são primeiramente recolhidos e encaminhados para uma área de depósito 

situada ao lado da Estação de Transferência de Lixo.  

 
Foto 5-9 - Estação de Transferência de 

Lixo–Bairro Venda Velha. 

 
Foto 5-10 - Estação de Transferência de 

Lixo–Bairro Venda Velha. 

Posteriormente, esses resíduos são levados para o CTR – Nova Iguaçu para serem 

processados na unidade de tratamento de RCD. 

A destinação final dos resíduos é realizada com a transferência para Central de 

Tratamento de Resíduos (CTR) de Nova Iguaçu, administrada pela empresa Harztec.  
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Esta CTR possui as características abaixo relacionadas3. 

Localização: Estrada de Adrianópolis, 5.213 – Santa Rita – Nova Iguaçu/RJ 

Capacidade de Recebimento: 4.000 toneladas/dia 

Vida Útil: 22 anos (até 2025) (não considerando os novos vales 5 e 6) 

Área Total: 1.200.000,00 m
2 

Cobertura de manta nas células de aterro: 100.000,00 m
2
 

Captação de Queima de Biogás: 2.800 m
3
/hora 

Captação e queima de chorume: 600m
3
/dia 

Fonte: SEMADEC 

 

O serviço de coleta e transporte dos resíduos hospitalares (RSS) é executado por 

empresa especializada, desde a coleta nas unidades de saúde municipais, 

correspondente a um volume aproximado de 320 kg/dia e levados para empresa 

especializada na descontaminação do material para que, posteriormente, seja 

encaminhado para disposição no CTR de Nova Iguaçu.  

No caso do município de São João de Meriti, os RSS que chegam à empresa sofrem 

tratamento através de esterilização por autoclave – consiste na exposição do resíduo 

contaminado por agentes biológicos infectantes ao vapor saturado sob pressão, a uma 

temperatura média de 150ºC por 30 minutos. A redução de volume de resíduos é da 

ordem de 40%. 

Ao término dessa descontaminação e redução de volume, os resíduos de saúde de 

São João de Meriti são encaminhados para o CTR Nova Iguaçu (Foto 5-11 e Foto 

5-12).  

                                                

3
 Todas as informações foram retiradas do site da empresa, em http://www.haztec.com.br/ambiental/index.php, acesso em 

fevereiro/2013. 
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Foto 5-11 - Processo de Descontaminação 

dos Resíduos de Saúde.  
Fonte: Aborgama Ltda. 

 

 
Foto 5-12 -  Processo de Descontaminação 

dos Resíduos de Saúde - Autoclaves. 
Fonte: Aborgama Ltda 

 

5.3.1 Situação Socioambiental do Sítio Utilizado para a Disposição Final 

Como no município de São João de Meriti há somente uma Estação de Transferência 

de Lixo, não existe unidade de disposição final dos resíduos (aterros sanitários e/ou 

controlados). Por consequência, não existem catadores/pessoas envolvidas na 

disposição final. 

Por outro lado, observa-se por meio das Foto 5-13 e Foto 5-14, que a estação de 

transferência situa-se nas proximidades de diversas habitações, o que provoca nesses 

habitantes incômodos devidos a mau cheiro e ruídos. 

 

 
Foto 5-13 - Conjunto Habitacional sendo 

Finalizado, ao Lado da Estação de 
Transferência de Lixo. 

 
Foto 5-14 - Proximidade de Habitações da 

Estação de Transferência de Lixo. 

 

Conforme observado em campo e segundo informações da SEMADEC, o local da 

Estação de Transferência de Lixo está sendo transferido para uma nova área, 

localizada entre os bairros Parque Juriti e Parque Analândia (Figura 5-8 – Local da 

Nova Estação de Transferência de Lixo), com as seguintes características técnicas: 
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Quadro 5-6 -  características técnicas da nova Estação de Transferência de Lixo 

Nova Área de Transbordo e Transferência - (ATT) 

Capacidade - 1000 ton/dia; 

Área útil para Transbordo - 4.151,08 m2 

Área Apoio Operacional - 184,74 m2 

Área Cinturão Verde - 1.311,37 m2 

Área Total - 9.276,01 m2 

Fonte: SEMADEC. 

 

 

Figura 5-8- Local da Nova Estação de Transferência de Lixo. 

 

Para essa nova unidade de transferência de RSU, está prevista a construção de um 

módulo de processamento/beneficiamento de RCC, com capacidade para processar 

40 ton/dia, conforme o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e 

de Demolição - Projeto Entulho Limpo na Baixada. Essa nova estrutura irá juntar-se à 

CTR – NI, com capacidade de recebimento de 4.000 ton/dia, área total de 

1.200.000,00 m² e vida útil de 22 anos (operação até 2025), a qual já opera dentro das 

condições previstas. Esse conjunto de estruturas irá colocar o município com 

capacidade de manejo eficiente dos resíduos, no sentido de atender a coletada de 400 
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toneladas diárias de RSU. Somam-se a esse volume 1 tonelada de resíduos dos 

serviços de saúde, 14.730 toneladas de resíduos da construção civil e cerca de 65 

toneladas de materiais recicláveis, provenientes da coleta seletiva. Essa massa 

oferece um indicador coletado per capita de 0,90 Kg/(hab. x dia) de resíduos sólidos 

urbanos; 0,0001 Kg/(hab. x dia) de resíduos dos serviços de saúde e; 0,005 Kg/(hab. x 

dia) proveniente da coleta seletiva. 

5.3.2 Caracterização dos Resíduos Sólidos Produzidos 

Os grandes geradores do município (empresas, indústrias, prestadores de serviços) 

também são responsáveis pelo destino final dos seus resíduos, conforme determina a Lei 

Estadual nº 5538/12. A coleta é realizada por empresa transportadora especializada e o 

material transportado para o destino final no CTR - Nova Iguaçu.  

Quadro 5-7 - Grandes Geradores Atendidos pela Empresa Santa Cecília Transporte de 
Resíduos – São João de Meriti (2012). 

RAMO/ATIVIDADE 

VOLUME 

COLETADO 

(Ton/MÊS) 

TIPO DE COLETA 
DESTINO 

FINAL 

Galeria Comercial 3 Coleta programada - lixo misturado CTR - N Iguaçu 

Shopping Center 100 Coleta programada - lixo misturado CTR - N Iguaçu 

Supermercado 15 Coleta programada - lixo misturado CTR - N Iguaçu 

Fonte: Santa Cecília Transporte de Resíduos. 

 

 
Foto 5-15 - Vista Geral do Pátio e Veículos 
da Empresa Santa Cecília Transporte de 

Resíduos. 

 
Foto 5-16 - Vista Geral do Pátio e Veículos 
da Empresa Santa Cecília Transporte de 

Resíduos. 
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5.3.3 Coleta Seletiva 

Apenas uma entidade cooperada está formalmente registrada no sistema, para 

executar a coleta resíduos sólidos recicláveis (catadores). Essa entidade denominada 

COOPERANGEL, juridicamente criada em 2005, conta com o apoio da Prefeitura 

Municipal que cedeu, em comodato, a área de estocagem e separação e mantém sua 

produção, por meio de parcerias com empresas e instituições que destinam seus 

materiais recicláveis em doação. 

A COOPERANGEL trabalha com a coleta de aproximadamente 16 tipos de materiais 

recicláveis: papel, papelão, plástico, ferro, alumínio, óleo, móveis, computadores, 

eletrônicos, jornal, revistas, livros, garrafas PET, embalagens Tetra Pak, etc. 

O material chega até a Cooperativa basicamente de 4 (quatro) formas: 

 coletado pelos catadores associados em seus bairros; 

 doados por pessoas que, após solicitarem via telefone, o caminhão 

recolhe o material; 

 programa de coleta seletiva nas escolas; 

 parcerias com empresas. 

 
Foto 5-17 - Caminhão Chegando com 
Materiais Recicláveis, Recolhidos nas 

Escolas Municipais. 

 
Foto 5-18 - Separadoras Enchendo Bags 

com Material a ser Revendido. 

 

Os trabalhos estão divididos interna (separação) e externamente (coleta – catadores) 

que absorvem cerca de 160 pessoas entre cooperados e associados, todos voltados 

ao processo, cujo ciclo final é concluído no encaminhamento dos resíduos, 

classificados por categoria (papel, papelão, plástico, ferro, alumínio,etc.), aos pontos 

de venda seletiva de recicláveis. 



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

29 

As receitas geradas pela operação da cooperativa contribuem para a cobertura dos 

custos operacionais do veículo coletor, da própria infraestrutura de armazenagem e 

separação e ainda as obrigações fiscais. Os lucros são partilhados igualmente entre 

todos os cooperados. 

No momento, a Prefeitura Municipal incentiva a criação de novas cooperativas no 

sentido de ampliar à todo o município o ciclo de coleta e destinação de resíduos 

recicláveis. 

A política de coleta seletiva posta em prática pela Prefeitura Municipal que a leva a 

incentivar novas cooperativas, já apresenta resultados perceptíveis quanto as 

mudanças de comportamentos nas comunidades: redução do lixo em encostas, 

diminuição de alagamentos e decréscimo do número de casos de dengue. 

A Figura 5-9 a seguir, ilustra o folder voltado à conscientização da população e 

distribuído por uma Cooperativa na comunidade Pau Branco. Essa cooperativa ainda 

aguarda os trâmites formais de registro, mas vem operando informalmente. 
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Figura 5-9 - Capa e Contracapa do Folder Distribuído na Comunidade Pau Branco para 
Conscientização da População. Produção: SEMADEC. 

 

Outra área informal que pleiteia seu registro jurídico e fiscal é o depósito de resíduos 

eletrônicos localizado em área no bairro Tomazinho, nos limites dos municípios de São 

João de Meriti e Nilópolis. O local não apresenta condições mínimas operacionais, 

pois os resíduos eletrônicos (computador, reatores, transformadores, fios, bombas, 

motores elétricos, etc.) em grande volume são estocados a céu aberto, no próprio 

passeio público e os trabalhos de seleção são realizados nessas condições. 

Esse quadro potencializa a ocorrência de passivos ambientais, em face da queima de 

fios para retirada do cobre, desmonte de outros equipamentos com excessivo 

derramamento de óleo e graxa, o que compromete o solo e a água. Além da saúde 

das pessoas da vizinhança e daqueles envolvidas diretamente no trabalho, pois 

trabalham sem condições de segurança. 

As Foto 5-19 a Foto 5-22 a seguir identificam os locais onde é executado o 

reaproveitamento de materiais eletrônicos na Rua da Fábrica, Bairro Tomazinho. 
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Foto 5-19  

Foto 5-20 

 

 
Foto 5-21 

 
Foto 5-22 

 

De maneira geral, o aspecto da coleta de resíduos recicláveis justifica a forte atuação 

da Prefeitura Municipal de São João de Meriti/RJ quanto a intenção de expandir a 

institucionalização de mais cooperativas, aos moldes da COOPERANGEL, em vista do 

lançamento clandestino de RSU em áreas com potencial risco de contaminação do 

solo e águas, conforme ilustram as Foto 5-23 a Foto 5-26.  



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

32 

 
Foto 5-23 

 
Foto 5-24 

 
Foto 5-25 

 
Foto 5-26 

Foto 5-23 a Foto 5-26: Entulhos despejados de forma irregular em ruas do município. 

 

Esta situação ocorre de forma distribuída por todo o município, conforme ilustra o 

mapa da Figura 5-10. 
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Figura 5-10 - Principais dos Pontos de Depósito Irregular de Resíduos 
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Enquanto a política de expansão de cooperativas não se conclui, cabe à SEMSEP e à 

SEMADEC intensificar a fiscalização e notificação das disposições irregulares de RSU 

no município, ou buscar soluções temporárias, a fim de que a situação seja controlada. 

 Ponto de Entrega Voluntária (PEV) – ECOPNEU 

Com a campanha “agora, todo pneu velho ou sem uso deve ser direcionado para 

o ECOPNEU” a Prefeitura Municipal de São João de Meriti/RJ incorporou em sua 

política de resíduos sólidos o projeto denominado RECCLANIP, iniciativa de 

fabricantes de pneus novos instalados no país e destinada à administração do 

processo de coleta e destinação de pneus inservíveis. 
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Com uma área operacional de aproximadamente 140m² localizada na Unidade de 

Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos da Prefeitura, o ECOPNEU dispõe de 

capacidade suficiente para o estoque de 2.000 pneus de passeio e 300 de 

caminhões/ônibus. Essa capacidade de carga total permite que seja cumprido, após 

comunicação formal, o prazo de 72 (setenta e duas) horas de armazenamento e 

remoção definido no convênio firmado com a Associação Nacional da Indústria de 

Pneus (ANIP). 

  
Figura 5-5-11 e Figura 5-5-12 : Local de Estocagem dos Pneus Entregues 
Voluntariamente ou Recolhidos pela Prefeitura, Denominado de ECOPNEU 

 

A coleta mensal é de aproximadamente 5.000 unidades. 

O município dispõe por meio da empresa terceirizada, que responde pela coleta e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos, de uma frota de 42 veículos distribuídos 

entre caminhões compactadores, caminhões caçambas, caminhões pipas, carretas, 

veículos leves de resíduos de saúde e outros veículos de apoio. 
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Foto 5-27 -Caminhão Basculante 

 
 

 
Foto 5-28 - Carreta Esperando 

Recobrimento para o Transporte dos RSU 
para o Aterro. 

 
Foto 5-29 - Veículo Utilizado na Coleta de 
Resíduos Hospitalares. 

 
Foto 5-30 - Carro Pipa. 

 

 

Durante todo o desenvolvimento dos estudos, as informações obtidas junto às 

Secretarias Municipais do município não indicaram a existência de projetos, planos e 

intenções de implantação de indústrias relacionadas a materiais recicláveis. 

No entanto, o município está diante de uma excelente oportunidade para alavancar o 

setor de reciclagem e aproveitar a mobilização politica-estrutural que está sendo 

realizada com o desenvolvimento do Plano de Gestão Integrada de Resíduos da 

Construção Civil e de Demolição - Projeto Entulho Limpo na Baixada, em andamento 

por meio do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos da Baixada 

Fluminense. Com isso, poderia ser promovido o incentivo a criação/instalação de 

indústrias recicladoras na Baixada. 
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5.4 Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

O crescimento urbano ocorrido nas últimas décadas que transformou o Brasil em um 

país essencialmente urbano (83 % da população é urbana) se deu principalmente nas 

regiões metropolitanas (RMs) e nas cidades que se transformaram em polos regionais. 

Cidades acima de 1 milhão crescem a uma taxa média de 0,9 % anual, enquanto os 

polos regionais de população entre 100 e 500 mil (cidades médias segundo 

IPEA/IBGE, MMA, 2000), crescem à taxa de 4,8% (IBGE, 1998). 

São João de Meriti está inserido no grupo de cidades médias localizadas nas bordas 

do núcleo principal de uma Região Metropolitana (Rio de Janeiro), com uma 

população próxima a 500 mil habitantes, concentrada em um território físico delimitado 

e praticamente todo adensado. Tem, ainda, agravado o quadro de problemas a sua 

localização em relevo de baixada (Baixada Fluminense), o que traz à sua população o 

retorno das  consequências da ocupação espontânea e desordenada do espaço 

urbano: falta de drenagem adequada e enchentes recorrentes. 

De maneira geral, os principais problemas relacionados com a ocupação do espaço 

podem ser resumidos no seguinte: 

 A expansão irregular sobre as áreas de mananciais de abastecimento 

humano, comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades; 

 A população de baixa renda tende a ocupar as áreas de risco de 

encostas e de áreas de inundações ribeirinhas devido à falta de 

planejamento e fiscalização; 

 Aumento da densidade habitacional, com consequente aumento da 

demanda de água e do aumento da carga de poluentes sem tratamento 

lançados nos rios próximos às cidades (veja item seguinte); 

 A impermeabilização sem controle de grandes áreas, produzindo 

inundações em diferentes locais da drenagem. 

Os problemas municipais de gestão, tem suas raízes também, nos próprios Planos 

Diretores Urbano que deveriam definir os padrões do desenvolvimento em face dos 

limites físicos da infraestrutura e, geralmente, não consideram toda a infraestrutura no 

planejamento. Como o adensamento urbano é crescente ficam comprometidos:  

 a melhoria sanitária, com a necessidade de transportar o esgoto por 

longas distâncias para buscar espaço para o tratamento;  
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 o controle das inundações urbanas das áreas ribeirinhas e 

principalmente na drenagem, na medida em que acelera a 

impermeabilização e a redução de espaço para amortecimento; e  

 a conservação do ambiente urbano, pois não existe tratamento dos 

esgotos e das águas pluviais (águas de chuva) que transportam 

significativa carga.  

 Problemas dessa ordem estão presentes em São João de Meriti de uma forma 

intrínseca, haja vista que, primeiro, a cidade apresenta um sistema de coleta de 

esgoto sanitário parcial (48,7% da população) e, sem nenhum tipo de tratamento, os 

destina aos córregos e valões que atravessam a área urbana e cujas margens são 

ocupadas pela população4. Com a ocupação das margens fica comprometida a 

capacidade de escoamento, em virtude da deposição de esgotos e lixo, o que resulta 

em inundações e condições de insalubridade.  

 Águas Urbanas e Drenagem Urbana 

As águas urbanas englobam o sistema de abastecimento de água e esgotos 

sanitários, a drenagem urbana e as inundações ribeirinhas, a gestão dos sólidos totais, 

tendo como metas a saúde e a conservação ambiental.  

O escoamento das águas de chuva em áreas densamente ocupadas é prejudicado, 

como o caso de São João de Meriti/RJ, pelo aumento da frequência e magnitude da 

vazão na drenagem. Esse fato é causado pela impemeabilização do solo e pela 

canalização inadequada do escoamento ou, ainda, por obstruções provocadas pelo 

aumento da produção de sedimentos e de resíduos sólidos (lixo). Esses sedimentos 

são originários das ocupações das margens de valões e córregos que cortam a área 

urbana. 

Com raras exceções, a grande maioria dos Municípios do Brasil, onde também está 

São João de Meriti/RJ, aplica o conceito “higienista” do século XIX (Silveira, 2000), na 

gestão das águas chuva, onde a ideia era o afastamento com a eliminação sistemática 

e veloz dessas águas  da área urbana (“mola propulsora de diversas doenças e  

problemas nas cidades”), através de obras de canalização. A secularização desse 

conceito levou aos corpos receptores (córregos e rios), além das águas pluviais, toda 

sorte de sedimentos e resíduos e transferiu os impactos para para os trechos 

seguintes (abaixo) dos cursos dos rios que levam aquelas águas, ocasionando 

                                                

4
 “Instituto Trata Brasil , Esgotamento Sanitário Inadequado e Impactos na Saúde da População”, 2013. 
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inundações nas áreas lindeiras as suas margens, com frequência ocupadas por 

moradias mais carentes. 

Para evitar, ou pelo menos diminuir as transferências de impacto para jusante, deve 

ser aplicado o conceito de “sustentabilidade” na gestão das águas pluviais urbanas, 

calcado na gestão integrada, interdisciplinar e inter setorial no trato das águas 

urbanas, com a meta de restabelecer níveis de vazão de pico e/ou retardamento dos 

volumes escoados, procurando diminuir a necessidade de simplesmente aumentar a 

capacidade da rede de drenagem local e dos condutos de jusante. Para tanto, devem 

ser estudadas estruturas físicas tais como bacias de detenção (ou “piscinões”), 

trincheiras de infiltração e pavimentos permeáveis. 

A gestão integrada deve ser interdisciplinar e inter setorial no trato das águas urbanas, 

considerando a seguinte estratégia na drenagem urbana:  

 Controlar os impactos existentes através de ações corretivas estruturais 

por sub-bacias urbanas;  

 Utilizar medidas não estruturais que levem os novos empreendimentos 

a utilizarem um desenvolvimento com menor impacto. 

 Identificação e Análise da Atual Infraestrutura de Drenagem do Município  

A cidade de São João de Meriti apresenta uma infraestrutura de drenagem 

inadequada dividida em microdrenagem, consistindo na implantação de manilhas de 

concreto de diâmetros variando e 400mm até 1200mm e na macrodrenagem que 

corresponde aos valões, canais naturais e retificados, nas  galerias de grandes 

dimensões nos córregos canalizados e nos rios.  

Entretanto, a análise qualitativa da atual infraestrutura de drenagem implantada na 

cidade de São João de Meriti foi prejudicada devido a inexistência de uma estrutura de 

cadastro das redes, galerias, canais e córregos retificados já implantados, estruturas 

essas moldadas sob o conceito “higienista”. Some-se a isso a falta de um Plano 

Diretor de Drenagem Urbana. 

Mais recentemente, nas intervenções do PAC Parque Araruama e Jardim Sumaré é 

que foi prevista a implantação de um reservatório de amortecimento de cheia ao longo 

do novo canal projetado. 

O lixo e o mato se acumulam ao longo das calhas dos valões e córregos urbanos 

devido a desordenada ocupação (Foto 5-31 e Foto 5-32). O mesmo ocorre junto as 

estruturas implantadas, sem que exista uma rotina programada de desobstrução, 

limpeza com capina das margens e manutenção dos sistemas de drenagem por parte 
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da municipalidade. A Foto 5-31 ilustra o Rio Sendas, já canalizado, em trecho aos 

fundos da Rua Vereador Oswaldo M. de Medeiros, com ocupação das suas margens e 

presença de mato e assoreamento da sua calha comprometendo a capacidade de 

escoamento. A limitação severa da calha de um valão, sem nome, por edificações, 

entre as ruas Dona Ana e Cândido Maia no bairro Agostinho Porto, pode ser verificado 

pela Foto 5-32.     

 
Foto 5-31- Rio Sendas canalizado. 

 
Foto 5-32- Valão sem nome, entre as com. 

 

O comprometimento da capacidade de escoamento é consequência conforme pode 

ser visto nas Foto 5-33 e Foto 5-34. Na, pode ser constatada a grande presença de 

lixo nas margens da Vala Fluminense, na avenida Alves de Oliveira, em frente a Praça 

Demóstenes Rockette. O Córrego Grande Rio, já próximo ao seu lançamento no Rio 

Sarapuí, ilustrado na Foto 5 40, onde se verifica a grande presença de mato e 

assoreamento na sua calha comprometendo a capacidade de escoamento. 

 
Foto 5-33 - Vala Fluminense, na avenida 

Alves de Oliveira. 

 
Foto 5-34 -Córrego Grande Rio, próximo 

ao seu lançamento no Rio Sarapuí. 

 

O Plano Municipal de Redução de Riscos recentemente concluído identificou nove 

áreas de risco de inundação conforme pode ser visto no Quadro 5-8. 
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Quadro 5-8  -Áreas com Risco Baixo de Inundação. 

Número 

da Área 

Número do 

Setor 
Nome do Setor Coord X Coord Y 

SM-059 SM-059-01-R1 Jd. Metrópole, Av. Alberto de Oliveira 669820 7481931 

SM-060 SM-060-01-R1 Jardim Metrópole 667101 7481428 

SM-061 SM-061-01-R1 Jardim Metrópole, Rua Glória 669243 7480439 

SM-062 SM-062-01-R1 Jardim Tietê 671247 7479731 

SM-063 SM-063-01-R1 Jardim Tietê, Rua Rio Flores 671347 7478928 

SM-064 SM-064-01-R1 
Parq. Analândia, Estr. S. João 

Caxias 
670649 7477752 

SM-065 SM-065-01-R1 Centro, Av. Rio Pavuna/ R.Alagoas 668397 7477378 

SM-066 SM-066-01-R1 Eng. Belford, Limite com Pavuna 666770 7476831 

SM-067 SM-067-01-R1 Parque São Nicolau, Rio Pavuna 665735 7476329 

 

A maioria dessas áreas com risco de alagamento foi identificada nas proximidades dos 

lançamentos dos canais e valões nos rios Sarapuí e Pavuna, ou seja, praticamente no 

exutório das bacias. Isso é uma característica de inundações decorrentes da cheia dos 

corpos hídricos principais que já sobrecarregados com a sua vazão de montante, 

impede a chegada de tributários ao longo do seu percurso promovendo 

consequentemente inundações nesses locais. 

 Bacias e Chuvas Intensas em São João de Meriti 

O Município de São João do Meriti encontra-se integralmente inserido nas sub bacias 

dos Rios Sarapui/Iguaçu e Pavuna/Meriti, ambos desaguando na Baia da Guanabara, 

Região Hidrográfica nº V – Baía de Guanabara. A bacia hidrográfica é definida como 

uma área de captação natural da água da chuva que faz convergir os escoamentos 

para um único ponto de saída, chamado o exutório da bacia que no caso de São João 

de Meriti é a Baia da Guanabara.  

O conjunto da rede de drenagem de SJM formado por pequenos rios, córregos, canais 

e valões (subdividido em 11 bacias urbanas), tem seu curso por áreas de relevo de 

baixada, intensamente modificadas pela ação humana com canalizações e 

retificações. Localizado em região de período de chuvas intensas, cujo relevo propicia 

a acumulação, o município sofre com a tendência a enchentes ou inundações. A esses 

fatores naturais e da ação humana some-se ainda a  influência do regime de marés na 

dinâmica fluvial por conta da proximidade com a Baía de Guanabara, fator que 

interfere na ocorrência de inundações. 
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As informações sobre o monitoramento das chuvas intensas no Município de São João 

de Meriti foram coletadas junto aos postos pluviométricos ou pluviográficos localizados 

na área de influência hidrológica do Município. Conforme consta do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos da Bacia do Rio Iguaçú-Sarapuí (1994) os postos pluviométricos (P) 

e pluviográficos (Pr), operados pela SERLA/INEA, INEMET e DNAEE.  

O Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Iguaçú-Sarapuí (1994) fez usos 

das séries históricas dos postos pluviográficos de Nova Iguaçu e Xerém e 

pluviométricos de Bangu e São Bento que apresentaram dados adequados para o 

estabelecimento das equações de chuvas intensas na região. A localização destes 

postos em relação a Meriti é apresentada na Figura 5-13 a seguir. 
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Figura 5-13 - Localização dos Postos em Relação ao Município de Meriti. 
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As análises das 11 bacias urbanas de São João de Meriti/RJ que apresentaram maior 

tendência a enchentes foram as bacias 1, 7, 8, 9 e 11, conforme mapa a seguir. 

 

Figura 5-14- Bacias Urbanas de SJM 

 



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

45 

Quadro 5-9 - Características de drenagem dos solos das áreas de bacias. 

Bacia 

 
Áreas 

Verdes 
Naturais 

(Ha) 
 

% 
S/Total 

 
Áreas 

Impermeáveis 
(Ha) 

 

% 
S/Total 

 
Áreas Verdes 
Gramadas ou 
Degradadas 

(Ha) 

% S/Total 

1 38.10 11% 176.16 6% 37.11 12% 

2 81.79 24% 322.15 11% 48.86 15% 

3 26.01 8% 206.40 7% 14.38 5% 

4 28.05 8% 412.38 15% 32.82 10% 

5 58.90 17% 766.48 27% 24.46 8% 

6 16.51 5% 161.45 6% 7.12 2% 

7 35.17 10% 242.38 9% 75.32 24% 

8 11.54 3% 188.42 7% 9.24 3% 

9 1.71 0% 198.88 7% 1.97 1% 

10 23.24 7% 80.81 3% 43.22 14% 

11 23.60 7% 80.27 3% 22.22 7% 

Total 344,62 
 

2835,78 
 

316,72 
 

 

A bacia 1, com uma área de 251,37ha, corresponde em termos de área a 7% das 11 

bacias e encontra-se no extremo nordeste da área urbana de Meriti, compreendendo o 

bairro Jardim Metrópole e parte do Jardim Sumaré e seus corpos hídricos laçam suas 

vazões no rio Sarapuí. A impermeabilização do solo em relação as 11 bacias é de 6%. 

Quando referenciado em relação à própria área o grau de impermeabilização da bacia 

1 é 70%. Essas características indicam que sob chuvas intensas e drenagens 

comprometidas o escoamento não encontra vazão e a inundação é inevitável. 

A bacia 7, com um área de 352,87ha localizada no centro sul do Município, abrange os 

bairros Venda Velha, Centro e parte do Jardim Meriti. Seu curso d’água é o rio Sendas 

que deságua no rio Sarapuí. A impermeabilização do solo em relação as 11 bacias é 

de 9%. Quando referenciado em relação à própria área o grau de impermeabilização 

da bacia 7 é 68,7%. Com valores praticamente idênticos à bacia 1, as características 

indicam que sob chuvas intensas e drenagens comprometidas o escoamento também 

não encontra vazão e as enchentes são recorrentes. 

As bacias 8, com área de 209,2ha e 9, com área de 202,56ha, localizadas, pela 

ordem, no extremo sudoeste e centro sul do município, não foram modeladas devido 

aos seus canais não terem sido identificados na área urbana. Muito provavelmente 

que os mesmos já estejam canalizados, o que impede qualquer avaliação sem um 

cadastro do executado. Mesmo assim, pode-se inferir que as vazões das duas bacias 
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estejam comprometidas. A impermeabilização do solo em relação as 11 bacias está 

em torno de 7% e quando referenciadas em relação às suas próprias áreas 

apresentam valores iguais a 90% e 98%, respectivamente. Esses valores indicam 

extrema criticidade no escoamento das águas e, no caso das duas bacias, as 

dificuldades de avaliações mais precisas são prejudicadas pela falta de cadastro das 

respectivas drenagens.  

A bacia 11, com área de 126,09ha, situada entre os bairros Jardim Sumaré e Parque 

Araruama, na parte leste do município, fazendo divisa com Duque de Caxias, é a 

segunda menor bacia de Meriti, compreendendo o Valão do Caboclo com deságue 

desconhecido. A impermeabilização do solo em relação as 11 bacias é de 2,8%. 

Quando referenciado em relação à própria área o grau de impermeabilização da bacia 

11 é 63,7%. 

 Zoneamento de Riscos de Enchentes 

O Município de São João de Meriti não dispõe de cadastro técnico dos sistemas de 

macro e microdrenagem bem como da drenagem natural (valões), registros esses que 

viabilizariam por meio de ferramentas computacionais especializadas o traçado das 

cartas de zoneamento dos riscos de enchentes para os diferentes tempos de 

recorrência.  

Como solução para vencer o problema foi utilizada uma metodologia alternativa que 

permitiu o traçado de um mapa das áreas de risco de inundação, possibilitando o 

atendimento do objetivo previsto para o presente momento, com base nas informações 

disponíveis. 

As áreas inundáveis foram caracterizadas levando-se em conta a altimetria, 

declividade, uso e ocupação do solo e o comportamento da vazão dos cursos d’água 

ao longo do município. 
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Figura 5-15- Mapa Uso e Ocupação do Município de São João de Meriti. (Bing Maps, 

2012). 

A altimetria (diferenças entre os pontos de altitude do terreno estudado) representativa 

da área de estudo vai de 0 a 162 metros na  maioria do município de São João do 

Meriti (Figura 5-16) e dão a orientação das vertentes e a direção percorrida pelo 

escoamento superficial concentrado em canais e rios. 

Para os estudos realizados, as áreas abaixo de 23 metros foram consideradas 

prováveis com risco de inundação. 
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Figura 5-16 - Mapa Altimétrico do Município de São João do Meriti. 

 

As declividades dos terrenos que influenciam diretamente no acúmulo de água no 

município de São João do Meriti, ou seja com maiores probabilidades de sofrer 

inundação podem ser observadas na Figura 5-17.  

As áreas mais planas (0 a 3%) ocupam 30,26% da área total da bacia, enquanto as 

áreas intermediárias (3 a 8%) ocupam 27,72% e as áreas com relevo mais acidentado 

(> 8%) ocupam 48.02%.da área total da bacias. 
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Figura 5-17 - Mapa de Declividade do Município de São João do Meriti 

 

Analisando os mapas das figuras anteriores percebe-se que a distribuição espacial 

das inundações concentra-se nas declividades abaixo de 8% em altitude de no 

máximo 23 metros e perímetro urbanos (antropizados). Esse percentual demonstra 

nitidamente que o fator topográfico influencia diretamente a suscetibilidade dos locais 

quanto à inundação.  
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Figura 5-18  -Mapa das Áreas de Risco de Inundação. 

 

Considerando apenas as características físicas do município, as inundações são mais 

frequentes nas áreas de baixas altitudes e de declives muito baixos, pois são os locais 

onde ocorre a saturação do solo e a água deixa de escoar e passa a acumular. Pelo 

mapa da Figura 5-18  -Mapa das Áreas de Risco de Inundação. podem ser verificadas, 

pelas características do relevo, com maior clareza a localização (pontos em vermelho) 

das bacias 1, 7, 8, 9, e 11  as mais suscetíveis a inundações. 
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Figura 5-19 - Visualização 3D de São João do Meriti das áreas de risco de inundação, 
com shade relief como plano de fundo. 

 

 Aspectos Epidemiológicos Relativos à Drenagem Urbana 

Entre as doenças infecciosas associadas à falta de saneamento ambiental são 

significativas, em termos de indicadores, as doenças diarréicas, a hepatite A, e a 

leptospirose, entre outras. A leptospirose é uma doença transmitida pelo rato de 

esgoto para os homens através do contato com a urina desses animais infectados ou 

através do contato com água e lama, durante as estações mais chuvosas, 

contaminados pela bactéria. Assim, epidemias de leptospirose acometem as 

comunidades urbanas carentes onde a ausência de saneamento e drenagem 

adequados predispõem seus moradores a contato com águas contaminadas.  

No município de São João de Meriti/RJ, os levantamentos de dados indicaram que 

prevalecem no período chuvoso, de dezembro a março,os registros dos casos de 

leptospirose, o que demonstra correlação entre os efeitos da doença e a deficiência 

dos sistemas de drenagem do município. 
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Figura 5-20 - Gráfico: Incidência de Diarreias em SJM de 2008 a Julho de 2013 

 

Diante dos resultados acima apresentados, tanto para a leptospirose quanto para os 

casos de diarreias, as constantes inundações ao longo das calhas dos corpos hídricos 

aliada a ocupação desordenada do solo de Meriti contribuíram para os agravos de 

doenças de veiculação hídrica aos seus moradores. 

 Processos Erosivos e Sedimentológicos - Risco de Enchentes e 

Deslizamentos 

O município de São João de Meriti concluiu em 2013 o Plano Municipal de Redução 

de Risco, com a elaboração do mapeamento das áreas de risco quanto a 

escorregamentos e inundações de áreas urbanas de ocupação precária. 

O Mapeamento das Áreas de Risco de Escorregamento e Inundação, indica uma série 

de medidas estruturais e não estruturais para minimizar os problemas ambientais e 

sociais dessas áreas. O Plano é abrangente e se constitui em um instrumento 

poderoso de planejamento e execução de um programa eficiente, na medida em que 

aponta os setores com graus de riscos, para intervenções estruturais, sendo 331 

ligadas a escorregamentos oriundas dos dados do DRM-RJ e Defesa Civil e 38 

relacionadas a inundações, selecionadas em razão do histórico de ocorrências no 
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município e indicadas pela Defesa Civil local para: i) a necessária informação e 

sensibilização das comunidades; ii) a priorização de áreas de intervenção e 

alternativas de implantação; e, finalmente, iii) estabelecer as projeções de 

investimentos necessários e possíveis fontes de recursos. 

Aquelas áreas foram mapeadas e analisadas quanto as situações potenciais de 

ocorrência dos processos, sendo adotada como procedimento a vistoria em cada área 

para identificar as evidencias e indícios do desenvolvimento de processos 

potencialmente de riscos, o grau de risco de ocorrência, as moradias e moradores 

ameaçados em cada local e as medidas de intervenção e os níveis de investimento.  

6 EVOLUÇÃO DO ESTUDO - ALTERNATIVAS DE IMPLANTAÇÃO 

A criação de cenários alternativos de demanda não se propõe a eliminar as incertezas, 

mas sim delimitar as alternativas prováveis, visando orientar o processo decisório.  

Neste conceito, os cenários devem ser formulados com hipóteses comparativas que 

visam mostrar os impactos futuros na prestação do serviço; por isto mesmo compõe 

os cenários em geral a situação sem projeto, estagnada – que é a manutenção da 

situação atual ao longo do tempo, e situações desejáveis, com maior ou menor 

ousadia na velocidade da universalização e na busca de eficiência. 

 

6.1 A Demanda pelos Serviços 

 Estimativa de Evolução Populacional 

A projeção populacional a ser adotada será a desenvolvida no Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB – A/E – 2012, específico para os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e aprovado na Lei Municipal de n.º 

1852 de 08 de agosto de 2012. Este entendimento, feito em comum com os 

representantes da municipalidade que acompanham o presente PMSB, se deve às 

razões seguintes: 

 Os dados da projeção tem impacto sobre todo o plano, desde a 

previsão de demanda e consequentemente nas metas, ações e 

investimentos; 

 Os contratos já assinados com os prestadores de água e esgotos se 

deram nas premissas do plano aprovado em 2012, onde estão 



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

54 

estipulados metas e investimentos que ensejaram equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos que devem ser seguidos; 

 Qualquer avaliação diferente neste PMSB pode gerar impacto que crie 

ambiente de incerteza jurídica prejudicial ao andamento das 

concessões em curso.  

 Premissas Estudadas no PMSB – A/E - 2012  

O quadro a seguir resume as premissas do estudo populacional feito no âmbito do 

PMSB – A/E – 2012. 

Quadro 6-1 - Premissas da Projeção Populacional 

Taxa de crescimento 
populacional 

Constante de 0,23% a.a, igual a do período 2000/2010 
Estagnação do crescimento em razão da alta 

densidade populacional 

Taxa de Urbanização Igual a 100% - Dado do Censo 2010 

Taxa de Ocupação dos 
Domicílios 

Decrescente de 3,17 (Censo 2010) para 2,40 
habitantes/domicílio 

Taxa de Utilização dos 
Domicílios 

Crescente dos atuais 92% (Censo 2010) para 95% 

Taxa de Usuários não 
Residenciais 

Admitida a taxa constante de 6% dos domicílios 
residenciais 

Densidade de Rede Reduzindo de 7,47 m/ligação para 6,42 m/ligação 

Índice de Verticalização Constante de 1,84 economia/ligação 
Fonte: 1. Dados de taxas e índice de verticalização usado são do PMSB de São João do Meriti – A/E – 2012 – quadro 
da página 41 
2. Densidade de rede calculado a partir de dados atuais do sistema porém mantendo a mesma taxa de decréscimo do 
PMSB de São João do Meriti – A/E – 2012 – quadro da página 41 

 Projeção Populacional e Evolução do Número de Domicílios 

A projeção apresentada no quadro repete os dados do PMSB – A/E 2012. Com base 

no parâmetro de taxa de ocupação decrescente dos domicílios indicada no Quadro 6-1 

- Premissas da Projeção Populacional, acima, e ainda usando a taxa de utilização dos 

domicílios tem-se a projeção do número de domicílios totais. Para apresentação deste 

relatório síntese foram destacadas apenas os intervalos de cinco anos. 

Quadro 6-2 - Projeção Populacional Adotada. 

Fonte: PMSB - A/E - 2012 - página 16 

Ano População total 
 

Ano População total 

2014 462.600 
 

2030 479.921 

2015 463.664 
 

2035 485.465 

2020 469.021 
 

2040 491.074 

2025 474.439 
 

2043 494.470 
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Quadro 6-3 - Projeção de Domicílios Totais (ocupados + vagos) 

Ano 
Hab/ Taxa de 

utilização 
Domicílios 

totais  
Ano 

Hab/ Taxa de 
utilização 

Domicílios 
totais dom dom 

2014 3,17 92% 158.620 
 

2030 2,73 94% 186.825 

2015 3,14 92% 160.467 
 

2035 2,61 94% 197.954 

2020 3,00 93% 168.197 
 

2040 2,49 95% 207.539 

2025 2,86 93% 178.217 
 

2043 2,40 95% 216.873 

Fonte: PMSB - A/E - 2012 - página 16 

 Evolução do Mercado de Usuários  

O mercado de usuários do serviço compreende os domicílios (economias residenciais) 

e os imóveis de outros usos (economias não residenciais). Usando a taxa de usuários 

não residenciais de 6% (Quadro 6-4) tem-se a projeção das economias totais. 

Quadro 6-4 - Projeção de Usuários Totais (residenciais + não residenciais). 

Ano 
Economias totais 

 
Ano 

Economias totais 

Residenciais N/Residenciais Residenciais N/Residenciais 

2014 158.620 9.517 
 

2030 186.825 11.209 

2015 160.467 9.628 
 

2035 197.954 11.877 

2020 168.197 10.092 
 

2040 207.539 12.452 

2025 178.217 10.693 
 

2043 216.873 13.012 

Fonte: Cálculo STE 

 

6.2 A Demanda por Água 

Ao contrário da maioria das cidades brasileiras, a população de São João de Meriti/RJ 

não acessa formalmente os serviços de abastecimento de água, por opção própria, 

mesmo quando dispõe de “rede na porta”. Por essa razão, a cobertura da rede de 

abastecimento não reflete necessariamente índices compatíveis de atendimento, em 

função da forma verificada de consumo. 

Como o cálculo do volume consumido se constrói pela multiplicação do número de 

habitantes atendidos em cada ano por um valor de consumo por pessoa (quota per 

capita) a opção da população por não formalizar o consumo, reduz o número de 

hidrômetros instalados, as medições refletem apenas os maiores consumidores e, por 

consequência, prejudica o equilíbrio de todo o sistema do município.  

O PMSB – A/E – 2012 define o valor de 200 litros por habitante ao dia, como soma do 

consumo residencial de 180 litros mais o industrial de 20 litros, que será o adotado no 

presente plano.  

O problema do equilíbrio do sistema ainda se agrava em São João de Meriti quando 

as observações avançam sobre as perdas (quantidade de água que não chega ao 
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consumidor por problemas técnicos ou ligações clandestinas). E no caso de São João 

do Meriti se acrescenta outra perda, com foco mais comercial, que é o volume não 

medido para os imóveis tarifados por estimativa.  

Em termos de perda, o PMSB – A/E – 2012 define o valor-meta final de 30%, valor que 

foi adotado no presente plano apesar de ser um cenário ainda pouco eficiente e não 

condizente com a meta de 25% buscado pela maioria das cidades brasileiras e 

preconizado pelo Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal (CEF). 

 

6.3 A Demanda por Serviços de Esgoto 

 Cobertura do Serviço e População Atendida  

A cobertura do serviço de esgoto segue o conceito explicitado para o serviço de 

abastecimento de água (item 1.2.2.1) e se mede pela extensão de rede disponibilizada 

sobre o total de vias do município. Da mesma forma a população atendida se dá pela 

multiplicação do número de habitantes dado pela projeção populacional pelo índice de 

cobertura, conforme a fórmula a seguir: 

População atendida (no ano i) = índice de atendimento (ano i) x População urbana 

(ano i), onde: 

- População atendida em habitantes; 

- Índice de atendimento em % (percentual); 

- População urbana em habitantes 

 Geração de Esgotos 

Por princípio, o que se gera de esgoto é proporcional ao consumo de água, portanto o 

ponto de partida para o estudo de alternativas de implantação é o valor per capita 

adotado para água. Como nem toda água que “entra” no imóvel é transformada em 

esgoto, ou seja, não sai pelas instalações sanitárias, adota-se um percentual de 

redução pelo volume que “fica” no imóvel, em geral o usado na rega de jardins, 

preparação de alimentos, lavagem de piso e calçadas, dessedentação de animais, 

entre outros. Esta redução é estimada em 20%, por isto mesmo a água que “retorna, 

que sai pelo esgoto” representa o valor de 80% do consumo de água, que é o 

chamado coeficiente de retorno (coeficiente E/A = 0,8). 
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6.4 A Demanda por Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos 

Para estimativa da quantidade de resíduos a ser gerada nos próximos anos, dentro do 

horizonte do plano, se considerou a projeção populacional estimada para o município 

de São João de Meriti e a geração per capita de resíduos, entendendo que a geração 

per capita é a quantidade média de RSU gerados por habitante por dia. Essa 

metodologia foi baseada segundo o Manual Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólido Urbano elaborado pela Secretária Especial de Desenvolvimento Urbano da 

Presidência da República (IBAM, 2001). 

O cálculo de estimativa da demanda futura foi realizado em função do aumento da 

população do município até o horizonte de 30 anos e a quantidade de RSU produzidos 

pelo município. A partir da determinação da projeção populacional, e da taxa média de 

geração per capita de RSU, usando o ano de 2010 como ano base, calculou-se a 

quantidade de resíduos sólidos urbanos a ser gerada em anos futuros. Para tanto, 

foram consideradas as seguintes premissas: 

 Composição dos RSU não variando com os anos; 

 Quantidade de resíduos sólidos domiciliares e urbanos igual a 400 toneladas 

por dia (DINAMICA, 2013); 

 Taxa média de geração per capita de RSU constante para cenários futuros, 

igual à taxa observada para o ano de 2013; neste caso 0,9 kg/hab.dia; 

 Projeção populacional estimada apresentada no item anterior. 

 Multiplicou-se o valor da taxa média de geração per capita de RSU pela 

população estimada para cada ano futuro e obteve a quantidade de RSU a ser 

gerada em cada respectivo ano, conforme apresenta no Quadro 6-5. 

Quadro 6-5 - Projeção da População e de RSU 

Ano 
População Total 

(hab.) 
Produção de RSU 

(ton/dia) 
Produção de RSU 

(ton/ano) 

2013 461.500 400 146.000 

2018 466.871 405 147.677 

2023 472.264 409 149.385 

2028 477.720 414 151.125 

2033 483.240 419 152.865 

2038 488.822 424 154.637 

2043 494.470 429 156.430 

Fonte: STE 
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Nota-se que a geração dos RSU no final do período avaliado (2043) terá se elevado 

em torno 29 toneladas por dia, o que facilita na implantação de um sistema de 

gerenciamento integrado de resíduos. 

 Projeção de Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS 

Considerando a quantidade dos resíduos de serviços de saúde do ano de 2010; neste 

caso 0,0001 kg/hab.dia, e considerando a projeção populacional do município, têm-se 

as seguintes produções de RSS, de acordo com o Quadro 6-6. 

Vale ressaltar que a quantidade total de resíduos corresponde a soma do que foi 

produzido pelos pequenos geradores (serviços ligados a saúde que não pertencem a 

rede hospitalar) e pelos grandes geradores (hospitais, ambulatórios e maternidades). 

Quadro 6-6 - Projeção dos RSS ao Longo dos Anos. 

Ano Produção de RSS (ton/dia) Produção de RSS (ton/dia) 

2010 0,0334 12,18 

2013 0,0335 12,24 

2018 0,0339 12,38 

2023 0,0343 12,53 

2028 0,0347 12,67 

2033 0,0351 12,82 

2038 0,0355 12,97 

2043 0,0359 13,12 

Fonte: STE 

 Projeção de Resíduos de Construção e Demolição – RCD 

A Construção Civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social, e, por outro lado, comporta-se, ainda, como 

grande geradora de resíduos sólidos (IPT, 2000). 

Considerando a quantidade dos RCD de 1,07 kg/hab.dia, referente ao ano de 2010, e 

considerando a projeção populacional do município, têm-se as seguintes produções de 

RCD, conforme apresenta o Quadro 6-7. 

Salienta-se que no Brasil é estimada uma geração por habitante de RCD igual 500 

Kg/hab.ano (≈ 1,37 Kg/hab.dia) (Marques Neto, 2005). Pelo Quadro 6-7 - Projeção dos 

RCD, o município de São João de Meriti/RJ apresenta uma geração de RCD um 

pouco inferior da média nacional. 

 

Quadro 6-7 - Projeção dos RCD 

Ano Produção de RCD (ton/dia) Produção de RCD (ton/ano) 
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Ano Produção de RCD (ton/dia) Produção de RCD (ton/ano) 

2010 492 179.401 

2013 494 180.239 

2018 499 182.309 

2023 505 184.418 

2028 511 186.566 

2033 517 188.714 

2038 523 190.901 

2043 529 193.115 

Fonte: STE 

 Projeção dos Resíduos de Coleta Seletiva  

Para a elaboração dos cenários futuros dos serviços de coleta seletiva de resíduos 

recicláveis, foi considerada inicialmente a projeção populacional e a geração média 

estimada dos resíduos coletados do ano de 2010, de acordo com SNIS (2010), 

equivalente a 2,14 ton/dia ou 0,005 kg/hab.dia, representando 0,55% (780 ton/ano) 

dos RSU coletados (146.000 ton/ano). Esse valor situa-se bem abaixo dos valores 

médios encontrados em várias cidades brasileiras onde existe a coleta seletiva, igual a 

4% (CEMPRE, 2010). 

Com base nas considerações apresentadas e, principalmente, no fato de que a 

“composição” do lixo produzido em São João de Meriti não é conhecida em um nível 

de detalhe suficiente para que se possa estabelecer, à priori, a quantidade potencial 

de lixo reciclável, assume-se no presente trabalho, que para os cenários futuros o 

Programa de Coleta Seletiva deverá contemplar ao menos um “potencial” de 

geração/coleta de 4% em relação ao total de RSU produzidos. Para tanto, há a 

necessidade de se considerar uma “potencial geração e coleta” de ao menos 0,023 

toneladas/“habitantes atendido”.ano e, também, uma maior participação da população 

de 35%, 55% e 70%, respectivamente, para os cenários de curto, médio e longo 

prazos. 

Assim sendo, considerando um cenário otimista, onde se prevê o aumento da 

participação da população, resultado da ampliação do Programa de Coleta Seletiva e 

dos investimentos públicos para o setor, espera-se também o aumento do volume da 

geração de resíduos destinados a coleta seletiva. 

Neste contexto, é importante aferir que devido ao grande potencial gerador de 

resíduos para reciclagem e a atual incipiência do sistema de coleta seletiva de SJM, a 

produção de resíduos sólidos para esse fim poderá superar os resultados estimativos 
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do presente relatório. O Quadro 6-8 apresenta, de maneira resumida, as projeções 

consideradas para este item. 

Quadro 6-8 -Potencial de Geração de Recicláveis, da Participação da População no 
Processo de Coleta Seletiva 

Ano População 
Produção 

RSU 
(ton/ano) 

Geração 
de 

recicláveis 
(ton/ano) 

Potencial 
geração e 
coleta de 

recicláveis 
(ton/hab. 

atendido.ano) 

% do 
total dos 

RSU 
coletados 

População 
Atendida 

(%) 

2010 459.356 146.000 780 0,002 - - 

2018 466.800 147.677 1.610 0,023 1,1 15 

2023 472.200 149.385 3.801 0,023 2,5 35 

2028 477.700 151.125 4.395 0,023 2,9 40 

2033 483.200 152.865 5.557 0,023 3,6 50 

2038 488.800 154.637 6.745 0,023 4,4 60 

2043 492.200 155.712 7.924 0,023 5,1 70 

Fonte: STE 

6.5 A Demanda Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

O município de São João de Meriti/RJ formado ao longo dos anos em uma área de 

relevo de baixada, com acumulações naturais decorrentes das chuvas intensas que 

são registradas anualmente na região, com volume de vazão de escoamento natural 

mais lento, tem o quadro agravado pelo adensamento populacional desordenado e a 

crescente impermeabilização do solo que provoca o aumento da aceleração do 

escoamento superficial.  Essa realidade crítica em relação ao seu sistema de 

drenagem, se contrapôs à tímida capacidade de investimento do município no sentido 

de estabelecer procedimentos estruturais e de controles para a mitigação das 

enchentes e inundações que atingem a população, particularmente aquelas 

localizadas em áreas economicamente menos favorecidas. 
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Quadro 6-9 - Total de Área Impermeabilizada em São João de 
Meriti.

BACIA SUBBACIAS
ÁREA 

(ha)

ÁREA                

(m²)

COEFICIENTE DE 

ESCOAMENTO 

SUPERFICIAL c

IMPERMEABILIZAÇÃO 

(A x c) em (m²)

1A 69.3 693,000.00    0.78 540540.00

1B 21.24 212,400.00    0.78 165672.00

2A 81.83 818,300.00    0.78 638274.00

2B 95.41 954,100.00    0.78 744198.00

2C 71.83 718,300.00    0.78 560274.00

2D 207.88 2,078,770.04 0.78 1621440.63

3A 35.29 352,900.00    0.88 310552.00

3B 30.73 307,300.00    0.88 270424.00

3C 187.67 1,876,690.91 0.88 1651488.00

4A 66.87 668,700.00    0.91 608517.00

4B 123.34 1,233,400.00 0.91 1122394.00

5A 149.52 1,495,200.00 0.92 1375584.00

5B 285.72 2,857,200.00 0.92 2628624.00

5C 365.66 3,656,600.00 0.92 3364072.00

6A 81.12 811,200.00    0.9 730080.00

6B 104.01 1,040,063.54 0.9 936057.19

7A 36.11 361,100.00    0.79 285269.00

7B 24.45 244,500.00    0.79 193155.00

7C 39.34 393,400.00    0.79 310786.00

7D 57.23 572,300.00    0.79 452117.00

7E 195.76 1,957,637.30 0.79 1546533.47

10A 56.68 566,800.00    0.69 391092.00

10B 90.61 906,119.18    0.69 625222.23

11A 36.04 360,400.00    0.74 266696.00

11B 86.83 868,335.98    0.74 642568.62

21,981,630.14              

7

10

11

TOTAL

1

2

3

4

5

6

 

7 ALTERNATIVA ESCOLHIDA 

7.1 Alternativas de implantação - Cenários – Água 

Baseada nestas premissas acima contextualizadas, e considerando ainda que no caso 

deste PMSB já estão dadas premissas dos contratos de prestação que se originaram 

no PMSB – A/E – 2012, os cenários serão desenvolvidos com base em: 

Cenário 1:  é a situação estagnada, onde se mantém ao longo do plano a situação 

atual de cobertura da rede, de consumo e perdas; 

Cenário 2:  é a situação já “contratada” com a CEDAE nos respectivos parâmetros de 

cobertura, consumo e perda: 
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Quadro 7-1 - Hipóteses e Premissas dos Cenários de Água. 

Cenários 1 - Situação Estagnada 2 - Situação “Contratada” 

Hipótese geral 
Situação atual se mantém 

estagnada 
Situação contratada com a CEDAE 

Cobertura da rede 
Permanece a atual 79% do 

ano 1 a 30 

Atinge 84% no ano 5 

Atinge 100% no ano 20 

Consumo 
Permanece o atual 

200Lt/hab.dia do ano 1 a 30 
Permanece o atual 200Lt/hab.dia do ano 

1 a 30 

Perda 
Permanece a atual de 50% do 

ano 1 a 30 
Reduz para 30 % - ano 10 e permanece 

 

Considerando as premissas descritas no quadro Quadro 7-1 a demanda do Cenário 2 

(escolhido) está apresentada nos dados doQuadro 7-2 . Este cenário (alternativa) 

mantém as condições contratuais, pois acompanha as metas de consumo, perda e 

cobertura que são as do contrato com a CEDAE, isto na perspectiva de respeitar a 

regra contratual e legal já celebrada com a empresa.  

Quadro 7-2 -Demanda de Água - Cenário 2 - Situação Contratada com a CEDAE. 

Ano Atendimento 

Consumo Perda Produção 
 

Ano Atendimento 

Consumo Perda Produção 

Lt/hab.d m3/dia % L/s 
 

Lt/hab.d m3/dia % L/s 

2014 79% 200 73.091 50% 2.030 
 

2030 96% 200 92.145 30% 1.828 

2015 81% 200 75.114 46% 1.932 
 

2035 100% 200 97.093 30% 1.926 

2018 84% 200 78.434 40% 1.816 
 

2033 100% 200 96.648 30% 1.918 

2020 86% 200 80.672 36% 1.751 
 

2038 100% 200 97.764 30% 1.940 

2023 89% 200 84.063 30% 1.668 
 

2040 100% 200 98.215 30% 1.949 

2025 91% 200 86.348 30% 1.713 
 

2043 100% 200 98.894 30% 1.962 

2028 94% 200 89.811 30% 1.782 
       

Fonte: Cálculo da STE Engenharia 
Obs: Vazão de produção em L/s considera o coeficiente de majoração de 20% (k=1,2) pelos dias de maior consumo 

 

A formulação de alternativas para produção de água passa pela confrontação entre a 

capacidade instalada (oferta) e a demanda, ao longo do plano, do cenário normativo 

escolhido. A oferta está caracterizada no Diagnóstico, onde a vazão disponibilizada de 

2.369 L/s representa a proporção (4,7%) da população do município sobre população 

total atendida pelos sistemas produtores da RMRJ - Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, que produz 50.000 L/s. 

O balanço da oferta versus a demanda está mostrado no quadro a seguir e revela que 

mesmo mantendo ao longo de 30 anos a vazão ofertada, o dado última coluna 

(balanço = oferta – demanda) mostra que em nenhum ano existirá déficit de 

produção. 
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Quadro 7-3 - Balanço de Oferta-Demanda – Produção. 

ANO Oferta L/s Demanda L/s Balanço L/s 

2014 

2.369 

2.030 339 

2018 1.816 553 

2023 1.668 701 

2028 1.782 587 

2033 1.918 451 

2038 1.940 429 

2043 1.962 407 

Fonte: STE Engenharia 

 

Outro aspecto que reforça a garantia de oferta de água são as ações de redução e 

controle de perdas a serem levadas a efeito pelo prestador dos serviços. Menor perda 

no cenário de oferta de 2.369 L/s representa uma “folga” na garantia do fornecimento.  

Todavia, se por um lado a garantia de oferta não apresenta problema, a falta de 

investimento no sistema de abastecimento interno ao município coloca o sistema em 

situação crítica na visão atual. Isto porque, o município dispõe de seis reservatórios, 

apenas 5 em funcionamento, que totalizam o volume de 27.500m3 . A demanda é de 

58.473m³ o que causa um déficit de abastecimento de 30.973m³. Em outras palavras, 

falta hoje ao município capacidade de reservação de água para realizar o atendimento 

necessário e com isso garantir os níveis de qualidade do abastecimento, cuja norma 

técnica exige o volume mínimo de 1/3 da demanda máxima diária, hoje comprometida 

por recorrentes interrupções de fornecimento. O Erro! Auto-referência de indicador 

não válida. demonstra o balanço de reservação e indica que se mantida a oferta atual 

de 27.500m3 tem-se déficit em todos os anos do plano. O Quadro 7-4 significativo 

déficit atual de 30.973m3 torna mais crítica a qualidade do abastecimento, já bastante 

vulnerável pela restrição de oferta dos sistemas produtores da CEDAE e pelas 

elevadas perdas.  

Quadro 7-4 - Balanço de Oferta-Demanda – Reservação. 

ANO Oferta m
3
 Demanda m

3
 Balanço m

3
 

2014 

27.500 

58.473 -30.973 

2018 52.290 -24.790 

2023 48.036 -20.536 

2028 51.321 -23.821 

2033 55.227 -27.727 

2038 55.865 -28.365 

2043 56.511 -29.011 

Fonte: STE Engenharia 
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As ações que eliminem o déficit de reservação consistirão na implantação de novos 

reservatórios em volume em torno de 30.000m3 que suprirão a demanda até o final do 

Plano. Esta intervenção dará maior segurança e qualidade no abastecimento e que, ao 

lado da garantia de oferta de produção, permitirá maior regularidade e continuidade no 

abastecimento, eliminando as áreas de intermitência. 

 

7.2 Alternativas de implantação – Cenários - Geração de Esgotos 

Como a cobertura do serviço de esgoto segue o conceito explicitado para o serviço de 

abastecimento de água e se mede pela extensão de rede disponibilizada sobre o total 

de vias do município e da mesma forma a população atendida se dá pela multiplicação 

do número de habitantes dado pela projeção populacional pelo índice de cobertura 

(valor per capita adotado para água), portanto, por princípio, o que se gera de esgoto é 

proporcional ao consumo de água. 

Para o serviço de esgotos sanitários os cenários foram desenvolvidos com base no 

fato de que toda água que “entra” no imóvel não sai, totalmente, pelas instalações 

sanitárias, dado que há o volume que “fica”. Por essa razão, é estimado em 20% a 

água retida, e a água que “retorna, que sai pelo esgoto” representa o valor de 80% do 

consumo de água, que é o chamado coeficiente de retorno (coeficiente E/A = 0,8): 

Cenário 1:  é a situação estagnada, onde se mantém ao longo do plano a situação 

atual de cobertura da rede e geração de esgotos; 

Cenário 2:  é a situação já “contratada” com a empresa Águas de Meriti nos 

respectivos parâmetros de cobertura e geração de esgotos. 

Quadro 7-5 - Hipóteses e Premissas dos Cenários de Esgotos. 

Cenário 1 – Situação Estagnada 2 – Situação “Contratada” 

Hipótese Geral 
Situação atual se mantém 

estagnada 
Situação contratada com Águas de 

Meriti 

Cobertura da 
Rede 

Permanece a atual - 50% do ano 1 
a 30 

Atinge 76% no ano 5 Atinge 90% no 
ano 20 

Geração de 
Esgoto 

Baseado do ano 1 ao 30 no 
consumo atual de água 

Baseado do ano 1 ao 30 no 
consumo de água de 200 Lt.hab.dia 

 

O cenário escolhido que se torna normativo é o Cenário 2 por manter a coerência com 

os elementos normativos definidos para o serviço de abastecimento de água, 

particularmente o consumo de água que impacta a geração de esgotos. 
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Quadro 7-6 - Geração de Esgoto - Cenário 2 - Situação do Contrato Atual. 

Ano Atendimento 

Geração de 
esgoto Vazão 

L/s 

 
Ano Atendimento 

Geração de 
esgoto Vazão 

L/s Lt/hab. 
dia 

m
3
/dia 

 
Lt/hab. 

dia 
m

3
/dia 

201
4 

50% 200 
46.26

0 
643 

 
203

0 
88% 200 

83.98
6 

1.166 

201
5 

58% 200 
53.78

5 
747 

 
203

3 
90% 200 

86.98
3 

1.208 

201
8 

76% 200 
70.96

4 
986 

 
203

5 
90% 200 

87.38
4 

1.214 

202
0 

78% 200 
73.16

7 
1.016 

 
203

8 
90% 200 

87.98
8 

1.222 

202
3 

81% 200 
76.50

7 
1.063 

 
204

0 
90% 200 

88.39
3 

1.228 

202
5 

83% 200 
78.75

7 
1.094 

 
204

3 
90% 200 

89.00
5 

1.236 

202
8 

86% 200 
82.16

8 
1.141 

  
Fonte: Cálculo da STE engenharia 
Obs: A geração de esgoto considera o coeficiente E/A de 80% e coeficiente de por infiltração de 25%. A 

vazão em L/s considera o coeficiente de majoração de 20% (k=1,2) pelos dias de maior consumo 

A demanda relativa ao serviço de esgotos resume-se nos dados a seguir. 

Quadro 7-7 - Evolução da Demanda por Rede e Ligações - Esgoto – Cenário 2 Normativo. 

Ano 
Economias 
atendidas 

Demanda de rede   
Ano 

Economias 
atendidas 

Demanda de rede 

Ligações Rede km   Ligações Rede km 

2014 84.069 45.690 340,5   2030 173.280 94.174 598,0 

2015 98.655 53.617 395,6   2033 184.527 100.287 618,0 

2018 132.400 71.956 515,2   2035 188.848 102.635 618,4 

2020 139.066 75.579 530,4   2038 193.462 105.142 619,0 

2023 149.516 81.259 553,4   2040 197.992 107.604 619,4 

2025 156.795 85.215 568,9   2043 206.897 112.444 620,0 

2028 166.413 90.442 585,9   
 

Fonte: STE Engenharia 

 
Quadro 7-8 -Demanda por Tratamento de Esgoto – Cenário 2  Normativo. 

Ano 
Vazão 

 Ano 
Vazão 

L/s 
 

L/s 

2014 643 
 

2030 1.166 

2015 747 
 

2033 1.208 

2018 986 
 

2035 1.214 

2020 1.016 
 

2038 1.222 

2023 1.063 
 

2040 1.228 

2025 1.094 
 

2043 1.236 

2028 1.141 
  

Fonte: STE Engenharia 

 

O PMSB–A/E de 2012 que consubstanciou o contrato de prestação do serviço de 

esgoto define em seu item 5.3 na página 45: “o sistema de interceptação e tratamento 

de esgotos sanitários deverá continuar sendo o da região metropolitana do Rio de 
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Janeiro... tendo por base as Estações de Tratamento de Esgotos de Sarapuí e 

Pavuna, sob a responsabilidade e gestão da CEDAE. A definição de eventual 

ampliação destas duas ETEs, bem como da tecnologia a ser adotada é competência 

exclusiva da CEDAE, não cabendo ao Município interferir na decisão”. 

Por isto mesmo é salutar que desde já o município de São João de Meriti se cerque de 

garantias adicionais ao contrato atual com a CEDAE que permita atender a demanda 

de tratamento de esgotos, sob risco de agravar a poluição dos cursos d’água locais. 

 

7.3 Alternativas de Implantação – Cenários – Geração de Resíduos Sólidos 

O Quadro 7-9, apresentado a seguir, consolida as principais informações de projeções 

de demandas para os cenários atual e futuro, considerando o estudo de demanda e as 

unidades de processamento de RSU do município de São João de Meriti. 

Entende-se como cenário atual a situação dos RSU analisadas pelo estudo; o cenário 

curto prazo é a estimativa do que pode acontecer nos próximos 4 anos (2017); o 

cenário de médio prazo é a estimativa de mudança dentre os 10 anos a partir de hoje 

(2023) e, por fim, o cenário de longo prazo refere-se ao estudo num horizonte de 30 

anos (2043), conforme solicitado pelo TR.  
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Quadro 7-9 - Resumo do Gerenciamento de Resíduos Sólidos para os Diferentes Cenários 

TEMAS Cenário Atual (2010/2013) Cenário Curto Prazo (2017) Cenário Médio Prazo (2023) Cenário Longo Prazo (2043) 

RSU 

O município gera 

atualmente (2013), em torno 

de 400 toneladas de RSU 

diariamente, igual a 146.000 

ton/ano. 

O município gerará 

147.677 toneladas de resíduos 

sólidos urbanos. 

A evolução dos indicadores 

socioeconômicos, principalmente 

no aumento do rendimento médio 

da população de menor renda, 

poderá também indicar uma 

mudança no perfil da composição 

dos resíduos, como também o 

aumento per capita. 

O município gerará para esse 

horizonte, 149.385 toneladas de 

RSU. 

Para esse cenário, vale ressaltar a 

importância de se considerar a 

dinâmica econômica municipal, que 

poderá refletir no aumento da renda 

per capita municipal, resultando 

também no aumento do consumo da 

população. 

O município gerará para esse 

horizonte, 155.712 toneladas de 

RSU. 

O crescimento populacional 

atrelado com a evolução dos 

índices socioeconômicos do 

município será um fator relevante 

para aumento da produção de 

resíduos. Considerando o bom 

desempenho da economia 

municipal para um cenário de longo 

prazo, atribui-se que a produção 

total de resíduos sólidos urbanos 

irá atingir valores cada vez mais 

altos ao longo dos anos. Nesse 

mesmo intervalo, será observado o 

aumento da taxa de geração per 

capita dos RSU. 

RCD 
A estimativa para geração 

de resíduos em 2013 é de 
A geração de RCD é estimada A geração de RCD é estimada em A geração de RCD é estimada em 
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TEMAS Cenário Atual (2010/2013) Cenário Curto Prazo (2017) Cenário Médio Prazo (2023) Cenário Longo Prazo (2043) 

180.239 toneladas. em 182.309 toneladas. 

Mantendo-se a perspectiva de 

crescimento econômico do 

município, como em todo país, é 

possível prever um aumento 

significativo do volume de 

resíduos não domiciliares, 

principalmente da construção 

civil, ressaltando que esses 

indicadores dependem também 

das oscilações no comportamento 

da economia nos âmbitos 

nacional e internacional. 

184.418 toneladas. 

Para esse cenário, vale ressaltar a 

importância de considerar a dinâmica 

econômica municipal, principalmente 

na geração de resíduos da 

construção de civil, porém podendo 

já dar sinais de desaceleração nesse 

setor atrelada a falta de espaço no 

município.. 

192.229 toneladas. 

Observa-se um crescimento lento 

na geração de resíduos neste 

cenário, pode-se aferir que tal 

estagnação deve-se a saturação do 

mercado imobiliário, alto valor da 

terra e as restrições na legislação 

de uso e ocupação do solo, 

estando também atrelado as 

oscilações da economia nacional. 

RSS 

A geração de RSS foi de 

12,18 toneladas. 

A maior parte desses 

resíduos é produzida pela 

rede de saúde privada. 

A geração de RSS é estimada em 

12,40 toneladas. 

O crescimento populacional 

acarretará no aumento gradativo 

dos RSS. 

A geração de RSS é estimada em 

12,54 toneladas. 

Variação relativamente pequena 

durante esses 10 anos. 

A geração de RSS é estimada em 

13,10 toneladas. 

O valor estimado na geração de 

resíduos poderá ser maior devido 

ao aumento do atendimento à 

população. 

Coleta Em 2010 foram coletadas Estima-se uma geração de 1.610 Estima-se uma geração de 3.801 Estima-se uma geração de 7.924 
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TEMAS Cenário Atual (2010/2013) Cenário Curto Prazo (2017) Cenário Médio Prazo (2023) Cenário Longo Prazo (2043) 

Seletiva 780 toneladas de resíduos 

recicláveis. 

Atualmente, o município 

apresenta um cenário 

incipiente para coleta 

seletiva e uma modesta 

infraestrutura para a triagem 

e tratamento. 

toneladas de resíduos recicláveis, 

caso o Programa de Coleta 

Seletiva alcance 15% da 

população. Entretanto, o volume 

poderá ser maior se houver 

também o aumento da geração 

per capita e maior investimento 

público no setor. 

toneladas de resíduos recicláveis, 

caso o Programa de Coleta Seletiva 

alcance 35% da população. No 

entanto, o volume poderá ser maior 

se houver também o aumento da 

geração per capita. 

toneladas de resíduos recicláveis, 

caso o Programa de Coleta 

Seletiva alcance 70% da 

população. Entretanto, o volume 

poderá ser maior se houver 

também o aumento da geração per 

capita. 
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7.4 Alternativas de Implantação-Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

Urbanas 

As intervenções propostas para o ordenamento do sistema de drenagem e manejo das 

águas pluviais no município de São João de Meriti/RJ passam inicialmente pela 

estruturação da gestão dos serviços de forma a preparar tecnicamente diversos 

programas que orientem as intervenções físicas necessárias e o estabelecimento da 

fiscalização eficiente dos serviços. 

Portanto, a primeira tarefa que cabe ao Poder Público local é o estabelecimento de 

medidas institucionais, no sentido da criação e estruturação do Departamento de 

Drenagem Urbana, instituição que será responsável pelo gerenciamento e implantação 

do Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

As medidas que não dizem respeito às intervenções físicas e propostas neste Plano 

envolvem os seguintes componentes: 

 Legislação Municipal para controle dos impactos devidos ao desenvolvimento 

urbano sobre o sistema de rios urbanos; 

 Gestão Municipal para gerenciamento da drenagem urbana e controle dos 

impactos 

 Capacitação para profissionais do município e da cidade que preparam projetos 

e para a população. Este componente será apresentado no próximo relatório; 

Para a gestão da drenagem urbana as medidas legais permitem prevenir os impactos 

futuros na drenagem urbana, enquanto que os modelos de gestão e financiamento 

estabelecem o mecanismo de sustentabilidade financeira para o gerenciamento dos 

serviços e permitem viabilizar o funcionamento do sistema de gestão.  

Conforme mencionado, ainda não existe regulação dos serviços de drenagem urbana 

no município de São João de Meriti, bem como não existem banco de dados e 

modelos de indicadores para avaliação dos mesmos. O município, porém, apresenta 

potencial capacidade própria para implementação das medidas necessárias visando a 

correta gestão do sistema de drenagem, principalmente com a tendência de setorizar, 

distinguindo as áreas de esgotamento sanitário e drenagem urbana, visto que foi 

recentemente atribuída a concessão da prestação desse serviço a empresa privada 

especializada do setor.  

Nesse sentido, a consultora, opta pela forma de administração direta com a criação de 

um Departamento de Drenagem Urbana - DDU dentro da SEMOURB. Para tanto, faz-

se necessário reorganizar a estrutura administrativa para que a drenagem urbana e o 
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manejo das águas pluviais adquiram um enfoque maior. Destaca-se ainda a 

importância em implementar e organizar ferramentas para o planejamento e gestão 

dos serviços, que atualmente está deficitário.  

É necessário, ainda, a articulação e integração técnica e gerencial dos diversos 

componentes que constituem os serviços de drenagem, visando à obtenção de 

racionalidade e otimização, visto que a forma atual como está organizada, execução 

de obras na SEMOURB e operação e manutenção na SEMSEP é fator que tem 

limitado a eficácia da gestão. 

A estrutura proposta para o DDU para a gestão dos sistemas se baseia nos seguintes 

elementos fundamentais:  

 Agentes e Atividades necessárias para a gestão da drenagem urbana por parte 

dos agentes; 

 Fluxograma de funcionamento para atendimento das demandas: trata no 

processo de funcionamento da estrutura para o atendimento das atividades 

previstas; 

 Estrutura funcional: envolve as instituições e a equipe proposta para 

desenvolvimento das atividades previstas para a drenagem urbana da cidade; 

 Estimativa de Custo das atividades previstas no modelo de gestão.  

Atualmente, a gestão municipal não avalia os projetos de drenagem urbana e não 

possui uma política de gestão da drenagem. No âmbito de licenciamento ambiental 

existe uma prática de avaliação ambiental e licenciamento dos projetos. 

Quadro 7-10 - Atividades Previstas para o DDU. 

Serviços Descrição 

Normas e Padrões 
Estabelecer mecanismos de avaliação das normas 
aplicadas na drenagem urbana e sua revisão ao longo do 
tempo. 

Plano Diretor de 
Drenagem 

Implementar o Plano Diretor de Drenagem, sua 
compatibilidade com o Plano Municipal de Saneamento 
Básico e com o Plano Diretor Urbano e revisão periódica. 

Avaliação dos projetos de 
novos empreendimentos 

Análise dos projetos de novas construções quanto ao 
atendimento das normas previstas e existentes para a 
cidade quanto à drenagem urbana. 

Fiscalização da 
implantação dos projetos 

Verificação se as novas construções atendem os projetos 
aprovados no licenciamento da drenagem. 

Operação e manutenção 

Manutenção da rede de drenagem: todos os dispositivos 
hidráulicos da rede, incluindo detenções, retenções. 
Manutenção: limpeza e retirada de resíduos sólidos e 
sedimentos, recuperação de dispositivos danificados, 
garantindo que os dispositivos funcionem de acordo com o 
seu projeto. 
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8 METAS PRETENDIDAS COM A IMPLANTAÇÃO DO PMSB 

O conteúdo do Plano de Saneamento Básico está definido no capítulo IV da Lei 

federal 11.445/2007, em seu Art. 19, cujo teor traz o roteiro pelo qual o prestador deve 

formalizar seus objetivos e metas. Esses objetivos e metas são traduzidos por 

programas, projetos e ações necessárias e os mecanismos e procedimentos de 

controle e avaliação da operação de cada serviço (água, esgotamento sanitário, 

drenagens). 

O fundamento legal do Plano de promoção do acesso aos serviços com 

universalidade, qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade (ambiental, 

social e econômica), regularidade e continuidade, embasa a avaliação pelo Poder 

Público do perfil do déficit de saneamento básico e características locais. Essa 

avaliação envolve ainda a priorização da oferta dos serviços às áreas onde habitam as 

camadas menos favorecidas da população. 

Assim, o Plano de Metas deve estar alinhado quanto a gestão dos serviços, a 

qualidade e eficiência no atendimento. 

As metas para o serviço são aquelas que traduzem os marcos temporais em que 

determinados indicadores (índices) deverão ser alcançados. Como definido no Termo 

de Referência as metas têm de ser destacadas em sua progressividade, nos prazos 

seguintes: i) curto prazo: 4 anos; ii) médio prazo: 4 a 8 anos; ii) longo prazo: 8 a 30 

anos. As metas estão segregadas aqui em termos de dois conjuntos descritos a 

seguir. 

 Metas para Institucionalização da Gestão dos Serviços 

São aquelas que permitem a organização dos instrumentos de gestão, entendidos em 

seu sentido amplo: a implantação do sistema municipal de planejamento, informações 

e controle social dos serviços prestados; a regularização dos contratos de concessão 

nos termos da Lei; a efetividade da regulação e fiscalização dos serviços prestados.  

 Metas Específicas para a Prestação dos Serviços 

São os marcos contratuais a serem cumpridos pelos prestadores. Considerando o 

objetivo dos benefícios aos usuários, as metas do serviço podem ser segregadas entre 

as de universalização e as qualidade e eficiência (serviço adequado). 

- as metas de universalização dizem respeito ao alcance do número de beneficiários 

dos serviços, onde se destacam os percentuais de cobertura (rede a disposição) e 

atendimento (efetividade de ligação); 
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- as metas de qualidade e eficiência dizem respeito à satisfação do usuário e 

eficiência que se traduzirão em benefício indireto; compreende este tipo de meta a 

qualidade do produto (qualidade da água distribuída e dos esgotos tratados, 

regularidade na coleta e destinação final dos resíduos e o rigoroso tratamento das 

enchentes nas áreas mais críticas e identificadas na área do município), a garantia do 

serviço (continuidade e regularidade) e em termos de eficiência a presteza no 

atendimento e ainda a redução e controle de perdas de água, o que inclui a meta de 

hidrometração. 

 

8.1 Metas para Institucionalização da Gestão dos Serviços 

 Metas de Curto Prazo 

Na agenda institucional, dada sua premência que advém do cumprimento da lei 

federal 11.445/2007, as metas serão todas de curto prazo, a implantar entre 1 a 4 

anos após a publicação deste PMSB. Nos quadros apresentados adiante, o ano 

designado é o prazo limite para o alcance da meta. 

 Metas de Planejamento e Controle Social 

As metas que institucionalizam o sistema municipal de planejamento estão todas a 

cargo do titular – o município de São João de Meriti. 

Quadro 8-1 - Metas de Planejamento e Controle Social dos Serviços 

Atividade Meta Prazo 
Ano da 
Meta 

Planejamento e Controle Social 

Instituição da Política Municipal de 
Saneamento Básico 

Curto 
Prazo 

2016 

Instrumentalização do SAAE para a 
função de planejamento 

Implantação do sistema municipal de 
informações dos serviços de 

saneamento 

Efetivação da Comissão Municipal de 
Saneamento Básico 

 Metas de Regulação e Fiscalização 

A implantação efetiva da regulação e fiscalização está na órbita conjunta entre 

Município e Estado através da AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e 

Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Conforme informação do município, 

a atuação desta agencia se dará a partir de 2014. Sugere-se iniciativa conjunta entre 

município e AGENERSA pode ser a implantação cooperada de Ouvidoria local. 
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Quadro 8-2 - Metas de Regulação e Fiscalização dos Serviços. 

Atividade Meta Prazo 
Ano da 
Meta 

Regulação e Fiscalização 

Efetivação da ação regulatória por parte da 
AGENERSA Curto 

Prazo 
2014 

Implantação do serviço de ouvidoria em 
conjunto com a AGENERSA 

 Metas de Regularização da Prestação 

Estas metas dizem respeito à regularização dos contratos de serviços concedidos, 

como abastecimento de água e esgotamento sanitário, ou a estruturação de atividades 

ainda não organizadas como serviços, como o de drenagem. Os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário já estão com seus instrumentos de 

prestação regularizados nos termos da lei 11.445/2007, então para estes serviços não 

existem metas institucionais de prestação a definir. 

 

8.2 Metas e Indicadores para o Prestador do Serviço - Abastecimento de Água  

 Metas de Curto, Médio e Longo Prazo 

Os quadros de metas apresentados a seguir indicam o índice atual, o pretendido a 

alcançar e o ano em que o índice deve ser alcançado. Entende-se que a partir deste 

ano o índice deva ser mantido até o horizonte do Plano e contrato. 

Quadro 8-3 - Metas de Universalização – Água. 

Objeto 
 

Índice 
Prazo Ano da Meta 

Atual À alcançar 

Cobertura do serviço 70% 
84% Médio Prazo 2016 

100% Longo Prazo 2031 

 
Quadro 8-4 - Metas de Qualidade do Serviço – Água. 

Objeto 
 

Índice 
Prazo 

Ano da 
Meta Atual À alcançar 

Perda física de água 70% 30% 
Longo 
Prazo 

2021 

Hidrometração das ligações 65% 100% Curto prazo 2016 

Conformidade da qualidade da água 87% 95% Curto prazo 2016 

Regularidade no abastecimento 50% 100% Curto prazo 2016 

Eficiência no atendimento Não Disponível 100% Curto prazo 2016 
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Quadro 8-5 - Metas de Qualidade de Atendimento – Água. 

Prazos para Atendimento de Serviços 

Serviço 
Prazo 

Dias Úteis 

Alteração de dado da conta 1 

Segunda via de conta Imediata 

Vistoria no domicílio 3 

Nova ligação de água 5 

Religação de água 1 

Extensão de rede 15 

Substituição de ramal 5 

Aferição de hidrômetro 2 

Substituição de hidrômetro 2 

Fornecimento de água - carro pipa 1 

 

8.3 Metas e Indicadores para o Serviço de Esgotos 

 Metas de Curto, Médio e Longo Prazo 

Quadro 8-6 - Metas de Universalização – Esgoto. 

INDICADOR 
ÍNDICE 

PRAZO 
ANO DA 
META Atual À alcançar 

Cobertura do serviço 50% 
75% Médio Prazo 2018 

90% Longo Prazo 2033 

 

 
Quadro 8-7 - Metas de Qualidade do Serviço – Esgoto. 

INDICADOR 
ÍNDICE 

PRAZO 
ANO DA 
META Atual À alcançar 

Regularidade no esgotamento 0% 
75% Curto prazo 2016 

100% Médio Prazo 2018 

Tratamento do esgoto 27% 100% Curto prazo 2016 

Conformidade da qualidade 
do efluente 

Não Disponível 
Normas do 

INEA 
Curto prazo 2016 

Eficiência no atendimento Não Disponível 
75% Curto prazo 2016 

100% Médio Prazo 2018 
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Quadro 8-8 - Metas de Qualidade de Atendimento – Esgotos. 

Prazos para Atendimento de Serviços 

Serviço 
Prazo  

(Dias Úteis) 

Alteração de dado da conta 1 

Segunda via de conta Imediata 

Vistoria no domicílio 3 

Nova ligação de esgoto 8 

Extensão de rede 15 

Substituição de ramal 5 

Desobstrução de rede 2 

Desobstrução de ramal 1 

Limpeza de fossa 3 

 

8.4 Metas para os Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos 

 Coleta Convencional de RSS e RCD 

A coleta do RSS é realizada em todo o perímetro urbano da cidade de SJM, incluindo 

os “pequenos geradores” e os “grandes geradores” (hospitais, maternidades, unidades 

básicas de saúde), que somam 29 pontos, atendendo 100% das unidades geradoras. 

A empresa contratada pela prefeitura Municipal (DINÂMICA) é responsável pelo 

serviço de coleta e transporte para empresa ABORGAMA do Brasil, totalizando cerca 

de 12,10 toneladas por ano. 

Em relação aos serviços de coleta de RCD, que no ano de 2010 o volume coletado foi 

de 176.760 toneladas. No entanto, deve-se avaliar que, como em qualquer cidade 

brasileira, existem pontos onde são despejados os RCD de forma irregular e 

clandestinamente, indicando como solução a instalação de “ecopontos” (recitulhos) 

para o depósito de entulhos em SJM, cuja capacidade unitária recomendada é da 

ordem de 2.000 m3. 

Neste contexto, salienta-se que, encontra-se em andamento um Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos da Construção Civil e de Demolição Projeto Entulho Limpo na 

Baixada, o qual, resumidamente, visa diagnosticar toda a problemática dos RCD na 

Baixada fluminense a fim de avaliar a implantação de uma rede de instalações para o 

correto manejo dos RCC gerados nos municípios, além da definição das 

responsabilidades dos diversos agentes no processo e indicação de estratégias para a 

organização, modernização e ampliação do sistema de manejo dos RCD e resíduos 

volumosos na região (SEA, 2011). 



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

77 

 

Também estão previstos a elaboração de projetos de algumas instalações previstas no 

Plano, supervisão da instalação de um consórcio público para a gestão dos RCD nos 

municípios da região e capacitação de equipes para o processo de gestão e para 

operação das unidades de manejo implantadas durante o período do contrato (SEA, 

2011). 

Um aspecto importante a respeito do manejo dos RDC a ser considerado, é o fato de 

que grande parte dos geradores são pessoas comuns, ou seja, moradores e 

comerciantes que fazem pequenas obras e reformas. 

Estes geradores ainda não têm conhecimento e nem estímulo para lidar de forma 

adequada com este tipo de resíduo temporário, usualmente, contratam caçambas para 

deposição de todos os tipos de resíduos e rejeitos, sem qualquer preocupação com a 

segregação e/ou a destinação destes resíduos. 

Este é, portanto, um dos grandes desafios a ser enfrentado pelo município, quando se 

fala no controle do RCD, conforme demonstra o Quadro 8-9. 
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Quadro 8-9 - Referências Atuais dos RSS e RCD e os Respectivos Objetivos. 

Referência Atual 
+/- 12,10 toneladas de RSS coletados por ano; 

+/- 180 mil toneladas de RCD gerados ano; ou 250 caçambas de 2.000m
3
 

de RCD recolhidas diariamente. 

Objetivos 

- Manter e ampliar o número de atendimento de pequenos e grandes 
geradores de RSS; 

- Implantar o serviço de recolhimento e de destinação final para animais 
mortos (pequeno e grande portes); 

- Possibilitar a gestão dos resíduos da RCD, conforme as diretrizes 
estabelecidas pela legislação pertinente; 

- Buscar a melhoria contínua, em razão das técnicas e Tecnologias 
inovadoras na gestão dos RCD. 

Metas 

Curto Prazo 
(1 a 4 anos) 

Médio Prazo 
(4 a 10 anos) 

Longo Prazo 
(10 a 30 anos) 

- Criar/atualizar o 
cadastro municipal de 
pequenos e grandes 
geradores de RSS; 

- Promover a coleta e 
dar atendimento a 100% 
de pequenos e grandes 

geradores de RSS; 
- Recolher e dar 

destinação final para 
animais mortos (70%). 
- Fiscalizar e coibir o 
descarte irregular de 

RCD; 
- Dar atendimento, 

promovendo a coleta e 
dando destinação 

adequada, a 80% do 
RCD de pequenos e 
grandes geradores. 

- Manter atualizado o 
cadastro municipal de 
pequenos e grandes 
geradores de RSS; 

- Promover a coleta e 
dar atendimento a 100% 
de pequenos e grandes 

geradores de RSS; 
- Recolher e dar 

destinação final para 
animais mortos (90%). 

- Fiscalizar, coibir e 
penalizar o responsável 
por descarte irregular de 

RCD; 
- Dar atendimento, 

promovendo a coleta e 
dando destinação 

adequada, a 100% do 
RCD de pequenos e 
grandes geradores. 

- Manter atualizado o 
cadastro municipal de 
pequenos e grandes 
geradores de RSS; 

- Promover a coleta e 
dar atendimento a 

100% de pequenos e 
grandes geradores de 

RSS; 
- Recolher e dar 

destinação final para 
animais mortos 

(100%). 
- Fiscalizar, coibir e 

penalizar o 
responsável por 

descarte irregular de 
RCD; 

- Dar atendimento, 
promovendo a coleta 
e dando destinação 

adequada, a 100% do 
RCD de pequenos e 
grandes geradores. 

Ações 

- Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e criar/atualizar 
cadastro de pequenos e grandes geradores de RSS; 

- Promover a reavaliação periódica dos planos/mapas de coleta dos RSS; 
- Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias (incluindo 
inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos de coleta e 

da mão de obra alocada; 
- Desenvolver ações de educação ambiental e sanitária, no âmbito 

municipal; 
- Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta e tratamento 

de RSS e a sensibilização dos usuários; 
- Aplicar os objetivos do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos 

da Baixada Fluminense, formalizado pela Lei Municipal N° 1853/2012, 
visando a visando a promoção da gestão integrada dos serviços públicos de 
limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos da baixada, englobando a 
instalação de estrutura para o licenciamento, fiscalização e monitoramento 
das empresas transportadoras e dos empreendimentos geradores de RCD, 

uma estrutura física para o tratamento e disposição final dos RCD, etc; 
- Exigir das empresas de transporte que operam com RCD, os respectivos 

“Manifestos de Transporte de Resíduos” ou documento equivalente; 
- Realizar um diagnóstico quali-quantitativo de geração de RCD na cidade e 

promover atualizações sistemáticas no mesmo; 
- Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta e destinação 

adequadas de RCD e a sensibilização dos usuários de forma prestar-lhes 
esclarecimentos, inclusive, sobre a responsabilidade legal de cada agente. 
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 Metas para Operação da Nova Estação de Transferência/Transbordo 

Os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de limpeza urbana são coletados, e 

levados para a Estação Transferência de Lixo. Nesta estação, as carretas são 

carregadas e todos os resíduos são levados para a Central de Tratamento de 

Resíduos (CTR) de Nova Iguaçu.  

No entanto, como mencionado no Relatório Diagnóstico, há uma nova estação de 

transbordo sendo implementada no município. Assim, indica-se os seguintes objetivos, 

metas e ações a serem avaliadas para sua gestão (Quadro 8-10). 

Quadro 8-10 - Referência Atual da ET e os Respectivos Objetivos, Metas e Ações para 
sua Gestão dos RSU. 

Referência Atual 
1 Área de Transbordo Sobrecarregada para Geração Atual de 

RSU 

Objetivos 
- Finalizar a implantação da nova ET e racionalizar o transporte dos 

serviços de coleta publica a fim de otimizar a coleta dos RSU. 

Metas - Implantar a nova ET para atendimento da demanda atual e futura. 

Ações 
- Executar obras necessárias para a implantação e operação da 

estação de transbordo. 

 

 Metas para o Sistema de Coleta Seletiva 

A coleta de recicláveis é realizada, de maneira formal, somente por meio de uma 

Cooperativa – COOPERANGEL, com abrangência bastante limitada e atinge, apenas, 

uma parcela do território municipal, além de responder por somente 0,32% do total da 

coleta geral. 

É importante ressaltar que o material pode chegar até a COOPERANGEL 

basicamente de 4 formas: 

 coletado pelos catadores associados em seus bairros; 

 doados por pessoas que ligam e o caminhão vai buscar; 

 programa de coleta seletiva nas escolas; 

 parcerias com empresas. 

Ademais, existe o Projeto Coleta Seletiva Solidária nas Escolas que é desenvolvido 

pela SEMADEC, no qual segundo a própria SEMADEC, em 2012 foi coletado um total 

de 4,5 toneladas de recicláveis; além de outros projetos restritos, sem expressão na 

coleta de resíduos recicláveis. 
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O Quadro 8-11 apresenta os principais pontos a serem observados para os cenários 

de universalização dos serviços de Coleta Seletiva. 

 Metas e Ações para sua Gestão dos RSU. 

Quadro 8-11 - Cenários de Universalização dos Serviços de Coleta Seletiva. 

Referência Atual 
1 Cooperativa de catadores formal (resíduos recicláveis). 

0,55% dos RSU coletados são provenientes da coleta seletiva 
780 toneladas de resíduos recicláveis coletados (SNIS, 2010). 

Objetivos 

- Consolidar e ampliar o programa de coleta seletiva; 
- Consolidar e ampliar a cooperativa “COOPERANGEL”; 

- Fomentar a criação de novas cooperativas; 
- Promover a inclusão social dos catadores (cooperados) na cadeia da 

reciclagem; 
- Implantar Pontos de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos recicláveis 

- Fomentar o processo de valorização dos recicláveis. 

Metas 

Curto Prazo 
(1 a 4 anos) 

Médio Prazo 
(4 a 10 anos) 

Longo Prazo 
(10 a 30 anos) 

- Promover a coleta 
seletiva, porta a porta, 
de forma atender 15% 

da população; 
- Aumentar em 30% os 

PEV de recicláveis; 
- Duplicar o número de 

Cooperativas de 
Recicláveis. 

- Promover a coleta 
seletiva, porta a porta, 
de forma atender 35% 

da população; 
- Aumentar em 50% os 

PEV de recicláveis; 
- Duplicar o número de 

Cooperativas de 
Recicláveis, em relação 

ao período anterior. 

- Promover a coleta 
seletiva, porta a porta, 
de forma atender 70% 

da população; 
- Aumentar em 100% 
os PEV de recicláveis; 
- Triplicar o número de 

Cooperativas de 
Recicláveis, em 

relação ao período 
anterior. 

Ações 

- Contratar serviço técnico específico visando a “caracterização dos resíduos 
sólidos domiciliares” gerados no município de SJM, de tal forma se buscar 

atingir o índice de “potencial” geração e coleta de resíduos recicláveis de ao 
menos 0,023 toneladas/“habitantes atendido”.ano; 

- Promover a reavaliação periódica do plano de coleta e do programa de 
coleta seletiva como um todo; 

- Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias relativas 
aos quantitativos de veículos e/ou equipamentos destinados à coleta seletiva 

e da mão de obra alocada; 
- Desenvolver ações e direcionar o trabalho de educação ambiental para 

todas as regiões da cidade, em especial nos bairros periféricos; 
- Desenvolver programas de divulgação dos serviços de coleta seletiva porta 

a porta e dos pontos de entrega voluntária, além da sensibilização dos 
usuários; 

- Intensificar a fiscalização dos geradores de resíduos recicláveis; 
- Mapear e cadastrar os potenciais “catadores” do município; 

- Fomentar e promover a capacitação dos “catadores” visando à melhoria 
das suas condições de trabalho e renda, assim como a sua inserção em 

outras atividades do mercado de trabalho; 
- Fomentar e auxiliar a mobilização dos “catadores”, visando a sua 

organização em associações ou cooperativas; 
- Mapear, cadastrar e fomentar a busca por parcerias com os “grandes 
geradores”, visando à destinação direcionada do material reciclável às 

cooperativas municipais; 
- Incentivar a busca das certificações e licenciamentos necessários para a 
implantação e operação das cooperativas de recicláveis atuais e as que 

possam surgir. 

 

 Metas para a Unidade de Tratamento dos Resíduos Sólidos Orgânicos 

Com a ampliação do serviço de coleta seletiva no município de SJM, chegando ao 

atendimento de 70% da população, acarretará em uma segregação prévia dos RSU. 
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Com isso os dois tipos principais de resíduos coletados são os recicláveis e os úmidos 

(orgânicos).  

Os resíduos orgânicos correspondem a 37,1% dos RSU, equivalente a 0,324 

kg/hab/dia considerando a projeção populacional. O Quadro 8-12 apresenta a 

produção de resíduos orgânicos a curto, médio e longo prazo.  

Quadro 8-12 - Estimativa de Produção de Resíduos Orgânicos 

Ano 
Produção de Resíduos 

Orgânicos (ton/dia) 
Produção de Resíduos 

Orgânicos (ton/ano) 

2010 149 54.323 

2017 151 55.204 

2023 153 55.842 

2041 159 58.208 

 

Pode-se observar que, a produção de resíduos orgânicos atualmente é igual a 149 

ton/dia, alcançando um valor de 159 ton/dia no final do plano (2041). 

Diante desses dados, e devido ao fato do município não possuir área disponível para 

instalação de grandes empreendimentos visando o tratamento dos resíduos orgânicos, 

como por exemplo, uma unidade de compostagem, indica-se o processo de 

Carbonização. 

Justifica-se essa indicação pelo fato do baixo custo de implantação em comparação 

com outros processos como incineradores e, obviamente, pela baixa área requerida.  

A Carbonização pode ser entendida como um processo químico de combustão 

incompleta de determinados sólidos quando submetidos ao calor elevado. O produto 

desta reação química é chamado de carvão. Pela ação do calor, a carbonização 

remove hidrogênio e oxigênio do sólido, de modo que a matéria restante é composta 

principalmente de carbono. Polímeros, como termofixos ou mais sólidos compostos 

orgânicos como madeira ou tecido biológico, são exemplos de materiais que podem 

ser carbonizados. 

O mecanismo de carbonização é parte da queima normal de certos combustíveis 

sólidos tais como madeira. Durante a combustão normal, os compostos voláteis 

criados por carbonização e pirólise são consumidos para as chamas dentro do fogo, 

enquanto combustão de carvão pode ser visto como carvões de incandescência 

vermelhos (brasas), que queimam sem a presença de chamas. 

Na concepção do projeto arquitetônico do processo de Carbonização, deverão ser 

fundamentalmente consideradas as etapas básicas, a saber: 
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 Recebimento e armazenagem dos materiais; 

 Trituração por meio de um triturador; 

 Carbonizador (forno de carbonização); 

 Transporte interno e armazenamento do carvão gerado visando a posterior 

expedição. 

O Quadro 8-13 apresenta os principais pontos a serem observados para o tratamento 

dos resíduos orgânicos. 

Quadro 8-13 - Referência Atual dos Resíduos Orgânicos e os Respectivos Objetivos, 
Metas e Ações para sua Gestão. 

Referência Atual 
Não existe uma unidade para o tratamento dos resíduos 

orgânicos. 

Objetivos 
- Implantar/instalar uma Unidade de Carbonização para suprir a 
geração dos resíduos orgânicos que serão obtidos por meio da 

coleta diferenciada. 

Metas 
Instalar 1 unidade (1.400 m

2
), com todos equipamentos/dispositivos 

necessários para atendimento da demanda. 

Ações 

- Identificar áreas com viabilidade para implantação da Unidade de 
Carbonização; 

- Elaborar os projetos e obter as aprovações necessárias; 
- Contratar a implantação e operação da Unidade de Carbonização; 

- Adquirir todos os equipamentos necessários para operação da 
Unidade de Carbonização. 

OBS.: Os resíduos orgânicos somente poderão ter esse fim com a 
implantação concreta de um sistema de coleta diferenciada 

(seletiva). 

 

8.5 Metas para os Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Segundo o Ministério das Cidades (Brasil, 2009a) os objetivos setoriais específicos ao 

gerenciamento dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais são os 

seguintes:  

 Estudar e implementar de medidas para evitar o aparecimento de novas zonas 

críticas de inundação, eliminar e/ou reduzir as existentes;  

 Estabelecer medidas visando controlar as cheias nos cursos principais das 

bacias elementares do município;  

 Estabelecer medidas visando proteger as pessoas e bens situados em zonas 

críticas de inundação;  

 Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação ambiental.  

Em termos de metas para obras, o presente estudo não poderá quantificar custos 

tendo em vista que a ausência de informações da infraestrutura atualmente 
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implantada, cadastro dos sistemas de drenagem existentes, impede o levantamento 

da necessidade de intervenções em comparação ao já existente.  

Cinco grandes grupos de impactos foram identificados e relacionados com causas e 

metas de mitigação (Quadro 8-14). O objetivo principal é buscar reproduzir a hidrologia 

o mais próximo possível da pré-ocupação da bacia através do controle de todo 

espectro de efeitos. Os cinco aspectos são: (i) impacto sobre a recarga do aquífero; (ii) 

deterioração da Qualidade da Água; (iii) erosão e sedimentação dos rios; (iv) 

inundações da macrodrenagem urbana (frequentes); e (v) controle das inundações 

extremas sobre as áreas ribeirinhas. 

Recarga do Aquífero: as áreas impermeáveis do município de São João de Meriti 

reduzem a infiltração e a recarga natural dos aquíferos. Nestas condições, o lençol 

freático diminui e os rios e córregos urbanos reduzem seu escoamento de estiagem, 

com forte impacto no controle de vetores. A boa prática gerencial deve procurar 

manter o volume anual de recarga do aquífero da bacia na situação de pré-

desenvolvimento, através da captura e infiltração do escoamento. 

Qualidade da Água: as superfícies urbanas ficam poluídas por depósito da 

contaminação aérea e resíduos sólidos. Esta contaminação é transportada para os 

rios pela chuva, contaminando o rio, principalmente no início das chuvas. A gestão 

deve estabelecer os procedimentos de tratamento da qualidade da água, 

considerando os diferentes tipos de poluentes observados na qualidade da água 

pluvial do município. 

Erosão e Sedimentação Urbana: devido ao aumento de velocidade do escoamento 

devido a impermeabilização do solo e superfícies desprotegidas ocorre um forte 

aumento dos sedimentos nos córregos rios urbanos e erosão de margens.  A boa 

gestão deve ter por objetivo evitar a erosão e a sedimentação dos córregos e rios 

naturais, devido à aceleração do escoamento das áreas impermeáveis e dos 

condutos.  

Inundação na Macrodrenagem Urbana: devido ao aumento do escoamento superficial 

e aceleração do escoamento a capacidade da macrodrenagem atual nas bacias 

urbanas é insuficiente e passam a ocorrer inundações. O objetivo principal da gestão é 

prevenir prioritariamente os danos das inundações no sistema de drenagem (incluindo 

a rede de condutos e os cursos d’água urbanos, naturais ou não) e na infraestrutura 

das bacias urbanas identificadas, anteriormente neste estudo, como as mais críticas, a 

jusante por medidas preventivas junto aos novos empreendimentos.  
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Este controle exige a manutenção da vazão de pico de pré-desenvolvimento num 

evento de projeto com risco (10 a 25 anos de tempo de duração e duração de 24 

horas) semelhante ao usado para projetar pontes, sistemas de drenagem urbana e 

canais abertos de macrodrenagem nas cidades. 

Inundações Ribeirinhas: As inundações ribeirinhas são processos naturais e o impacto 

ocorre devido à ocupação da área de risco por parte da população. A gestão visa 

disciplinar o uso do solo para evitar este impacto, por meio do zoneamento de áreas 

de inundações e proibição a ocupação de faixas ribeirinhas.  

Quadro 8-14 - Impactos e Regulamentação sobre o Escoamento Pluvial  
(Tucci & Meller, 2007) 

Efeito Impactos Objetivos e Metas Ação Regulamentação 

Recarga do 
Aquífero 

Diminuição do 
lençol freático e 

da vazão de base 

Manter os níveis 
anuais médios de 
recarga e a vazão 

de base. 

Infiltração na área 
desenvolvida 

Garantir a recarga 
média anual de 

acordo com os tipos 
de solo da região 

Qualidade da 
água 

Aumento da 
carga de 

poluentes na 
água pela 

lavagem das 
superfícies 

urbanizadas 

Reduzir a 80% a 
carga de poluentes 

na qualidade da 
água devido a 

eventos pluviais 

Tratar o volume dos 
sólidos suspensos 

das superfícies 
urbanas

1
 

O controle é realizado 
para o volume da 

chuva de 1 a 2 anos 
de 24 horas, ou um 

volume 
correspondente a 
90% dos eventos 

anuais. 

Erosão e 
assoreamento 

Erosão do leito 
dos canais devido 

ao aumento da 
vazão e 

velocidade 

Reduzir a energia 
do escoamento 

Restringir a vazão 
pré-

desenvolvimento e 
dissipar a energia 

através de 
reservatórios ou 

dissipadores 

O controle é realizado 
armazenando a chuva 
de 1 a 2 anos de 24 

horas. 

Inundação da 
Drenagem Urbana 

Inundação na 
drenagem urbana 

(redes de 
condutos e 

canais naturais 
e/ou artificiais) 

devido ao 
aumento da 

vazão. 

Manter a vazão de 
pico menor ou igual 

à de pré-
desenvolvimento 

Com infiltração ou 
amortecimento na 
área desenvolvida 

Evento de cheia com 
tempo de retorno de 
10 a 25 anos de 24 

horas. 

Áreas ribeirinhas e 
eventos extremos 

Impactos devido 
a eventos 

extremos nas 
áreas ribeirinhas 
e segurança dos 

dispositivos 
hidráulicos 

Mitigar os impactos 
extremos, não 
ampliação dos 

limites da planície 
de inundação e 

dimensionamento 
de estruturas de 
emergência nos 
reservatórios. 

Controle com 
reservatórios e/ou 

zoneamento. 

Zoneamento de áreas 
de inundação para a 
cheia de 100 anos. 

1 – a redução de sólidos implica na redução das cargas de outros poluentes. 
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8.5.1 Metas para Institucionalização dos Serviços de Drenagem 

 Metas de Curto Prazo 

 Implantar o Departamento de Drenagem Urbana – DDU nos próximos 2 anos 

com a contratação da equipe técnica comprovada para assumir a 

responsabilidade pela sua gestão e operação. 

 Estabelecer um programa de limpeza periódica e desassoreamento dos 

elementos que fazem parte do sistema de drenagem de São João de Meriti, 

intensificado no período em que se concentram as chuvas e ocorre o aumento 

do escoamento superficial, permitindo dessa forma que as águas pluviais 

sejam transportadas mais facilmente nestes elementos, reduzindo o pico de 

cheias e consequentemente os alagamentos e inundações. 

 Metas de Médio Prazo 

 Implementar um cadastro detalhado da infra estrutura de drenagem existente, 

incluindo a atualização de plantas com a indicação dos elementos de 

microdrenagem (sarjetas, bocas de lobo e galerias) e macrodrenagem (canais) 

existentes. A atualização desse cadastro deve ser realizada de forma gradual, 

na medida em que ocorra a ampliação dos sistemas e serviços, deve-se, 

também, dispor de um cadastro das redes públicas de água, eletricidade e 

esgotos existentes que possam interferir nos sistemas e em futuros projetos de 

drenagem de águas pluviais. 

 Implantar uma base de custos para obras e serviços de manutenção e 

ampliação da infraestrutura de drenagem. 

9 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E INFORMAL 

 

Segundo a Lei Federal nº 9.795 de 27 de 1999, a educação ambiental constitui em 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. Sendo que a educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. 

Podem-se citar os seguintes objetivos fundamentais: 
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 O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

 A garantia de democratização das informações ambientais; 

 O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

 O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

 O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente 

equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

 O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

 O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade 

como fundamentos para o futuro da humanidade. 

Um programa de educação ambiental para ser efetivo deve promover 

simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimento, de atitudes e de habilidades 

necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental. A aprendizagem será 

mais efetiva se a atividade estiver adaptada às situações da vida real da cidade, ou do 

meio em que vive a sociedade. 

 

 

Figura 9-1 - Principais Atores Envolvidos na Educação Ambiental 
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Assim, é de suma importância a disseminação dos conceitos/princípios da educação 

ambiental por meio da “capacitação” dos cidadãos em todas as esferas da sociedade, 

visando práticas e ações definidas para a eficiente gestão integrada. 

10 PROGRAMAS E AÇÕES IMEDIATAS 

10.1 Ações de Curto Prazo para Institucionalização dos Serviços  

 Ação para instituição da Política Municipal de Saneamento Básico 

As ações que institucionalizam os serviços estão todas englobadas na Política 

Municipal de Saneamento Básico, que se afirma juridicamente como uma lei municipal 

a ser criada que define os princípios e diretrizes do saneamento básico e estabelece 

as regras de convivência entre os distintos entes de planejamento, prestação, 

regulação e controle social. O quadro a seguir define os termos da programação desta 

ação. 

Quadro 10-1 - Programa e Ação para a Política do Saneamento Básico. 

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVO 

Política Municipal de 
Saneamento Básico 

Projeto de Lei 
instituindo a 

Política 

Consolidar os instrumentos de 
gestão dos serviços de 

saneamento básico no município 
Fonte: STE Engenharia. 

 Ação para o Planejamento e Controle Social dos Serviços 

Compreende a implantação do Sistema Municipal de Planejamento e Informações dos 

Serviços de Saneamento Básico e ainda a efetivação do controle social nos termos da 

Lei federal 11.445/2007. Também faz parte do planejamento a criação de um processo 

permanente de capacitação dos gestores, técnico e atores sociais com atividades no 

setor. 

Quadro 10-2 - Programas e ações para o Planejamento e Controle Social dos Serviços. 

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVO 

Sistema 
Municipal de 
Planejamento 

Decreto instituindo o Comitê 
Técnico de Planejamento 

Cumprir a lei federal 11.445/2007 no 
que tange a informação e revisão do 

PMSB 

Órgão de 
Controle Social 

Decreto relativo à Comissão 
Municipal de Saneamento 

Básico 

Cumprir a lei federal 11.445/2007 e 
regulamentar a lei municipal 

1.795/2011 

Capacitação 
Ação continuada de 

capacitação relacionada aos 
serviços 

Capacitar gestores, técnicos e pessoas 
para educação ambiental, mobilização 

social e gestão 

Fonte: STE Engenharia. 
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 Ação para a Regulação dos Serviços 

A regulação já mencionada nos contratos vigentes de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário deverá ser efetivada através de documentos que tornem 

explícita a designação do ente regulador. Além disto, o município deverá estabelecer 

de forma conjunta com o Estado os mecanismos que possam facilitar a ação local de 

fiscalização e Ouvidoria. 

Quadro 10-3 - Programas e Ações para a Regulação dos Serviços. 

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVO 

Regulação 
dos serviços 

Convênio de 
Cooperação Técnica 

com o Estado 

Delegação à AGENERSA nos termos da lei federal 
11.107/2005 institucionalizando a regulação 

Adendo ao contrato de 
delegação a AGENERSA 

Criação de Ouvidoria local para fiscalização e 
atendimento ao usuário de forma cooperada 

Fonte: STE Engenharia. 

 

11 PROGRAMAS E AÇÕES DO PLANO  

Além do disposto no PMSB de 2012, que estabelece as diretrizes para o sistema de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, são definidos os seguintes 

programas e ações adicionais neste PMSB. 

 

11.1 Programas e Ações para o Abastecimento de Água 

11.1.1 Ações de Curto e Médio Prazo – 2014/2021 

A universalização significa que todos os cidadãos possam usufruir do benefício do 

serviço prestado. Traduzida na cobertura da rede a disposição e na efetiva conexão, a 

meta de universalização constitui o cerne do esforço pretendido pelo marco regulatório 

dos serviços advindo com a lei federal do saneamento.  

Por isto mesmo estabelecer a programação de ações que levem a universalização é 

sempre a prioridade do Plano, e tais ações consistem na realização de obras e 

serviços que visam ampliar o atendimento universal. A meta progressiva no horizonte 

de curto e médio prazo busca atingir em 2021 a cobertura (rede a disposição) de 87% 

dos imóveis e adesão (ligação efetiva) de 96%. O quadro a seguir resume a estimativa 

de obras a executar para que se chegue às metas previstas no período. 
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Quadro 11-1 - Programas e Ações para Universalização – ÁGUA - CURTO/MÉDIO PRAZO 
(2014-2021). 

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVO 

Cobertura do 
serviço 

Implantar 69 km de redes e 15.270 
novas ligações 

Colocar rede a disposição para 87% 
dos imóveis 

Adesão ao 
serviço 

Executar pesquisa domiciliar para 
regularização das ligações 

Cadastrar e ligar efetivamente como 
usuários formais 96% dos imóveis do 

município 

Fonte: STE Engenharia. 

 

11.1.2 Programas para a Qualidade do Serviço - Água - Curto e Médio Prazo 

Na segunda ordem de prioridade de metas do Plano está dotar o serviço de qualidade 

e eficiência tal que a universalização seja completa. E isto representa realizar ações 

que garantam a regularidade e continuidade na chegada de água aos usuários, na 

qualidade (potabilidade) da água recebida pelos usuários, na eficiência do controle de 

perdas e ainda na presteza no atendimento aos usuários. Compreende o programa e 

ações visando a qualidade e eficiência, o conjunto de obras e serviços descritas no 

quadro abaixo. 
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Quadro 11-2 - Programas e Ações para Qualidade – Água - Curto/Médio Prazo (2014-

2021). 

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVO 

Controle de 
qualidade da 

água 

Realizar rotineiramente análises de água com 
confirmação de análises pelo sistema VIG-ÁGUA 

(Vigilância da Água) 

Cumprir a Portaria 
de Potabilidade 2914 

do Ministério da 
Saúde 

Hidrometração Instalar 45.880 novos e substituir 75.100 hidrômetros 

Hidrometrar 100% 
das ligações e 

manter hidrômetros 
eficientes 

Controle de 
perdas 

Instalar macromedidores nas entradas do sistema 

Reduzir as perdas 
para 40% 

Setorização e CCO – Centro de Controle Operacional 

Reformar os reservatórios existentes 

Eliminar ligações clandestinas 
Programa Caça-vazamentos 

Vistoriar 538 km e trocar 54km de redes 

Regularidade 
do 

abastecimento 

Garantia de oferta de vazão produzida 

Diminuir 
desabastecimento e 

atingir índice de 
regularidade do 
abastecimento 

Construir novos reservatórios - total de 30 mil m
3
 

Implantar elevatória, distribuição no Morro do 
reservatório do Éden na Rua Peri 

Implantar elevatória, distribuição no Morro do 
reservatório de Coelho da Rocha na Rua Chumbo 

Construir nova elevatória no Morro do Pau Branco 

Construir nova subadutora do Parque Araruama 

Construir nova subadutora de Vilar do Teles 

Eficiência no 
atendimento 

Realizar avaliação geral do sistema 
Atingir índice de 

eficiência no 
atendimento 

Implantar Gestão Comercial (módulos de faturamento 
e cobrança) 

Melhorar o sistema de atendimento ao público 

Fonte: STE Engenharia.  
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Figura 11-1 -Locais de obras futuras de elevatórias  e subadutoras. 
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11.1.3 Cronograma para o Abastecimento de Água – Curto e Médio Prazo 

 Intervenções Previstas - Cronograma Físico - Água 

Os programas e ações no que concerne ao abastecimento de água para o 

cumprimento das metas de curto e médio prazo estão apresentados nos cronogramas 

físicos dos quadros a seguir. Ali estão apresentados os programas e ações descritos 

nos itens anteriores, observando-se que algumas ações, além de especificar os anos 

de sua ocorrência, mostram ainda as quantidades previstas de execução anual, que 

seguem os dimensionais como: 

 Implantação e recuperação de redes com extensão em km; 

 Execução de novas ligações, instalação de novos hidrômetros, substituição de 

hidrômetros existentes e eliminação de ligações clandestinas em unidades de 

ligações, e pesquisa para adesão em unidades domiciliares; 

 Instalação de macromedidores, reforma de reservatórios existentes em 

unidades; 

 Construção de novos reservatórios em volume (m3), de elevatórias e 

subadutoras e ainda a implantação de sistemas setoriais (morro do Eden, 

Coelho da Rocha) também são previstas em unidades.   

Ações como controle de qualidade da água e garantia de oferta  de água 

(responsabilidade contratual da CEDAE), são atividades operacionais gerais.Todas as 

intervenções previstas estão apresentadas no e Quadro 11-4, correspondentes aos 

cronogramas físicos das intervenções.  

 Plano de Investimento – Cronograma Financeiro - Água 

Correspondente ao cronograma de intervenções, o plano de investimento de curto e 

médio prazo está detalhado nos cronogramas financeiros apresentados no e Quadro 

11-6. Nestes cronogramas está representada a ordem de grandeza dos investimentos 

a serem realizados pelo prestador do serviço de abastecimento de água potável. 
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Quadro 11-3 - Cronograma das Ações do Plano - Universalização - ÁGUA - CURTO/MÉDIO PRAZO. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações Ligações 2.713 2.689 1.807 1.829 1.851 1.884 1.917 1.950 

Implantação de rede Km 8,10 14,53 7,84 7,82 7,81 7,84 7,87 7,90 

Adesão ao serviço 
Pesquisa domiciliar para atualização de 

cadastro 
Domicílios 15.491 15.491 15.491 15.491 3.873 3.873 3.873 3.873 

Fonte: STE Engenharia.  

 Quadro 11-4 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Qualidade do Serviço - ÁGUA - CURTO/MÉDIO PRAZO. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Controle de 
qualidade da água 

Realização de análises de conformidade - Portaria 
2914 

Geral X X X X X X X X 

Hidrometração 
Instalação de novos hidrômetros Ligações 3.609 5.242 6.135 5.438 6.362 6.362 6.362 6.362 

Troca de hidrômetros Ligações 9.385 9.385 9.385 9.385 9.385 9.385 9.385 9.385 

Controle de perdas 

Instalação de macromedidores Unidades 3 
       

Setorização e Centro de Controle Operacional Geral X X X X 
    

Reforma dos reservatórios Volume - M3 10.000 10.000 7.500 
     

Eliminação de ligações clandestinas Domicílios 5.112 5.112 5.112 5.112 2.556 2.556 2.556 2.556 

Caça vazamentos Extensão - Km 67 67 67 67 67 67 67 67 

Recuperação de rede Extensão - Km 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 

Troca de rede Extensão - Km 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Regularidade do 
abastecimento 

Garantia de oferta de vazão produzida Geral Acordo contratual com a CEDAE 

Construção de novos reservatórios Volume - M3 10.000 
 

10.000 
 

10.000 
   

Implantação do sistema no Morro do reservatório do 
Eden 

Geral X 
       

Implantação do sistema no Morro do reservatório de Geral 
 

X 
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PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Coelho da Rocha 

Construção de elevatória no Morro do Pau Branco Unidades 
  

1 
     

Construir nova subadutora do Parque Araruama Unidades 
   

1 
    

Construir nova subadutora de Vilar do Teles Unidades 
    

1 
   

Eficiência no 
atendimento 

Realizar avaliação geral do sistema Geral X 
       

Implantar Gestão Comercial Geral X 
       

Melhorar o sistema de atendimento ao público Geral X 
       

Fonte: STE Engenharia. 

 

Quadro 11-5 - Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Universalização - ÁGUA - CURTO/MÉDIO PRAZO. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações 5.291.302 862.778 855.146 574.554 581.584 588.614 598.970 609.487 620.168 

Implantação de rede 19.441.786 3.813.757 3.686.907 1.987.975 1.984.566 1.981.157 1.988.469 1.995.801 2.003.154 

Adesão ao 
serviço 

Pesquisa domiciliar para 
atualização de cadastro 

1.549.072 309.814 309.814 309.814 309.814 77.454 77.454 77.454 77.454 

Investimento total - Universalização - ÁGUA - 
CURTO/MÉDIO PRAZO 

26.282.160 4.986.350 4.851.868 2.872.344 2.875.965 2.647.225 2.664.892 2.682.742 2.700.776 

Fonte: STE Engenharia. 
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 Quadro 11-6 - Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Qualidade do Serviço - ÁGUA - CURTO/MÉDIO PRAZO. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Control 
qualidade  

Realiza análises de conformidade - Port 2914 Não há Custo operacional do prestador - CEDAE 

Hidrometração 
Instalação de novos hidrômetros 8.715.908 685.800 995.885 1.165.617 1.033.140 1.208.866 1.208.866 1.208.866 1.208.866 

Troca de hidrômetros 13.560.786 2.205.387 2.205.387 2.205.387 2.205.387 2.205.387 844.616 844.616 844.616 

Controle de 
perdas 

Instalação de macromedidores 150.000 150.000 
       

Reforma dos reservatórios 4.950.000 1.800.000 1.800.000 1.350.000 
     

Eliminação de ligações clandestinas 1.840.298 306.716 306.716 306.716 306.716 153.358 153.358 153.358 153.358 

Caça vazamentos 6.456.000 807.000 807.000 807.000 807.000 807.000 807.000 807.000 807.000 

Recuperação de rede 5.918.000 739.750 739.750 739.750 739.750 739.750 739.750 739.750 739.750 

Troca de rede 10.236.795 1.279.599 1.279.599 1.279.599 1.279.599 1.279.599 1.279.599 1.279.599 1.279.599 

Setorização e Centro de Controle 
Operacional 

14.000.000 5.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 
    

Regularidade 
do 

abastecimento 

Garantia de oferta de vazão produzida Não há Acordo contratual com a CEDAE 

Construção de novos reservatórios 28.500.000 9.500.000 
 

9.500.000 
 

9.500.000 
   

Implantação sistema Morro reservatório Eden 5.530.200 5.530.200 
       

Implantação do sistema no Morro do 
reservatório de Coelho da Rocha 

4.264.800 
 

4.264.800 
      

Construção elevatória Morro do Pau Branco 200.000 
  

200.000 
     

Construir nova subadutora do Parque 
Araruama 

400.000 
   

400.000 
    

Construir nova subadutora de Vilar do Teles 400.000 
    

400.000 
   

Eficiência no 
atendimento 

Realizar avaliação geral do sistema 1.200.000 1.200.000 
       

Implantar Gestão Comercial 2.000.000 2.000.000 
       

Melhorar o sistema de atendimento ao 
público 

2.000.000 2.000.000 
       

Investimento total - Qualidade do Serviço - ÁGUA - 
CURTO/MÉDIO PRAZO 

110.322.787 33.204.453 15.399.138 20.554.070 9.771.593 16.293.961 5.033.190 5.033.190 5.033.190 

Fonte: STE Engenharia 
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11.1.4 Ações de Longo Prazo para Abastecimento de Água– 2022/2043 

A universalização continua como ação de longo prazo, distinta em duas fases: até 

2033 quando deverá atingir 100% dos imóveis no município e daí mantendo os 

mesmos 100% conforme o crescimento vegetativo anual. Da mesma forma, a adesão 

completará 100% em 2033 e se manterá. 

Quadro 11-7 - Programas e Ações para Universalização – Água - Longo Prazo (2022-
2043). 

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVO 

Cobertura do 
serviço 

Implantar 105 km de rede e 
executar 41.900 novas ligações 

Colocar e manter rede a disposição 
para 100% dos imóveis 

Fonte: STE Engenharia. 

11.1.5 Programas para a Qualidade do Serviço  - Água - Longo Prazo 

Também em longo prazo, as metas de qualidade do serviço continuam válidas, onde 

algumas ações rotineiras – como controle de qualidade da água e a eficiência no 

atendimento, seguem com os mesmos indicadores, e outras – como a redução de 

perdas e a regularidade do abastecimento seguem valores progressivos a alcançar. O 

quadro a seguir resume os programas e ações que concretizam as metas de longo 

prazo no tocante a qualidade do serviço. 

Quadro 11-8 - Programas e Ações para Qualidade – ÁGUA - LONGO PRAZO (2022-2043). 

PROGRAMA AÇÃO OBJETIVO 

Controle de 
qualidade da 

água 

Realizar rotineiramente análises de água 
com confirmação de análises pelo sistema 

VIG-ÁGUA (Vigilância da Água) 

Cumprir a Portaria de 
Potabilidade 2914 do 
Ministério da Saúde 

Controle de 
perdas 

Ações de rotina visando a redução de 
perdas 

Reduzir as perdas para 
30% até 2023 

Regularidade 
do 

abastecimento 

Garantia de oferta de vazão produzida 
Atingir e manter o índice de 

regularidade do 
abastecimento 

Aumentar segurança do sistema 

Interligar os reservatórios através de redes 
tronco 

Eficiência no 
atendimento 

Manter a Gestão Comercial (módulos de 
faturamento, cobrança) Atingir e manter o índice de 

eficiência contratual 
Manter o sistema de atendimento ao público 

Fonte: STE Engenharia. 
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11.1.6 Ações de Longo Prazo - Água – 2022/2043  

 Intervenções Previstas - Cronograma Físico - Água 

Em termos de longo prazo algumas ações da fase de curto e médio prazo 

permanecem, contudo outras novas surgem, na forma seguinte: 

 As ações de universalização continuam buscando metas progressivas de 

atendimento; 

 Em termos de qualidade do serviço, também continua como rotina operacional 

o controle de qualidade da água; e agora se colocam como rotina operacional 

as ações de manutenção da gestão comercial e do sistema de atendimento ao 

público uma vez que nas ações de curto prazo foram feitos os investimentos 

iniciais de implantação destes sistemas;  

 As ações de instalação de novos de hidrômetros e substituição de existentes, a 

eliminação de ligações clandestinas e ainda a recuperação de rede 

permanecem, contudo em menor grau do que a demanda inicial de curto e 

médio prazo. 

Os Quadro 11-9 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Universalização - Água - 

Longo Prazo. e  Quadro 11-10 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Qualidade 

do Serviço - Água - Longo Prazo. apresentam as intervenções de longo prazo. 

 Plano de Investimento – Cronograma Financeiro - Água 

Os investimentos de longo prazo, consoante às intervenções e o cronograma físico, 

estão nos Quadro 11-11 e Quadro 11-12. 
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Quadro 11-9 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Universalização - Água - Longo Prazo. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações Ligações 1.984 2.019 2.054 2.090 2.126 2.152 2.177 2.215 2.253 2.291 

Implantação de rede Km 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 

 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações Ligações 2.882 2.934 1.297 1.312 1.320 1.329 1.344 1.360 1.376 1.392 1.408 2.578 

Implantação de rede Km 11,5 11,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Fonte: STE Engenharia. 

Quadro 11-10 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Qualidade do Serviço - Água - Longo Prazo. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2022 à 2043 

Controle de qualidade da 
água 

Realização de análises de conformidade - Portaria 
2914 

Geral Rotina operacional do prestador - CEDAE 

Controle de perdas Ações de controle operacional Geral Rotina operacional do prestador - CEDAE 

Regularidade do 
abastecimento 

Garantia de oferta de vazão produzida Geral Acordo contratual com o prestador - CEDAE 

Eficiência no atendimento 
Manter a Gestão Comercial Geral 

Rotina operacional do prestador - CEDAE 
Manter o sistema de atendimento ao público Geral 

Fonte: STE Engenharia. 
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Quadro 11-11- Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Universalização - Água - Longo Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cobertura do serviço 

Execução de novas 
ligações 

13.321.658 631.015 642.031 653.218 664.578 676.114 684.197 692.280 704.231 716.366 

Implantação de rede 26.717.430 2.010.529 2.017.926 2.025.343 2.032.783 2.040.243 2.036.805 2.033.366 2.040.812 2.048.279 

Investimento total - Universalização - ÁGUA - 
LONGO PRAZO 

40.039.087 2.641.545 2.659.957 2.678.561 2.697.360 2.716.357 2.721.001 2.725.646 2.745.042 2.764.645 

 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Cobertura do serviço 

Execução de novas 
ligações 

728.688 916.335 933.117 412.459 417.260 419.898 422.536 427.454 432.429 

Implantação de rede 2.055.768 2.928.604 2.939.572 50.740 50.740 50.740 50.740 50.740 50.740 

Investimento total - Universalização - ÁGUA - 
LONGO PRAZO 

2.784.456 3.844.939 3.872.689 463.199 468.000 470.638 473.276 478.194 483.169 

Fonte: STE Engenharia. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO 2040 2041 2042 2043 

Cobertura do serviço 

Execução de novas 
ligações 

437.463 442.555 447.706 819.728 

Implantação de rede 50.740 50.740 50.740 50.740 

Investimento total - Universalização - ÁGUA - 
LONGO PRAZO 

488.203 493.295 498.446 870.468 
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Quadro 11-12 - Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Qualidade do Serviço - Água - Longo Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2022 à 2043 

Controle de qualidade da água 
Realização de análises de conformidade - 

Portaria 2914 
Não há Custo operacional do prestador - CEDAE 

Regularidade do abastecimento Garantia de oferta de vazão produzida Não há Acordo contratual com a CEDAE 

Eficiência no atendimento 

Manutenção da Gestão Comercial 

Não há Custo operacional do prestador - CEDAE 
Manutenção do sistema de atendimento ao 

público 

Fonte: STE Engenharia. 
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11.1.7 Critérios de Hierarquização e Priorização - Água 

 Conceito Geral  

A hierarquização dos programas e ações relativas ao sistema de abastecimento de 

água se faz por duas vertentes de definição de prioridades: 

 As ações que visam à universalização da cobertura e adesão devem ter como 

norte a escolha de áreas de intervenção prioritárias; 

 As ações que visam à qualidade do serviço devem ter como prioridade as que 

apresentam maior relação de custo e benefício no tocante à eficiência do 

atendimento da população. 

 Critérios de Priorização Visando à Universalização  

A priorização de áreas de intervenção para universalização passa pelo entendimento 

da relação existente entre saneamento ambiental e salubridade ambiental. Assim, o 

critério inicial de prioridade é cobrir as áreas não atendidas pela rede de água ou 

aquelas que sejam atendidas precariamente (com intermitência no abastecimento). 

Outros critérios devem considerar ainda a insalubridade do meio, particularmente 

usando-se dados de epidemiologia. Uma vez selecionadas áreas neste critério, é 

preciso ainda avaliar a situação de regularidade da mesma, não apenas no sentido 

fundiário e de legislação urbana, mas principalmente quanto a restrições ambientais 

ou de situações de risco que impliquem em reassentamento da população destes 

locais. O quadro a seguir apresenta critérios na sequencia de prioridade que devem 

nortear a escolha de áreas prioritárias para intervenção. 

Quadro 11-13 - Critérios para Áreas de Intervenção Prioritárias – Universalização – Água 

Prioridade 1. Área que não possui rede de abastecimento de água; 

Prioridade 2.  Área onde o abastecimento é precário e intermitente; 

Prioridade 3. Área com problema de saúde relacionado a doenças de 

veiculação hídrica (epidemiologia); 

Prioridade 4. Área regularizada ou passível de regularização (sem restrição 

ambiental definitiva); 

 Critérios de Priorização Visando à Qualidade e Eficiência 

Os critérios de priorização visando à qualidade e eficiência na prestação do serviço 

segue a lógica seguinte: 

 Ações que representem garantia sanitária da população, como o tratamento da 

água e o controle de qualidade (potabilidade) da água distribuída; 
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 Ações que buscam resultados em curto prazo de garantia de oferta e de 

eficiência, como as relativas a redução e controle de perdas. 

Quadro 11-14 - Critérios para Priorização – Qualidade do Serviço – Água. 

Prioridade 1. Ação de controle de qualidade da água distribuída; 

Prioridade 2. Ações de redução e controle de perdas – hidrometração, 

cadastro, eliminação de ligações clandestinas, recuperação de redes 

obsoletas; 

Prioridade 3. Ações de gestão comercial e de melhoria no atendimento ao 

público.  

 

11.1.8 Ações de Emergência e Contingencia para o Abastecimento de Água 

 Aspectos Determinantes do Aumento de Demanda de Água 

A rigor, o aumento temporário da demanda ocorre pelo afluxo de população extra 

(flutuante) em função de algumas situações especiais, entre as quais estão eventos 

culturais, festivos e religiosos de vulto. Por outro lado, tais situações só acarretam 

emergência crítica de desabastecimento quando o aumento de demanda pelo afluxo 

decorrente destes fatores tem peso significativo diante do volume demandado pela 

população fixa, a qual em geral as capacidades dos sistemas estão dimensionadas. 

No caso de São João de Meriti, não há registros de que o afluxo por eventos culturais, 

festivos e religiosos tenha acontecido de modo que a demanda temporária decorrente 

tenha peso significativo sobre a demanda permanente, que equivale a população fixa 

em torno de 460.000 pessoas.  

 Mecanismos de Previsão da Demanda Temporária  

Mesmo não sendo significativo o incremento de demanda temporária no caso de São 

João de Meriti, de qualquer forma é importante registrar aqui quais seriam os 

mecanismos de previsão e planejamento para atender esta demanda temporária, e 

entre estes está todo um sistema estatístico de monitoramento, onde se destacam: 

 Estatística do afluxo da população flutuante: significa o registro, quantificação e 

avaliação dos dados de população flutuante registrada, e que deve ser 

sistematizada por sua distribuição espacial de modo a se identificar impactos 

localizados; 

 Estatística dos consumos: significa registrar e avaliar os consumos per capita 

de água a serem sistematizados por sua distribuição espacial; estes consumos 
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são obtidos pelos valores medidos nos hidrômetros, que nos termos das metas 

deste PMSB atingirão a cobertura de 100% das ligações. 

A conjugação dos registros anuais da população flutuante e seus consumos 

específicos é que vai permitir dimensionar a demanda e por consequência as 

intervenções necessárias para suprir tal demanda. 

 Planejamento para Atendimento da Demanda Temporária 

Mesmo havendo capacidade do sistema, em geral o efeito da demanda temporária 

tem impacto sobre toda a população, situação em que a oferta fica racionada e 

insuficiente para todos. Contudo, a demanda temporária constitui evento previsível e 

que pode ser atendida através de um sólido planejamento onde se destacam as ações 

a seguir descritas. 

 Plano de Comunicação 

Constitui no alerta à população com foco sobre o necessário controle do consumo e 

reforço da reservação domiciliar de água. Para a execução deste plano devem ser 

articulados os diferentes órgãos envolvidos nos eventos programados e ainda todos os 

mecanismos de controle e participação social local. 

 Estratégia de Operação 

Compõe-se dos mecanismos seguintes: (a) Elaboração de plano de manobras 

(rodízio) na rede visando o atendimento às áreas de maior demanda; (b) Contratação 

e disponibilidade de frota de caminhões tanque (carros pipa) com fornecimento 

planejado por prioridade sejam as públicas e as privadas; 

 Mecanismo Tarifário para Demanda Temporária 

Como os custos de atendimento da demanda temporária em geral não são cobertos 

por tarifas da situação normal, pode-se avaliar a adoção de incremento tarifário para 

cobrir esta situação temporária. Para tanto, alguns elementos de base devem ser 

avaliados, tais como: (a) Sistematização dos custos e investimentos necessários para 

cobrir a demanda; (b) Cálculo tarifário e quantificação das receitas e subsídios 

necessários; (c) Negociação com as partes interessadas visando a cobrança 

temporária. 

 Atendimento em Situações Críticas 

As emergências surgem de situações críticas em geral ligadas à ocorrência de 

catástrofes, as quais acarretam desabastecimento e racionamento da oferta. Para 
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tanto, é preciso conhecer as causas que criam estas situações e ainda prever as 

ações corretivas para o enfrentamento das mesmas, dentro da lógica descrita a seguir. 

 Causas Possíveis de Situação Emergencial 

Algumas situações acarretam interrupção total do fornecimento de água, entre as 

quais se citam: 

 Inundação das instalações durante cheias que venham a danificar 

equipamentos e estruturas próximas a cursos d’água, como captações, 

elevatórias e estações de tratamento (caso do sistema Guandu);  

 Deslizamentos e movimentação do solo que possam romper e/ ou soterrar 

tubulações adutoras e estruturas de elevatórias de água e reservatórios, estes 

em geral em terrenos acidentados. 

A interrupção parcial do fornecimento de água pode ocorrer em outro tipo de 

situações críticas, entre as quais: 

 Estiagens prolongadas, com ocorrência de vazões críticas nos mananciais 

comprometendo a capacidade de produção e oferta de água; 

 Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica às instalações de 

produção de água; 

 Qualidade inadequada da água dos mananciais oriunda da contaminação por 

acidentes como derramamento de substâncias tóxicas na bacia de captação; 

 Ações de vandalismo causadas por pessoas ou sinistros por acidentes e/ou 

incêndio. 

 Ações Corretivas para as Diversas Situações de Emergência  

 Regras Operacionais de Emergência  

As regras operacionais para minimização das situações críticas descritas acima 

pressupõe um planejamento de ações corretivas como as listadas a seguir: 

 Elaboração de plano de comunicação à população, envolvendo instituições, 

autoridades e Defesa Civil, com foco na economia de água e na informação 

das ações e providências tomadas; 

 Disponibilização de frota de caminhões tanque (carros pipa) para fornecimento 

de água aos setores essenciais e na medida do possível a população atingida 

em geral; 

 Disponibilização de bombas reserva e de geradores (para falta de energia); 
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 Plano de ação na situação de seca para controle do uso dos mananciais em 

conformidade com os órgãos de gestão dos recursos hídricos; 

 Controle quantitativo da água disponível em reservatórios; 

 Reparo das instalações danificadas; 

 Execução de plano de manobra (rodízio) do abastecimento, com comunicação 

permanente sobre os horários em que a água vai ser disponibilizada em cada 

região; 

 Comunicação à Polícia e ação legal no caso de vandalismo. 

 Regras Operacionais de Contingência  

Diversas situações de panes podem ser evitadas através de regras de funcionamento 

operacional com ações preventivas, como as citadas a seguir. 

Controle e Preservação dos Mananciais 

 Limitações ao uso do solo na bacia, controle de produtos químicos utilizados na 

agricultura, controle das atividades humanas de impacto, das descargas de 

águas residuárias e do descarte de resíduos sólidos nas margens de corpos 

d’água; estes controles devem se dar por ações permanentes tanto de vistoria 

do prestador – CEDAE quanto de fiscalização dos órgãos ambientais 

(municipal e estadual) de atuação na bacia. 

 Fiscalização regular na bacia hidrográfica contra atividades poluidoras a ser 

feita pelos órgãos ambientais (municipal e estadual) de atuação na bacia. 

Controle Operacional das Instalações de Produção: Atividades a Serem Feitas 

pelo Prestador - CEDAE 

 Realização de medição na saída de captação e entrada da ETA;  

 Monitoramento a distância do bombeamento da captação, do controle de 

entrada da ETA e do bombeamento da elevatória de água tratada; 

 Controle de qualidade da água distribuída conforme legislação vigente. 

Controle do Funcionamento de Equipamentos Elétricos (conjuntos moto-bomba, 

quadros elétricos, geradores e subestações de energia): Atividades a Serem 

Feitas pelo Prestador - CEDAE 

 Monitoramento das medidas elétricas de bombas - corrente, tensão, vibração e 

temperatura, horas trabalhadas e do consumo de energia de bombas; 
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 Estoque de equipamentos reserva uso emergencial, entre os quais conjuntos 

moto-bomba e geradores. 

Controle do Sistema de Distribuição de Água: Atividades a Serem Feitas pelo 

Prestador - CEDAE 

 Monitoramento das vazões encaminhadas aos setores de distribuição a serem 

implantados conforme detalhamento de projeto  

 Monitoramento pressão e regularidade na rede; 

 Programação de limpeza e desinfecção periódica da rede. 

Gestão da Manutenção: Atividades a Serem Feitas pelo Prestador - CEDAE 

 Cadastro atualizado dos equipamentos e instalações físicas existentes; 

 Programação da manutenção preventiva de equipamentos, bombas e 

instalações hidráulicas; 

 Programação da manutenção preditiva em equipamentos críticos, a qual indica 

as condições de funcionamento dos equipamentos e informa o seu desgaste 

através de um sistema de monitoramento de grandezas mecânicas e elétricas. 

É usual para equipamentos de maior porte – como os conjuntos elevatórios do 

sistema produtor do Guandu, que são os equipamentos de maior prevalência 

na escala de risco de segurança do sistema como um todo. 

 Programação de limpeza periódica da captação, estações de tratamento de 

água e reservatórios; 

 Programação de inspeção periódica em tubulações adutoras; 

 Registro do histórico das manutenções. 

Prevenção de Acidentes nos Sistemas: Atividades a Serem Feitas pelo Prestador 

- CEDAE 

 Plano de ação nos casos de incêndio; 

 Plano de ação nos casos de vazamento de cloro e de outros produtos 

químicos; 

 Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos do meio ambiente. 
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11.1.9 Diretrizes para Elaboração do Plano de Segurança da Água - PSA 

 Estruturação Geral do PSA 

Os sistemas de abastecimento de água para consumo humano devem, além de 

atender os padrões de potabilidade estabelecidos legalmente, apresentar níveis de 

desempenho que garantam a segurança do fornecimento de água potável, tanto em 

termos quantitativos como qualitativos, evitando vulnerabilidades que possam impor 

riscos à saúde da população.  

Para incorporar o conceito de “água segura” a OMS estipulou em seus guias a 

ferramenta de avaliação e gerenciamento dos riscos, sob a forma de uma estrutura 

que busca uma melhor sistematização dos requisitos essenciais para garantir que a 

água fornecida para população seja isenta de riscos à saúde. 

Os requisitos básicos e essenciais delineados para garantir a segurança da água para 

consumo humano foram sistematizados na forma das seguintes diretrizes:  

 Definição de metas ou objetivos de saúde a serem alcançados / resguardados; 

estas deverão ser estabelecidas pelos sistemas de Vigilância Sanitária, seja de 

âmbito municipal ou estadual para serem cumpridas pelo prestador do serviço, 

a CEDAE; 

 Elaboração, pelo prestador do serviço, a CEDAE, do Plano de Segurança da 

Água, incluindo: (a) a avaliação do sistema de abastecimento de água, (b) o 

monitoramento operacional do sistema, (c) o estabelecimento de plano de 

gestão; (c) a existência de sistema de vigilância; 

O PSA a ser implementado pelo responsável pelo controle deve possuir como 

referência o alcance de objetivos / metas de saúde, a serem definidos pelas 

autoridades de saúde, no contexto de determinada realidade socioeconômica e, 

portanto, de perfil epidemiológico. De forma detalhada, o PSA deve ter os 

componentes seguintes: 

 Avaliação do sistema: requer um conhecimento profundo dos riscos de 

contaminação e um controle efetivo desses riscos, desde o manancial até 

consumidor, e ainda determinando medidas de controle. 

 Monitoramento operacional: para cada medida de controle se define um 

processo de monitoramento operacional para prevenir, reduzir ou controlar 

totalmente os riscos identificados na avaliação do sistema e assegurar que os 

resultados baseados em saúde sejam alcançados.  
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 Plano de gestão: define as ações a serem tomadas em condições de rotina ou 

em emergências, avalia e monitora o sistema, e inclui o plano de comunicação.  

 Vigilância: estrutura formal do Sistema de Saúde com o objetivo de verificar se 

a água consumida pela população atende ao padrão de potabilidade. 

Entende-se que uma das formas mais efetivas de garantir a segurança da qualidade 

da água para consumo humano é a avaliação e o gerenciamento dos riscos de 

operação dos sistemas, aplicados de forma abrangente e integrados desde a captação 

até o consumo, e para tanto se torna necessário que cada sistema elabore seu PSA – 

Plano de Segurança da Água nos termos das diretrizes descritas a seguir.  

 Diretrizes Legais para o PSA  

Segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), água segura para 

consumo humano é aquela que não apresenta risco significativo à saúde, entendendo 

este risco como a possibilidade de adquirir doenças pela veiculação hídrica. 

A própria OMS foi a primeira a estabelecer guias sobre qualidade da água para 

consumo humano sob a denominação de Planos de Segurança da Água (PSA). O 

PSA tem por finalidade ajudar os prestadores de serviços na identificação e 

priorização de perigos e riscos em sistemas de abastecimento de água, desde o 

manancial até o consumidor. No Brasil é importante ressaltar que a portaria de 

potabilidade (Portaria do Ministério da Saúde - MS nº 2014 de 2011) é, 

essencialmente, reedição da Portaria MS no 518 de 2004, e esta da MS no 1.469/2000 

indo até a Portaria MS n.º 36/1990.  

No geral estas portarias sempre tiveram as mesmas características com pequenas 

alterações relacionadas à transferência de competências da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA) para a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e à prorrogação de 

prazos para o cumprimento de alguns quesitos. Portanto, desde 1990, percebem-se 

nos princípios norteadores da revisão da legislação brasileira os fundamentos que, 

estruturados, deram lugar à consolidação do conceito de segurança da água para 

consumo humano.  

A portaria vigente incorpora o conceito amplo de segurança da água para consumo 

humano. Isto representa o entendimento de que a adoção de parâmetros limites para 

presença de substâncias e organismos potencialmente nocivos à saúde humana na 

água consumida, embora necessária, não é suficiente para garantir a desejável 

proteção à saúde.  
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Este enfoque foi adotado no sentido de superar as limitações das portarias antigas,  

editadas como por demais centrada na definição do padrão de potabilidade, e 

insuficiente na disposição de critérios e procedimentos de promoção de boas práticas 

em todo o sistema de produção / abastecimento de água, além da ausência de um 

enfoque sistêmico de vigilância da qualidade da água para consumo humano, 

visualizando a dinâmica da água desde o manancial até o consumo. 

Nesse sentido, a Portaria 2.914 do Minsitério da Saúde (MS) define respectivamente, 

como atribuições da vigilância e do controle da qualidade da água para consumo 

humano:  

i) “efetuar, sistemática e permanentemente, avaliação de risco à saúde humana 

de cada sistema de abastecimento ou solução alternativa, por meio de 

informações sobre: (a) a ocupação da bacia contribuinte ao manancial e o 

histórico das características de suas águas; (b) as características físicas dos 

sistemas, (c) práticas operacionais e de controle da qualidade da água; (d) o 

histórico da qualidade da água produzida e distribuída; (e) a associação entre 

agravos à saúde e situações de vulnerabilidade do sistema”;  

ii) “auditar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e as práticas 

operacionais adotadas”. 

Outro avanço significativo foi a regulamentação, através do Decreto No 5.440 / 2005, 

do direito à informação sobre qualidade da água para consumo humano, já 

enunciados desde a Portaria MS n.º 518/2004. Também são legislações correlatas a 

lei federal do saneamento – 11.445/2007 e a lei federal de recursos hídricos – 

9.433/97.  

Dessa forma, a legislação brasileira incorpora, para além do controle laboratorial, 

elementos de boas práticas em abastecimento de água e os princípios de análise de 

risco, podendo-se concluir que estão presentes na legislação brasileira os pilares para 

o desenvolvimento de Planos de Segurança da Água. 
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11.2 Programas e Ações para o Esgotamento Sanitário 

11.2.1 Ações de Curto e Médio Prazo – 2014/2021 

 Intervenções Previstas - Cronograma Físico 

As intervenções previstas nos programas e ações necessários para o alcance das 

metas de esgotamento sanitário em curto e médio prazo seguem os dimensionais 

como: 

 Implantação e recuperação de redes com extensão em km; 

 Execução de novas ligações em unidades e pesquisa para adesão em 

unidades domiciliares. 

Assim como para o serviço de abastecimento de água, ações similares no serviço de 

esgotamento sanitário são também rotinas inseridas nas atividades operacionais das 

empresas responsáveis. No tocante a coleta e afastamento dos esgotos, a cargo da 

empresa Águas do Meriti, destaca-se como atividade rotineira a garantia de 

regularidade com a limpeza e desobstrução das redes. Também é atividade rotineira o 

controle de qualidade dos efluentes tratados, a cargo da CEDAE, que também é a 

responsável pela garantia de interceptação e tratamento dos esgotos coletados.  

As intervenções previstas para curto e médio prazo estão no Quadro 11-15  e Quadro 

11-16, onde se apresentam os cronogramas físicos das intervenções. 

 Plano de Investimento – Cronograma Financeiro 

O plano de investimentos em esgotamento sanitário de curto e médio prazo está 

apresentado nos cronogramas financeiros no Quadro 11-17 e Quadro 11-18. Ele 

segue a mesma metodologia usada para o serviço de abastecimento de água, onde 

algumas ações do plano, como o controle de qualidade do efluente tratado, a limpeza 

e desobstrução de redes e a garantia de interceptação e tratamento dos esgotos 

coletados (CEDAE), não representam investimento e sim custo operacional.  

Assim, o investimento em esgotamento sanitário inclui as ações de universalização 

(construção de novas redes e ramais) e de recuperação da rede existente. Incluem-se 

ainda as ações de atendimento ao público específicas do serviço de esgoto e que 

estarão a cargo da empresa Águas do Meriti, visto que no caso de São João de Meriti 

os serviços relacionados a água e esgoto são feitos por prestadores diferentes, cada 

um com seu sistema de atendimento ao público próprio. Os investimentos estão no 

Quadro 11-17 e Quadro 11-18. 
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Quadro 11-15 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Universalização - Esgoto - Curto/Médio Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações Ligações 7.950 2.689 1.807 1.829 1.851 1.884 1.917 1.950 

Implantação de rede Km 56,0 14,5 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,9 

Implantação de coletor tronco e elevatória Km 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Adesão ao 
serviço 

Pesquisa domiciliar para adesão formal Domicílios 8.638 8.638 8.638 8.638 1.728 1.728 1.728 1.728 

Fonte: STE Engenharia. 

Quadro 11-16 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Qualidade do Serviço - Esgoto - Curto/Médio Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Controle de 
qualidade do 

efluente 
Realização de análises de conformidade Geral Rotina operacional do prestador - CEDAE 

Tratamento de 
esgotos 

Garantia de tratamento dos esgotos coletados Geral Acordo contratual com a CEDAE 

Regularidade do 
esgotamento 

Limpeza e desobstrução da rede e ramais Geral Rotina operacional do prestador - Águas do Meriti 

Revisão da rede Extensão - Km 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Rede a recuperar Extensão - Km 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Eficiência no 
atendimento 

Implantar Centro de Controle Operacional Unidades 1 
       

Implantar o sistema de atendimento ao público Unidades 1 
       

Fonte: STE Engenharia. 
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 Quadro 11-17 - Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Universalização - ESGOTO - CURTO/MÉDIO PRAZO. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cobertura do serviço 

Execução de novas ligações 37.127.088 7.434.840 7.413.557 6.705.768 5.294.850 5.150.554 1.679.046 1.709.017 1.739.458 

Implantação de rede 84.349.961 18.627.929 18.328.553 16.113.316 12.149.940 11.525.866 2.527.277 2.534.780 2.542.300 

Implantação de coletor tronco 
e elevatória 

37.410.000 4.676.250 4.676.250 4.676.250 4.676.250 4.676.250 4.676.250 4.676.250 4.676.250 

Adesão ao serviço 
Pesquisa domiciliar para 

adesão formal 
829.295 172.770 172.770 172.770 172.770 34.554 34.554 34.554 34.554 

Investimento Total - Universalização - ESGOTO - 
CURTO/MÉDIO PRAZO 

159.716.344 30.911.789 30.591.129 27.668.104 22.293.809 21.387.224 8.917.127 8.954.601 8.992.562 

 

Quadro 11-18 - Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Qualidade do Serviço - ESGOTO - CURTO/MÉDIO PRAZO. 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Controle de qualidade do 
efluente 

Realização de análises de 
conformidade 

Não há 
 

Rotina operacional do prestador - CEDAE 
 

Tratamento de esgotos 
Garantia de tratamento dos 

esgotos coletados 
Não há 

 
Acordo contratual com a CEDAE 

 

Regularidade do 
esgotamento 

Limpeza e desobstrução da 
rede e ramais 

Não há Rotina operacional do prestador - Águas do Meriti 

Revisão da rede 7.600.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 

Recuperação de rede 3.220.000 402.500 402.500 402.500 402.500 402.500 402.500 402.500 402.500 

Eficiência no atendimento 

Implantar Centro de Controle 
Operacional 

2.000.000 2.000.000 
       

Implantar o sistema de 
atendimento ao público 

2.000.000 2.000.000 
       

Investimento Total - Qualidade Do Serviço - Esgoto - 
Curto/Médio Prazo 

14.820.000 5.352.500 1.352.500 1.352.500 1.352.500 1.352.500 1.352.500 1.352.500 1.352.500 

Fonte: STE Engenharia. 
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11.2.2 Ações de Longo Prazo – 2022/2043 

 Intervenções Previstas - Cronograma Físico 

Para o serviço de esgotamento sanitário, o cronograma de longo prazo também 

apresenta algumas ações que continuam da primeira fase, tais como: 

 As ações de universalização continuam buscando metas progressivas de 

atendimento; 

 Para a qualidade do serviço, continuam como rotina operacional o controle de 

qualidade dos efluentes tratados e agora as ações de manutenção do sistema 

de atendimento ao público, uma vez que neste caso nas ações de curto prazo 

foram feitos os investimentos iniciais de implantação deste sistema. 

As intervenções e seus cronogramas físicos estão detalhados no Quadro 11-19 e 

Quadro 11-20  a seguir. 

 Plano de Investimento – Cronograma Financeiro 

O plano de investimento em longo prazo segue as intervenções descritas nos 

cronogramas físicos. Os cronogramas financeiros destes investimentos estão 

apresentados nos Quadro 11-21 e Quadro 11-22.  
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Quadro 11-19 - Cronograma Físico das Ações do Plano - Universalização - Esgoto - Longo Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações Ligações 1.893 1.927 1.961 1.995 2.031 1.116 2.080 2.117 1.616 

Implantação de rede Km 7,7 7,7 7,7 7,7 7,8 1,6 7,7 7,7 4,3 

 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações Ligações 1.641 1.666 2.806 1.167 1.181 649 649 1.210 1.224 

Implantação de rede Km 4,4 4,4 11,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2040 2041 2042 2043 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas ligações Ligações 1.238 1.253 1.267 2.320 

Implantação de rede Km 0,2 0,2 0,2 0,2 

Fonte: STE Engenharia. 
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Quadro 11-20 - Cronograma das Ações do Plano - Qualidade do Serviço - Esgoto - Longo Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO UND 2022 à 2043 

Controle de qualidade do 
efluente 

Realização de análises de conformidade Geral Rotina operacional do prestador – CEDAE 

Tratamento de esgotos Garantia de tratamento dos esgotos coletados Geral Acordo contratual com a CEDAE 

Regularidade do 
esgotamento 

Limpeza e desobstrução da rede e ramais Geral Rotina operacional do prestador – Águas do Meriti 

Eficiência no 
atendimento 

Manutenção do sistema de atendimento ao 
público do serviço de esgoto 

Geral Rotina operacional do prestador – Águas do Meriti 

Fonte: STE Engenharia. 
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Quadro 11-21 - Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Universalização - Esgoto - Longo Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas 
ligações 

32.736.356 1.770.376 1.801.778 1.833.671 1.866.062 1.898.960 1.043.813 1.945.382 1.979.475 

Implantação de rede 27.246.746 2.549.838 2.557.394 2.564.966 2.572.556 2.580.164 519.696 2.567.821 2.575.400 

Investimento total - Universalização - 
ESGOTO - LONGO PRAZO 

59.983.102 4.320.214 4.359.171 4.398.637 4.438.619 4.479.124 1.563.509 4.513.203 4.554.874 

 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas 
ligações 

1.510.832 1.534.276 1.558.061 2.624.282 1.091.694 1.104.401 606.750 606.750 1.131.382 

Implantação de rede 1.446.298 1.450.347 1.454.406 3.742.580 66.528 66.528 66.528 66.528 66.528 

Investimento total - Universalização - 
ESGOTO - LONGO PRAZO 

2.957.130 2.984.623 3.012.467 6.366.861 1.158.222 1.170.929 673.278 673.278 1.197.910 

 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO 2039 2040 2041 2042 2043 

Cobertura do 
serviço 

Execução de novas 
ligações 

1.144.551 1.157.874 1.171.351 1.184.986 2.169.650 

Implantação de rede 66.528 66.528 66.528 66.528 66.528 

Investimento total - Universalização - 
ESGOTO - LONGO PRAZO 

1.211.079 1.224.402 1.237.879 1.251.514 2.236.178 

 

Fonte: STE Engenharia. 
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Quadro 11-22 - Cronograma Financeiro de Investimento do Plano - Qualidade do Serviço - Esgoto - Longo Prazo 

PROGRAMA AÇÃO DO PLANO TOTAL R$ 2022 à 2043 

Controle de qualidade do 
efluente 

Realização de análises de conformidade Não há Custo operacional do prestador - CEDAE 

Tratamento de esgotos Garantia de tratamento dos esgotos coletados Não há Acordo contratual com a CEDAE 

Regularidade do 
esgotamento 

Limpeza e desobstrução da rede e ramais Não há Custo operacional do prestador – Águas do Meriti 

Eficiência no atendimento 
Manutenção do sistema de atendimento ao 

público 
Não há Custo operacional do prestador – Águas do Meriti 

Fonte: STE Engenharia. 
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11.2.3 Critérios de Hierarquização e Priorização - Esgoto 

 Conceito Geral  

Também no caso do esgotamento sanitário, a hierarquização dos programas e ações 

se faz por duas vertentes de prioridades: 

 As ações que visam à universalização da cobertura e adesão terão como norte 

a escolha de áreas de intervenção prioritárias; 

 As ações que visam à qualidade do serviço terão como prioridade a melhor 

relação de custo e benefício visando à eficiência no atendimento a população 

usuária. 

 Critérios de Priorização Visando à Universalização  

As áreas prioritárias para universalização do esgotamento sanitário também tem como 

critério prioritário a inexistência de rede coletora seguido de critérios que considerem a 

insalubridade do meio a partir de dados de epidemiologia. A área selecionada para 

priorização deve ainda ser avaliada tanto no que se refere a sua situação de 

legalidade fundiária e de respeito a legislação urbana, quanto às possíveis restrições 

ambientais ou de situações de risco que impliquem em reassentamento da população 

destes locais.  Apresentam-se no Quadro a seguir os critérios para a escolha de áreas 

prioritárias para intervenção no caso de esgotamento sanitário. 

Quadro 11-23 - Critérios para Áreas de Intervenção Prioritárias – Universalização – 
ESGOTO. 

Prioridade 1. Área que não possui rede coletora de esgotamento sanitário 

Prioridade 2. Área com problema de saúde relacionado a doenças de 

veiculação hídrica (epidemiologia) 

Prioridade 3. Área regularizada ou passível de regularização (com situação 

possível de legalização fundiária e de adequação a legislação urbana e sem 

situação de risco ou de restrição ambiental definitiva) 

 Critérios de Priorização Visando à Qualidade 

Os critérios de priorização visando à qualidade na prestação do serviço de 

esgotamento sanitário objetivam a garantia ambiental e sanitária do corpo receptor e 

do meio urbano, através de adequado grau de tratamento dos esgotos coletados e 

ainda do controle operacional dos sistema de coleta e afastamento dos esgotos, onde 

se destaca a escala de prioridades a seguir:  
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Prioridade 1. Ação de controle de qualidade dos efluentes de esgotos tratados. 

Prioridade 2. Ação de garantia de continuidade do esgotamento através da permanente 

limpeza e desobstrução das redes coletoras. 

Prioridade 3. Ações de gestão comercial e de melhoria no atendimento ao público. 

 

11.2.4 Ações de Emergência e Contingência para o Esgotamento Sanitário 

 Causas Possíveis de Situação Emergencial 

No caso de esgotamento sanitário, as situações possíveis que acarretam interrupção 

parcial do sistema, afetam componentes específicos como os seguintes: 

 Inundação das instalações durante cheias que venham a danificar 

equipamentos e estruturas próximas a cursos d’água, como elevatórias e 

estações de tratamento (caso das unidades de Sarapuí e Pavuna);  

 Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica às elevatórias e 

estações de tratamento de esgotos; 

 Ações de vandalismo causadas por pessoas ou sinistros por acidentes e/ou 

incêndio. 

 Regras Operacionais de Emergência 

Também nos sistemas de esgotos, as emergências surgem de situações críticas em 

geral ligadas à ocorrência de catástrofes, as quais acarretam descontinuidade no 

esgotamento e interrupção da unidade de tratamento. Para tanto, é preciso conhecer 

as causas que criam estas situações e ainda prever as ações corretivas para o 

enfrentamento das mesmas, dentro da lógica descrita a seguir.  

 Ações Corretivas para as Diversas Situações de Emergência  

As regras operacionais do sistema de esgotos necessárias para enfrentar as situações 

críticas descritas acima pressupõe um planejamento de ações corretivas como:  

 Comunicação e articulação dos órgãos públicos municipais pertinentes para o 

conhecimento e providências cabíveis. 

 Comunicação aos órgãos de controle ambiental; 

 Reparo das instalações danificadas; 

 Contratação e locação de caminhões hidrovácuos adicionais;  
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 Contratação e locação de bombas adicionais e de geradores (para falta de 

energia); 

 Comunicação à Polícia e ação legal no caso de vandalismo. 

 Regras Operacionais de Contingencia  

No sistema esgotos algumas situações de panes podem ser evitadas através de 

regras de funcionamento operacional com ações preventivas tais como:  

 Controle Operacional das Instalações: Atividades a Serem Feitas pelos 

Prestadores – CEDAE e Águas do Meriti 

 Realização de medição na entrada e saída das estações de tratamento de 

esgotos;  

 Monitoramento a distância das elevatórias; 

 Controle de qualidade dos efluentes tratados conforme legislação vigente. 

 Controle do Funcionamento de Equipamentos Elétricos: Atividades a 

Serem Feitas pelos Prestadores – CEDAE e Águas do Meriti 

 Monitoramento das medidas elétricas de bombas - corrente, tensão, vibração e 

temperatura, horas trabalhadas e do consumo de energia de bombas; 

 Estoque de conjuntos moto-bomba e geradores reservas para uso emergencial. 

 Controle do Sistema de Coleta e Interceptação: Atividades a Serem Feitas 

pelo Prestador – Águas do Meriti 

 Programação de limpeza periódica da rede e interceptores. 

 Gestão da Manutenção: Atividades a Serem Feitas Pelos Prestadores – 

CEDAE e Águas do Meriti 

 Cadastro atualizado dos equipamentos e instalações físicas existentes; 

 Programação da manutenção preventiva de equipamentos, bombas e 

instalações hidráulicas; 

 Programação da manutenção preditiva em equipamentos críticos; objetiva 

indicar as condições de funcionamento dos equipamentos e informar o seu 

desgaste através de um sistema de monitoramento de grandezas mecânicas e 

elétricas. É usual para equipamentos de maior porte – como os conjuntos 

elevatórios das estações de tratamento de esgotos; 

 Programação de limpeza periódica de elevatórias e estações de tratamento de 

esgotos; 
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 Programação de inspeção periódica em tubulações de recalque; 

 Registro do histórico das manutenções. 

 Prevenção de Acidentes nos Sistemas 

 Envolve tanto o Sistema de Coleta e Afastamento (a cargo de Águas do Meriti) quanto 

de Tratamento (a cargo da CEDAE) 

 Plano de ação nos casos de incêndio; 

 Plano de ação nos casos de vazamento de produtos químicos; 

 Gestão de riscos ambientais em conjunto com órgãos do meio ambiente. 

11.2.5 Atendimento de Demandas Temporárias 

 Planejamento para Atendimento da Demanda Temporária 

O incremento de demanda na geração de esgotos por situação temporária tem 

impacto distinto e menor do que o acontecido no abastecimento de água. Ao contrário 

do efeito de racionamento em água, no esgotamento sanitário o efeito é o oposto, pelo 

excesso de vazão que comprometa a capacidade das instalações existentes.  

Assim, o foco agora se dá na possível ocorrência de extravasamento na rede, 

interceptores e elevatórias e ainda na eficiência do tratamento pelo excesso de carga. 

Nestes termos, o planejamento do atendimento passa pelas ações seguintes: 

 Plano de Comunicação 

Constitui em focar na comunicação e articulação dos órgãos públicos municipais 

pertinentes para o conhecimento e providências cabíveis. 

 Estratégia de Operação 

Compõe-se dos mecanismos seguintes:  

 Elaboração de plano de desobstrução na rede visando o atendimento às áreas 

de maior demanda;  

 Contratação e locação de caminhões hidrovácuos adicionais;  

 Contratação e locação de bombas adicionais e de geradores (para falta de 

energia).  

As diretrizes para este plano incluem:  

 Quantificação da geração excedente de esgotos e seus respectivos locais de 

incidência;  
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 Identificação dos possíveis pontos de estrangulamento – de rede, interceptores 

e elevatórias, diante do volume excedente;  

 Especificação de equipamentos e mecanismos operacionais extras 

necessários;  

 Planejamento de aquisições e ou contratações de pessoal e serviços adicionais 

necessários.  

Lembra-se a importância do uso de caminhões hidrovácuos que possuem maior 

agilidade na pelo uso combinado de desobstrução (por hidro jateamento de água sob 

alta pressão) e limpeza (por sucção a vácuo e reserva em tanques para posterior 

transporte e destinação apropriada). 

 Mecanismo Tarifário para Demanda Temporária 

Da mesma forma que para a demanda temporária de água, a geração excedente de 

esgotos deve ser avaliada tendo como referência os custos operacionais excedentes à 

situação normal, incluindo os investimentos adicionais necessários. Sobre estes 

valores avaliados é que se faz o cálculo de tarifa e a consequente negociação visando 

a cobrança temporária. Lembra-se que o mecanismo de cobrança da geração 

excedente de esgoto é automático com a cobrança da demanda temporária de água, 

na mesma razão da cobrança em condições normais (no caso de São João do Meriti, 

a tarifa de esgoto com valor de 100% da tarifa do volume de água medido/consumido). 

 

11.3 Programas e Ações de Resíduos Sólidos 

 Premissas 

Os gastos destinados à área de resíduos sólidos, em sua maioria direcionada apenas 

a limpeza urbana que engloba a coleta pública, transporte e destinação final, muitas 

vezes em locais impróprios. Em raras situações este circuito inclui procedimentos 

diferenciados, tais como, coleta seletiva, triagem e compostagem, entre outros 

métodos. Não há uma preocupação por parte dos municípios, com a preservação dos 

recursos naturais e com a utilização dos materiais recicláveis ou reaproveitáveis, isso 

porque os investimentos são escassos e se restringem apenas no que compete a 

legislação municipal (IBAM, 2001). 

Os melhores resultados no manejo, tratamento e destinação final dos resíduos, têm 

sido obtidos pelos grandes municípios e regiões metropolitanas. Os demais municípios 

acumulam dificuldades de ordem estrutural e administrativa, com pouca ou nenhuma 

estrutura e a maioria tem como cenário a destinação final em lixões. 
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Considera-se que qualquer tentativa de solução para o problema dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU) passa por alternativas que envolvam o uso de tecnologias mais limpas, 

que na área em questão significa a minimização dos RSU, através da 

redução/eliminação dos resíduos na fonte geradora, articulada com mudanças de 

hábitos, e desenvolvimento de novas atitudes e do combate ao desperdício, tanto a 

nível pessoal (usuário) quanto empresarial e institucional. 

As tecnologias limpas “se caracterizam por voltar-se para as fontes da geração de 

resíduos, visando aproximar o processo produtivo da condição de emissão zero. 

Priorizam os esforços pela eliminação da poluição a montante dos processos, 

tentando afastar-se da visão do binômio tratamento/disposição final (Fim-de-tubo) 

como solução para os problemas ambientais gerados pela indústria” (BRANDÃO, 

2006). 

Para o avanço dessa nova forma de ver, é necessário romper com os tradicionais 

paradigmas de solução única para problemas ambientais, como a implantação de 

tratamentos fim-de-tubo – aterros sanitários para resíduos sólidos, adotando-se, ao 

invés disso, procedimentos que evitem a geração de resíduos, combate ao 

desperdício, modificação no processo de produção, a fim de que gerem menos 

poluentes. A ideia é prevenir a poluição, em vez de tratá-la e transportá-la para um 

destino final. 

Neste trabalho, parte-se da hipótese de que as gestões públicas municipais vêm 

apresentando dificuldades para solucionar problemas ligados à geração, coleta, 

transporte, processamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, provocando 

impactos ambientais e sociais graves para a sociedade, conforme apresentado no 

diagnóstico. Pressupõe que uma das causas que provoca esta situação é a 

inexistência de um adequado e eficaz sistema de gestão integrada dos RSU. 

Para atender aos objetivos desse estudo, utilizou-se um amplo referencial teórico 

relacionado aos modelos e práticas de tecnologias existentes e implantadas para a 

gestão de resíduos sólidos urbanos existentes no Brasil. Assim, podem-se destacar as 

seguintes alternativas para a gestão integrada dos RSU no município de São João de 

Meriti: 

 Sistema de coleta seletiva implementada e consolidada; 

 Nova Estação de Transferência/Transbordo funcionando plenamente; 

 Implantação da Unidade de Tratamento de Resíduos Orgânicos. 
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No entanto, salienta-se que, a principal restrição e, consequentemente, parâmetro que 

deve ser avaliado para a indicação dessas alternativas é a área disponível. Portanto, 

soluções para tratamento dos RSU como usinas de triagem compostagem, não foram 

consideradas, bem como a questão da disposição final (aterro sanitário). 

De qualquer maneira, o Quadro 11-24 apresenta as principais soluções/tecnologias 

adotas para o tratamento dos RSU, a área mínima requerida e o custo aproximado 

para instalação, tomando como base uma geração média de 150 ton/dia. 

Quadro 11-24 - Soluções para o Tratamento dos RSU. 

Soluções/Tecnologias Área Mínima (m
2
) Custo Aproximado (R$) 

Usina de Triagem e Compostagem 30.000 1.500.000,00 

Incineração 1.000 16.000.000,00 

Pirólise 1.500 7.000.000,00 

Carbonização 1.400 2.500.000,00 

Biodigestor 5.500 - 

Fonte: STE Engenharia. 

11.3.1 Ações do Plano – Resíduos Sólidos 

 Coleta Seletiva 

A implantação de programas de coleta seletiva deve estar, antes de tudo, inserida 

dentro de um sistema de gestão de resíduos sólidos. A coleta seletiva deve ser bem 

planejada e as informações repassadas para os moradores, que devem ser instruídos 

como participar corretamente das ações de separação e sobre a importância da 

participação e colaboração. Pode-se escolher o método porta a porta, locais de 

entrega voluntária, dentre outros.  

Uma boa estratégia a ser adotada para a sustentabilidade do programa é a criação e 

orientação de uma equipe, formado por membros da comunidade atendida, que se 

identifiquem com a questão ambiental e tenham interesse em acompanhar o processo, 

desde a elaboração do projeto até a implantação e operação. 

A melhor escolha dos recipientes para a coleta seletiva vai depender dos recursos 

financeiros do município. A localização das lixeiras deve ser planejada por bairros do 

município, em locais estratégicos e não muito distantes uma das outras. Devem estar 

devidamente identificadas por cores e desenhos com o tipo de resíduo. 

A coleta porta a porta é o modelo mais empregado nos programas de reciclagem e 

consiste na separação, pela população, dos materiais recicláveis existentes nos 

resíduos domésticos para que posteriormente os mesmos sejam coletados por um 

veículo específico. 
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A separação dos materiais recicláveis nas residências pode ser feita individualizando-

se os materiais recicláveis e acondicionando-os em contêiner diferenciado ou 

agrupando-os em um único recipiente. 

 Coleta por Intermédio de Postos de Entrega Voluntária – PEV 

A utilização de PEV implica em uma maior participação da população. Os veículos de 

coleta não se deslocam de domicílio em domicílio. A própria população, 

suficientemente motivada, deposita seus materiais recicláveis em pontos 

predeterminados pela administração pública, onde são acumulados para coleta 

posterior. Plástico duro e do tipo filme, papel, papelão, vidro e metal são depositados 

separadamente em recipientes especiais facilitando a triagem final. 

Os PEV podem ter constituição muito variada, dependendo dos recursos disponíveis. 

Normalmente são formados por conjuntos de recipientes plásticos ou metálicos, como 

latões de 200 litros e contêineres (até 2.000L), ou de alvenaria, formando pequenas 

caixas ou baias, onde os materiais são depositados. Esses recipientes, que devem 

atender às exigências de capacidade e função, são identificados por cores, seguindo 

as normas internacionais, e devem ser protegidos das chuvas e demais intempéries 

por uma pequena cobertura. 

Uma boa opção tem sido a utilização de recipientes construídos com telas metálicas 

que possibilitam a visualização de seu conteúdo. Esse tipo de recipiente auxilia a 

população na compreensão da relação entre a cor de cada contêiner com o seu 

conteúdo, além de inibir a deposição equivocada de resíduos. Os PEV devem ser 

instalados, preferencialmente, em lugares protegidos, de fácil acesso e visualização, 

frequentados por grande número de pessoas, como postos de gasolina, escolas, 

hospitais, supermercados, terminais de transporte coletivo, conjuntos habitacionais e 

outros. 

A principal vantagem deste método é a economia na coleta e a prévia separação dos 

materiais. Como desvantagem, há a possibilidade de depredação das instalações por 

vandalismo e a necessidade de empenho da população em conduzir os materiais 

recicláveis até os pontos predeterminados, podendo resultar num percentual de 

participação menor que o da coleta porta a porta. 

 Coleta Seletiva em Parceria com os Catadores 

Os sistemas convencionais de coleta seletiva, fundamentados exclusivamente na 

utilização das estruturas municipais, são normalmente caros. Apesar de a utilização de 

PEV resultar em redução nos custos da coleta, a triagem dos materiais continua sendo 
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uma atividade onerosa. Uma alternativa que deve ser estudada é a incorporação de 

catadores informais, em substituição à mão de obra da Prefeitura. 

As possibilidades dessa utilização são múltiplas, podendo a responsabilidade de a 

administração municipal resumir-se à cessão de terreno com galpão e equipamentos 

mínimos, como prensas e mesa de triagem, que possibilitem a separação e o 

enfardamento dos materiais. Por sua vez, pode competir à administração municipal o 

cadastramento e a organização dos catadores, preferencialmente na forma de 

cooperativa, ou associação. 

As atividades de coleta, triagem e venda dos materiais ficam a cargo da própria 

cooperativa ou associações de catadores. Nesse sistema, os catadores devem ser 

considerados agentes participativos do projeto, podendo atuar como multiplicadores 

comprometidos com a causa ambientalista, e não simplesmente tratados como 

catadores de lixo. 

As principais vantagens da existência de cooperativas ou associações de catadores 

estão relacionadas à geração de emprego e renda; ao reconhecimento social da 

atividade promovida pelos catadores, que muitas vezes são marginalizados pela 

sociedade e pelas próprias Prefeituras; a organização de seu trabalho nas ruas e a 

promoção de sua autoestima e de sua cidadania. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta em um de seus Princípios e 

Fundamentos a integração dos catadores de materiais recicláveis às ações que 

envolvam a gestão de resíduos sólidos, como forma de garantir a inclusão sócio-

produtiva desta categoria de trabalhadores. 

 Estação de Transferência/Transbordo 

As Estações de Transbordo (ETT) constituem Instalações onde se faz a transferência 

de RSU de um veículo coletor para outro veículo (transportador), com maior 

capacidade de carga e/ou volumétrica. Esse segundo veículo faz o transporte dos 

referidos resíduos até o local em que deva ser feita sua descarga final (instalação de 

processamento, tratamento e/ou destinação final). 

Estas instalações deverão ser localizadas na periferia da zona urbana, preferivelmente 

em local com baixa densidade de ocupação populacional e não coincidente com os 

vetores predominantes de expansão da malha urbana, levando-se em estrita 

consideração sua função essencial, de redução (máxima possível e viável) das 

distâncias de deslocamento dos veículos coletores, entre as áreas de coleta e a 

própria estação de transbordo; e dos veículos transportadores, entre a ET e o ponto de 
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descarga final dos resíduos coletados (aterro sanitário, ou unidade de 

processamento/tratamento). 

Podem-se citar algumas vantagens do emprego de ET: 

 Redução do tempo ocioso do serviço de coleta (o veículo coletor e a mão de 

obra são utilizados exclusivamente na coleta); 

 Possibilidade de maior flexibilidade na programação de coleta (por exemplo, 

utilização de veículo de menor capacidade com sua facilidade de manobra e 

sem o compromisso de transporte do resíduo que é mais oneroso quando se 

usam estes veículos). 

 Referências Básicas para a Concepção e Dimensionamento da ETT 

As áreas operacionais da unidade a ser projetada deverão abranger, no mínimo, as 

seguintes estruturas: 

Pátio de Manobras: o piso dos pátios de manobras dos veículos coletores para 

descarga e dos veículos transportadores deverá ser pavimentado com asfalto ou 

concreto, para possibilitar as descargas com qualquer tipo de clima e para evitar a 

contaminação do solo no caso de acidentes com derramamento de resíduos ou 

lixiviados. 

Drenagem do pátio de manobras: a drenagem dos pátios de manobras deverá ser 

independente das demais e deverá ser conduzida até um sistema de tratamento de 

águas de lavagem. 

Sistema de tratamento das águas de lavagem do pátio de manobras: deverá ser 

projetado um sistema de tratamento de águas de lavagem do pátio de manobras, que 

poderá ser composto por um sistema tipo fossa/filtro para um tempo de detenção 

hidráulica mínimo de 24 horas, precedido de um tratamento preliminar composto por 

um sistema de gradeamento. 

Drenagem pluvial: o sistema deverá ser projetado para coletar e conduzir as águas 

pluviais, que forem captadas fora do pátio de manobras, até os sistemas naturais 

hídricos ou galerias pluviais. Deverá ser composto por canais escavados no solo, 

canaletas de concreto, tubulações de concreto ou PVC, galerias, bueiros e 

dissipadores de energia. Poderá ser utilizado o método racional para o 

dimensionamento das unidades para a chuva de projeto de 10 anos de tempo de 

retorno. 

Infraestrutura: projeto deverá prever o cercamento, placas de identificação, um 

escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), 



 

 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

128 

cozinha, refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, guaritas para os 

vigilantes, estacionamento. 

Equipamentos Operacionais: equipamentos fundamentais e necessários para a 

perfeita operação da unidade. 

 Características Técnicas Essenciais do Empreendimento 

A estação de transbordo simplificada deverá restringir-se às instalações estritamente 

necessárias para possibilitar a transferência direta dos RSU por gravidade e sem o 

auxílio de qualquer dispositivo e/ou com equipamento eletromecânico complementar a 

fim de transferir ¾ dos resíduos acumulados nos veículos coletores urbanos (tratores 

de pneus com carretas rebocáveis, caminhões basculantes convencionais, caminhões 

com caçamba coletora compactadora específica, etc.) para o veículo a ser utilizado no 

transporte desses resíduos até o aterro sanitário consorciado mais próximo, nas 

circunstâncias em que essa distância de transporte inviabilize o deslocamento dos 

próprios veículos coletores até esta instalação. 

A ETT deverá ser instalada, sempre que minimamente possível, em gleba adjacente à 

margem direita da rodovia que deva conectá-la ao aterro sanitário, preferencialmente 

cuja topografia favoreça sua implantação essencialmente em corte, de modo a evitar a 

necessidade das relativamente mais complexas operações de aterramento 

compactado. 

Ressalta-se que a ETT deverá também ser projetada para atender a 100% dos RSU 

gerados no município atendido pela unidade. 

O veículo transportador a ser utilizado deverá ter capacidade (volumétrica e de carga) 

correspondente a de vários dos veículos coletores (ou a várias “viagens de coleta” de 

um mesmo veículo coletor), de maneira a justificar os custos referentes à implantação 

e operação da estação de transbordo, bem como à mobilização do próprio veículo 

transportador. 

Preferencialmente, o veículo transportador deverá realizar no máximo duas viagens 

diárias entre a estação de transbordo e o aterro sanitário, em cada uma delas 

transportando toda a massa (e correspondente volume) recolhida, respectivamente, 

nos turnos da manhã e da tarde. 

  Unidade de Tratamento dos Resíduos Sólidos Orgânicos 

Conforme citado anteriormente, o tratamento dos resíduos sólidos orgânicos pode ser 

realizado por diversas alternativas. Contudo, devido à restrição de área, algumas 
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dessas alternativas não podem ser aplicadas, indicando assim o processo de 

Carbonização para esse fim. 

  Concepção do Empreendimento - Carbonização 

Na concepção do projeto da unidade de carbonização, no dimensionamento dos 

espaços que a irão compor e na definição de suas inter-relações, deverão ser 

fundamentalmente consideradas as etapas básicas do processamento desses 

materiais, a saber: 

 Recebimento e estocagem dos materiais; 

 Trituração do material; 

 Esteira para o transporte do material triturado ate o forno de carbonização; 

 Carbonizador (forno de carbonização); 

 Transporte interno e armazenamento do carvão produzido. 

Na concepção da instalação deverá ser essencialmente levado em consideração que 

grande parte das atividades operacionais irão ser desenvolvidos na unidade, 

consistindo principalmente na descarga dos veículos de coleta, no transporte interno e 

no armazenamento do carvão. 

A Figura 11-2 apresenta o fluxograma do processo de carbonização a partir do 

Carbonizador, indicando os principais subprodutos. 
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Figura 11-2- Fluxograma do Processo de Carbonização. 

 

11.3.2  Estimativa de Investimento e Custo Operacional  

 Dimensão de Coleta 

Foram feitas diversas tentativas de levantamento de informações de custos de 

serviços próprios de limpeza urbana. Porém, ficou patente que a Prefeitura não tem 

sistema de custeio apropriado e especificado quando mantêm ativo e pessoal próprio 

para a prestação de serviços. 

Desta forma, adotou-se uma informação sobre custo da limpeza e de coleta mais 

confiável indicada pelo SNIS (2010) em municípios circunvizinhos a São João de 

Meriti.  

Por exemplo, o custo da varrição, capina e poda em Nova Iguaçu em 2010 foi de R$ 

86,59/km e para Rio de Janeiro foi equivalente a R$ 109,62/km. Estes valores 

expressam aspectos da escala da prestação do serviço, bem como a mecanização. 

Mas, em geral, as relações técnicas que prevalecem na varrição, em termos de 

pessoal para varrer 10 km, são: 
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 6 garis + 3 carrinhos (1 carrinho por dupla) + 1 vassoura gari + 1 pá por 

carrinho. 

Salienta-se que tanto para capina e poda, como para varrição, são necessários 

caminhões basculantes. 

Para capina e poda, os recursos mínimos necessários são: 

 1 ajudante, 1 operador e 1 motorista 

 1 caminhão toco muck carga geral 

Em relação à coleta tradicional, o valor aplicado em São João de Meriti foi, em 2010, 

igual a R$ 50,90/ton. No entanto, avaliando os municípios de Duque de Caxias e Nova 

Iguaçu, onde os custos relativos da coleta tradicional foram de, respectivamente, R$ 

72,9/ton e R$ 123,23/ton. 

Segundo informações da empresa DINÂMICA são utilizados para o serviço de coleta 

uma quantidade total de 42 veículos, sendo desde caminhões compactadores, carros 

pipa, caminhões caçamba até pick-up para fiscalização. 

É importante salientar que para coleta seletiva, o custo referente é de R$ 240,00/ton, 

diante do custo médio da coleta convencional é de R$ 40,22/ton (CEMPRE). Já 

pesquisas de Brasil (2010a) informa que estes custos são, respectivamente, R$ 

56,56/ton e R$ 145,36/ton no Consórcio Circuito das Águas (SP). 

Para o caso deste estudo, não foram considerados investimentos para estruturação 

dos serviços. No caso da coleta convencional, parte-se do contexto real de que o 

município já dispõe dos serviços, o que não requereria novos investimentos. No caso 

da coleta seletiva, dada a complexidade, indica-se que o serviço será terceirizado, 

sendo os custos indicadores dos valores de futuros contratos de prestação de 

serviços. 

Os custos da prestação dos serviços foram estimados conforme descritos abaixo e 

são apresentados no 
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Quadro 11-25  para o primeiro ano de operação: 

 Para Varrição, Capina e Poda, partiu-se do valor de R$ 90,00/km; 

 Para a Coleta Convencional, com base no valor de R$ 70,0/ton; 

 Para a Coleta Seletiva, aplicou-se o multiplicador de 3,0, com base a 

experiência de Brasil (2010a). 
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Quadro 11-25 - Custos Estimados de Varrição, Capina, Poda e Coleta Convencional, 
Seletiva. 

SERVIÇO CUSTO (R$) 

Varrição, Capina e Poda 52.635,06 

Coleta Convencional 17.012.400,05 

Coleta Seletiva 163.800,00 

TOTAL 17.065.198,91 

Fonte: STE Engenharia. 

11.3.3 Dimensão da Unidade de Carbonização 

Para o dimensionamento da Unidade de Carbonização (UC) para o município de São 

João de Meriti considera-se que são necessários 1.400 m² para um volume de 150 ton 

de resíduos/dia. 

O Quadro 11-26 especifica as vidas úteis dos equipamentos e obras necessários para 

instalação da Unidade de Carbonização. 

Quadro 11-26 - Vidas Úteis dos equipamentos e obras da UC. 

EQUIPAMENTOS E OBRAS VIDA ÚTIL (anos) 

Obras Civis/Estrutura 

20 

- Galpão 

- Guarita 

- Administrativo 

- Banheiros e Vestiários 

- Cantina/restaurante 

Equipamentos: 

- Esteira para triagem mecânica (10 m) 10 

- Carrinho metálico para transporte (500 kg) 05 

- Balança mecânica capacidade 1.000 kg 10 

- Triturador (até 300 kg/h) 10 

- Forno de Carbonização 30 

Fonte: STE Engenharia. 

 

O custo estimado para instalação de toda a unidade é de R$ 2.500.000,00, com um 

custo operacional anual estimado em R$ 159.468,78, acrescidos de custo com 

pessoal, no valor de R$ 30.000,00. 
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Após o processo de carbonização, o carvão gerado pode ser comercializado tanto 

para indústria quanto para o uso doméstico. Desta maneira, com uma produção média 

de resíduos orgânicos de 150 ton/dia, terá uma geração de 24 ton/dia de carvão. 

Assim, assumindo o valor médio de mercado em torno de R$ 300,00 a tonelada, 

obterá uma arrecadação total de R$ 7.200,00. 

11.3.4  Dimensão de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

Conhecidos como PEV, os postos de entrega voluntária são caçambas, com-tainers 

ou conjuntos de tambores (em geral, com capacidade volumétrica variando de 1.000 a 

2.500 litros), devidamente identificados para receber materiais previamente 

selecionados pelos geradores dos resíduos. São instalados em pontos estratégicos, 

com grande fluxo de pessoas e fácil acesso, inclusive para automóveis.  

As cores usadas para identificar os recipientes para o descarte de cada material são 

azul (para papéis), vermelho (para plásticos), amarelo (para metais) e verde (para 

vidros), de acordo com a Resolução CONAMA 275/01. Existem também PEV para 

coleta dos quatro tipos de materiais em um único container. Em alguns países, PEV 

também são utilizados para o descarte de resíduos orgânicos destinados a 

compostagem. 

Desta maneira, estão descritos no Quadro 11-27 os principais equipamentos 

requeridos para a operação dos três PEV a serem instalados no município de São 

João de Meriti, bem como investimentos estimados para a implantação. Salienta-se 

que, a vida útil destes contêineres são de, aproximadamente, 2 anos. 

Quadro 11-27- Equipamentos para Instalação de PEV. 

EQUIPAMENTOS CUSTO (R$) 

Contêiner (Metal) - 1000 L 1.374,00 

Contêiner (Papel) - 1000 L 1.374,00 

Contêiner (Plásticos) - 1000 L 1.374,00 

Contêiner (Orgânico) - 1000 L 1.374,00 

Contêiner (Vidros) – 1000 L 1.374,00 

Contêiner (Metal/Vidro) – 1000 L 1.374,00 

TOTAL UNITÁRIO 8.244,00 

TOTAL 24.732,00 

Fonte: Estimativas STE 

 

Quanto à operação, conforme o modelo operacional pressupõe operação conjunta 

com a coleta seletiva e Unidade de Triagem, o custo operacional é basicamente a 

depreciação. Sendo que há a necessidade de troca dos equipamentos a cada dois 

anos, o custo anual operacional é de R$ 12.366,00. 
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11.3.5 Dimensão Unidade de Transbordo 

A Área de Transbordo é a alternativa mais simples e empregada para a transferência 

de RSU, objetivando a melhora das condições de transporte dos resíduos sólidos 

coletados na cidade, otimizando os custos desta atividade, tendo em vista o aumento 

da distância entre os locais de coleta e o de destino final. 

No município de São João de Meriti já existe uma nova área que esta sendo 

preparada para esse fim, sendo que a já foi dada a licença de instalação, conforme 

observado na Figura 11-3. Esse local poderá ser o mesmo para a instalação da UC, 

pois como apresentado a seguir, existe área disponível de aproximadamente 8.000 m2. 

 

Figura 11-3 - Nova Área de Transbordo/Transferência. 

Neste contexto, devido ao fato da nova área de Transbordo já está em fase de 

instalação/construção, não se justifica realizar um estudo para esse fim.  

Deste modo, pode-se concluir que para a gestão integrada dos RSU do município de 

São João de Meriti, deve-se inicialmente investir em uma ampla campanha de 

Educação Ambiental para que, posteriormente, seja implantado o sistema de coleta 

coletiva (diferenciada). 
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11.4 Programas e Ações de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

11.4.1 Ações Imediatas 

 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU no Prazo Máximo 

de 2 Anos. 

Quadro 11-28 - Elaboração do PDDU 

META 

Plano Diretor de Drenagem Urbana – PDDU. 

OBJETIVO 

Estabelecer um plano de ações a curto, médio e longo prazo no sentido de reabilitar o sistema 
de drenagem existente, ampliar a cobertura do serviço, bem como aumentar sua eficiência, por 
meio da implantação de novas unidades operacionais e ações não estruturais, contribuindo 
para a melhoria da qualidade de vida da população. 

ESCOPO BÁSICO PRAZO ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) 

Contratação de empresa para 
elaboração do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana – PDDU, 
recebimento do Plano, análise, 
discussão e aprovação no prazo 
máximo de 2 anos. 

Imediato 2.200.500,49 

O PDDU de todas as bacias deve apresentar o ante-projeto de cada sub-bacia. A contratação e 
acompanhamento dos mesmos devem ser realizados dentro desta atividade no município.  Da 
mesma forma, dentro deste componente deverão ser desenvolvidas as atividades necessárias 
para a atualização do Plano, pelo menos a cada 2 anos. 
O PDDU deverá ter como principais produtos: 
• Regulamentação dos novos empreendimentos; 
• Ante-projeto de cada uma das bacias de São João de Merití; 
• Manual de drenagem urbana. 

Detalhamento do Investimento: Para a definição do quantitativo de redes de drenagem 
existentes a serem cadastradas no município para a elaboração do PDDU, estimou-se que 1/3 
do total de vias existentes, 585 km, possuem redes de drenagem, resultando em um valor 
aproximado de 200 km. Essa estimativa foi necessária devido a inexistência de dados de 
cobertura de rede existente. Os investimentos e equipe necessária podem ser observados 
abaixo. Como referências foram utilizados valores estipulados pelo Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
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Coordenador P0 1      8,00 1920 14.541,91 116.335,28

Eng sênior drenagem urbana P1 1      8,00 1920 11.458,47 91.667,76

Eng sênior geotécnico P1 1      4,00 960 11.458,47 45.833,88

Eng sênior resíduos sólidos P1 1      3,00 720 11.458,47 34.375,41

Eng sênior meio ambiente P1 1      3,00 720 11.458,47 34.375,41

Eng sênior planejamento urbano P1 1      3,00 720 11.458,47 34.375,41

Economista sênior P1 1      3,00 720 11.458,47 34.375,41

Sociologo sênior P1 1      4,00 960 11.458,47 45.833,88

Jurista consultor P1 1      2,00 480 11.458,47 22.916,94

Eng junior drenagem urbana (campo) P3 1      8,00 1920 7.374,95 58.999,60

Projetista sênior T0 1      8,00 1920 5.194,84 41.558,72

Secretária A1 1      8,00 1920 2.499,46 19.995,68

Desenhista T0 1      8,00 1920 5.194,84 41.558,72

Auxiliar de servicos técnicos A2 1      8,00 1920 1.614,86 12.918,88

Especialista em Banco de Dados SIG P2 1      8,00 1920 8.964,24 71.713,92

706.834,90TOTAL EQUIPE TÉCNICA

706.834,90

Quantidade Meses

CUSTOS DA EQUIPE TÉCNICA

Produto/Função Salário (R$) Custo Total (R$) Total
Horas (240 

hs/mês)

Referência 

(DNIT ago/2013)

 

Unidade Quantidade
Valor Unitário 

(R$)
Total (R$)

Unid 32 200,00 6.400,00

Unid 16 1.500,00 24.000,00

Unid 90 200,00 18.000,00

Unid 6 1.500,00 9.000,00

Unid 40 200,00 8.000,00

Unid 20 1.500,00 30.000,00

95.400,00

Verba 8 1.000,00 8.000,00

Unid 1 3.000,00 3.000,00

Unid 56 132,52 7.420,97

Verba 8 1.000,00 8.000,00

26.420,97

Verba 5 10.000,00 50.000,00

50.000,00

171.820,97

Sub-total

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Serviços gráficos (impressões de relatórios)

Aquisição de imagem de satélite

Aluguel de veículo c/ combustível (caminhonete 140 a 165 cv - DNIT ago/2013)

Preparação de oficinas

Sub-total

Sub-total

5 Oficinas (material de divulgação, aluguel de espaço, equipamentos, etc)

Diárias (2 dias por oficina)  - Decreto 6.907/2009

Passagens áereas (capitais/RJ/capitais)

Materiais diversos

Viagens e diárias

Material de consumo

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1 - Reuniões de coordenação (1 reunião por mês - 2 profissionais):

2 - Levantamentos de campo (15 dias - 6 profissionais):

3 - Oficinas (5 oficinas - 4 profissionais):

Diárias (2 dias por reunião)  - Decreto 6.907/2009

Passagens áereas (capitais/RJ/capitais)

Diárias - Decreto 6.907/2009

Passagens áereas (capitais/RJ/capitais)

 

Quatidade (km)
Valor Unitário 

(R$)
Total (R$)

40 4.000,00 160.000,00

200 3.000,00 600.000,00

760.000,00TOTAL TOPOGRAFIA

TOPOGRAFIA

Levantamento topográfico cadastral, incluindo batimetria de canais, valões, córregos e rios, com 

o cadastro de interferências de uma faixa de 15 metros ao redor dos mesmos

Levantamento cadastral de redes de drenagem existentes, com cadastro de cotas de tampa, 

fundo dos PVs e diâmetros dos tubos
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Valor (R$)

706.834,90

Taxa 84,04                % do item A 594.024,05

Taxa 30,00                % do item A 212.050,47

171.820,97

1.684.730,39

Taxa 12,00                % do item I 202.167,65

Taxa 16,62                % todos itens 313.602,45

2.200.500,49

II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

II - DESPESAS FISCAIS

B - ENCARGOS SOCIAIS

A - EQUIPE TÉCNICA

D - DESPESAS GERAIS

I - CUSTOS DIRETOS (A + B + C + D)

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

 

11.4.2 Implantação do Departamento de Drenagem Urbana – DDU nos Próximos 

2 Anos com a Contratação da Equipe Técnica Responsável pela sua 

Gestão e Operação. 

Quadro 11-29 -Implantação do DDU 

META 

Implantação do Departamento de Drenagem Urbana – DDU. 

OBJETIVO 

Implantação do Departamento de Drenagem Urbana – DDU nos próximos 2 anos com a 
contratação da equipe técnica responsável pela sua gestão e operação. 

ESCOPO BÁSICO PRAZO ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) 

Preservação dos interesses da 
coletividade, a fim de gerir e 
administrar a prestação dos serviços 
de drenagem pluvial de forma a 
garantir condições adequadas para 
a saúde pública, conforto no meio 
urbano e redução dos impactos da 
urbanização sobre os meios 
receptores. 

Imediato 1.326.738,56 (ano) 

O município de São João de Meriti, apresenta potencial capacidade própria para 
implementação das medidas necessárias visando à correta gestão do sistema de drenagem, 
através da administração direta. 

A opção por Autarquia de Drenagem Pluvial não seria viável para o município, visto os grandes 
dispêndios relacionados com a constituição do patrimônio e contratação de corpo técnico. As 
taxas sobre os serviços seriam altíssimas a fim de proporcionar sustentabilidade ao sistema. 

Apenas pela visualização quanto ao investimento inicial em patrimônio (máquinas, 
equipamentos, materiais, etc) e posterior investimento contínuo com manutenção do sistema, 
salários e benefícios dos funcionários já se identifica a inviabilidade na constituição de uma 
autarquia estritamente de drenagem pluvial, visto que esta teria de ser auto sustentável, 
repercutindo diretamente no pagamento de elevadas taxas pela população. 

Na prestação dos serviços através de Autarquia de Saneamento, não é possível mensurar os 
valores atrelados, visto que envolve a estimativa quanto às demandas dos Setores de 
Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos, além da Drenagem 
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Pluvial. Seria necessário um estudo específico quanto à viabilidade econômica desta opção, no 
caso da manifestação de interesse por parte da população e Administração Pública Municipal. 

Detalhamento do Investimento: 
Implantação do Departamento de Drenagem Urbana – DDU 
Mão de obra nível superior 
Contratação de Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior: especialista em análise de projetos de 
drenagem pluvial (Salário Mensal P1 - DNIT ago/2013). 
Contratação de Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior: especialista em fiscalização e regulação 
dos sistemas de drenagem pluvial (Salário Mensal P1 - DNIT ago/2013). 
Contratação de Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior: especialista em fiscalização, da 
elaboração, da implantação das ações e da atualização do plano diretor de drenagem urbana 
(Salário Mensal P1 - DNIT ago/2013). 
Mão de obra nível médio 
12 funcionários de apoio nível médio (Salário Mensal T4 - DNIT ago/2013). 
Aluguel mensal de espaço para escritório (DNIT ago/2013). 
Material de escritório e custo mensal com tarifas publica: R$ 5.500,00 (Verba). 
O detalhamento dos investimentos pode ser observado abaixo: 

P1 1          12,00 11.458,47 137.501,64

P1 1          12,00 11.458,47 137.501,64

P1 1          12,00 11.458,47 137.501,64

T4 12        144,00 1.796,72 258.727,68

671.232,60

671.232,60

Produto/Função

Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior: especialista em 

análise de projetos de drenagem pluvial 

Contratação de Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior: 

especialista em fiscalização e regulação dos sistemas de 

drenagem pluvial

Engenheiro Civil ou Sanitarista Sênior: especialista em 

fiscalização, da elaboração, da implantação das ações e da 

atualização do plano diretor de drenagem urbana 

Funcionários de apoio nível médio 

TOTAL EQUIPE TÉCNICA

Quantid

ade
Meses

CUSTOS DA EQUIPE TÉCNICA

Salário (R$) Custo Total (R$) Total
Referência 

(DNIT 

ago/2013)

 

Unidade Quantidade Valor Unitário 

(R$)

Total (R$)

Mês 12 1.492,81 17.913,72

Mês 12 624,03 7.488,36

Mês 12 5.500,00 66.000,00

91.402,08

91.402,08TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Mobiliário de escritório

Material de escritório

Sub-total

Aluguel de escritório para equipe

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

 

Valor (R$)

671.232,60

Taxa 84,04                % do item A 564.103,88

91.402,08

1.326.738,56

1.326.738,56

B - ENCARGOS SOCIAIS

A - EQUIPE TÉCNICA

C - DESPESAS GERAIS

I - CUSTOS DIRETOS (A + B + C)

VALOR TOTAL ANUAL

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

 

Estabelecer um programa de limpeza periódica e desassoreamento dos elementos 

que fazem parte do sistema de drenagem de São João de Meriti, intensificado no 

período em que se concentram as chuvas e ocorre o aumento do escoamento 

superficial, permitindo dessa forma que as águas pluviais sejam transportadas mais 

facilmente nestes elementos, reduzindo o pico de cheias e consequentemente os 

alagamentos e inundações. 
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Quadro 11-30 - Implantação de Programa de Limpeza dos Sistemas de Drenagem 

META 

Implantação de programa de limpeza periódica e desassoreamento do sistema de macro e 
microdrenagem. 

OBJETIVO 

Manutenção das condições sanitárias e ambientais da área urbana para a população do município. 

ESCOPO BÁSICO PRAZO 
ESTIMATIVA DE CUSTO 

(R$) 

Limpeza, desobstrução e desassoreamento das 
tubulações dos sistemas de micro e macro drenagem 

e limpeza com poda das margens dos valões, 
córregos e rios e remoção de entulho. 

Imediato Sem custo
5
 

 Articular a manutenção e limpeza do sistema de drenagem de águas pluviais com as atividades 
dos setores de limpeza pública. 

 Programar junto ao gerenciamento dos resíduos sólidos um diagnóstico com quantificação e 
análise do material que é disposto na rede de drenagem. 

 Execução de programa nos rios e córregos da cidade, de caráter preventivo, visando à 
manutenção e conservação dos mesmos. 

 Programar e realizar limpezas periódicas nos elementos de micro e macrodrenagem e o 
desassoreamento dos canais de drenagem. A programação das limpezas deve ser intensificada 
no período de chuvas. 

Detalhamento do Investimento: 

As atividades serão realizadas pelo próprio corpo técnico da Prefeitura Municipal de São João de Meriti. 

 

11.4.3 Ações Prioritárias 

 Implementar um cadastro detalhado da infra estrutura de drenagem existente, 

incluindo a atualização de plantas com a indicação dos elementos de 

microdrenagem (sarjetas, bocas de lobo e galerias) e macrodrenagem (canais) 

existentes. A atualização desse cadastro deve ser realizada de forma gradual, 

na medida em que ocorra a ampliação dos sistemas e serviços, deve-se, 

também, dispor de um cadastro das redes públicas de água, eletricidade e 

esgotos existentes que possam interferir nos sistemas e em futuros projetos de 

drenagem de águas pluviais. (Esse serviço poderá ser dispensado caso seja 

realizado o levantamento topográfico cadastral dos sistemas de drenagem 

existentes quando da elaboração do PDDU). 

                                                

5
 Esse serviço poderá ser executado pela Secretaria de Serviços Públicos (SEMSEP) desde que seja 

montado um cronograma de atendimento ao Departamento de Drenagem Urbana (DDU) e que o mesmo 
seja cumprido com regularidade. 
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Quadro 11-31 - Elaboração de Cadastro dos Sistemas de Drenagem 
META 

Elaboração de cadastro detalhado dos sistemas de drenagem existentes no município. 

OBJETIVO 

Implantação e operação de ferramenta de gerenciamento de informações, visando a (re)adequação das 
ferramentas de gestão e planejamento de drenagem pluvial. 

ESCOPO BÁSICO PRAZO ESTIMATIVA DE CUSTO (R$) 

Realizar levantamento topográfico cadastral 
das redes de drenagem, levantamento 
topobatimétrico dos valões, canais, córregos 
e rios de São João de Meriti. 

Médio 992.669,44 

Sugere-se o seguinte procedimento: 
 Realização de levantamento planialtimétrico das vias e logradouros públicos com cadastro das 

interferências de infraestrutura públicas tais como energia, água e esgoto; 
 Retirada dos tampões das bocas coletoras e poços de visita para identificação dos diâmetros das 

tubulações e medição da profundidade da tubulação; 
 Com os dados da profundidade da tubulação, diâmetro e cota altimétrica da via no referido ponto, 

obtêm-se as variáveis para o cálculo quanto das declividades das tubulações (dado de grande 
importância para o cálculo de suporte de vazões dos condutos e velocidade de escoamento dos 
fluidos); 

 Todas as informações deverão ser disponibilizadas em arquivos dwg e banco de dados em 
arcgis 

Detalhamento do Investimento 

Elaboração de Cadastro: 

Levantamento topográfico cadastral com cadastro da caixa de rua, cota de tampa e fundo do PV/galeria e 
definição do diâmetro/seção do conduto. 

Preço por quilômetro – R$ 3.000,00 

Total de vias segundo diagnóstico – 200 km 

Levantamento topobatimétrico de valões, canais, córregos e rios: 

Preço por quilômetro – R$ 4.000,00 

Total de canais segundo o diagnóstico – 40 km 

 

OBS: Foram utilizados valores de mercado para prestação dos serviços abaixo relacionados. 

 

Quatidade (km)
Valor Unitário 

(R$)
Total (R$)

40 4.000,00 160.000,00

200 3.000,00 600.000,00

760.000,00

EMPRESA DE TOPOGRAFIA (custos incluindo mão-de-obra e todos os equipamentos necessários

Levantamento topográfico cadastral, incluindo batimetria de canais, valões, córregos e rios, com 

o cadastro de interferências de uma faixa de 15 metros ao redor dos mesmos

Levantamento cadastral de redes de drenagem existentes, com cadastro de cotas de tampa, 

fundo dos PVs e diâmetros dos tubos

TOTAL TOPOGRAFIA
 

Valor (R$)

760.000,00

Taxa 12,00                % do item I 91.200,00

Taxa 16,62                % todos itens 141.469,44

992.669,44VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

II - DESPESAS FISCAIS

I - CUSTOS DIRETOS

II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
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 Implantar uma base de custos para obras e serviços de manutenção e 

ampliação da infraestrutura de drenagem. 

Quadro 11-32 - Elaboração de Base de Custos - Obras e Serviços de Drenagem Urbana 

META 

Elaboração de uma base de custos para obras e serviços de drenagem urbana. 

OBJETIVO 

Implantação e operação de ferramenta de gerenciamento de informações, visando a 
(re)adequação das ferramentas de gestão e planejamento de drenagem pluvial. 

ESCOPO BÁSICO PRAZO 
ESTIMATIVA DE CUSTO 

(R$) 

Elaborar uma tabela de preços de 
serviços para a elaboração de estudos, 

projetos, implantação e serviços 
relacionados à drenagem urbana. 

Médio 110.453,92 

Este trabalho poderá ser desenvolvido por meio de um grupo de trabalho formado pelos 
técnicos do Departamento de Drenagem Urbana e um consultor em orçamento, usando como 
referência as tabelas de preços e serviços e materiais oficiais do SINAPI (Caixa Econômica) 

SICRO (DNIT). 

Detalhamento do Investimento 

Contratação de Engenheiro Civil Orçamentista especialista em orçamentos e elaboração de 
composição de custos para obras de infraestrutura, especificamente, drenagem pluvial (Salário 

Mensal P1 - DNIT ago/2013). 

Tempo estimado: 3 meses. 

 

Engenheiro Civil Orçamentista 

especialista em orçamentos e elaboração 

de composição de custos para obras de 

infraestrutura, especificamente, drenagem 

pluvial 

P1 1      3,00 720 11.458,47 34.375,41 34.375,41

34.375,41

Horas (240 

hs/mês)

Referência 

(DNIT ago/2013)
Quantidade Meses

CUSTOS DA EQUIPE TÉCNICA

Produto/Função Salário (R$) Custo Total (R$) Total

TOTAL EQUIPE TÉCNICA  

Unidade Quantidade Valor Unitário 

(R$)

Total (R$)

Unid 15 200,00 3.000,00

Unid 3 1.500,00 4.500,00

7.500,00

Unid 15 132,52 1.987,76

Verba 3 500,00 1.500,00

3.487,76

10.987,76

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1 - Reuniões e levantamentos (1 reunião por mês):

Diárias (5 dias por viagem)  - Decreto 6.907/2009

Passagens áereas (capitais/RJ/capitais)

Materiais diversos

Viagens e diárias

Serviços gráficos (impressões de relatórios)

Aluguel de veículo c/ combustível (caminhonete 140 a 165 cv - DNIT ago/2013)

Sub-total

Sub-total

TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  
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Valor (R$)

34.375,41

Taxa 84,04                % do item A 28.889,09

Taxa 30,00                % do item A 10.312,62

10.987,76

84.564,89

Taxa 12,00                % do item I 10.147,79

Taxa 16,62                % todos itens 15.741,25

110.453,92VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

II - DESPESAS FISCAIS

D - DESPESAS GERAIS

I - CUSTOS DIRETOS (A + B + C + D)

C - CUSTOS ADMINISTRATIVOS

II - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

B - ENCARGOS SOCIAIS

A - EQUIPE TÉCNICA

 

 



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

144 

Quadro 11-33 - Cronograma De Implantação Das Ações Estabelecidas Para Drenagem 

Programas/ 
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Elaboração do Plano 
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Urbana - PDDU    

                                    

Implantação do 
Departamento de 
Drenagem Urbana - 
DDU 

                     

Implantação programa 
de limpeza periódica e 
desassoreamento do 
sistema de macro e 
microdrenagem 

                     

Elaboração de cadastro 
detalhado dos sistemas 
de drenagem existentes 
no município 

                     

Elaboração de uma 
base de custos para 
obras e serviços de 
drenagem urbana 

                     

Fonte: STE Engenharia. 
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11.4.4 Ações de Emergência e Contingencia para Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais 

 Atendimento de Demandas Temporárias 

O atendimento de demandas temporárias não se aplica ao serviço de drenagem, pois 

não existentes situações flutuantes que causem variações nas demandas. 

 Atendimento e Operação em Situações Críticas 

As ações para emergências e contingências remetem diretamente ao planejamento de  

ações visando reduzir os impactos das situações emergenciais ou de contingências a 

que pudessem estar sujeitas as instalações dos sistemas e por consequência a 

qualidade dos serviços. Assim, este subitem abordará ações para lidar com eventuais 

emergências ou contingências que possam interromper a prestação dos serviços de 

drenagem  pluvial, uma vez que esta identificação diminui consideravelmente o tempo 

de resposta às crises, garantindo mais segurança à população.  

Para fins de definições:  

 Emergência remete ao acontecimento perigoso, que leva a uma situação 

crítica, incidental ou urgente, e;  

 Contingência remete aquilo que pode ou não suceder a incerteza, a 

eventualidade.  

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de 

previsibilidade incerta, por sua vez, as situações de contingência significam 

eventualidades que podem ser minimizadas mediante um planejamento preventivo de 

ações.  

Em se tratando do sistema de drenagem, as situações críticas ocorrem pelas chuvas 

intensas, acarretando transbordamento dos cursos d’água, canais e galerias, assim 

como deslizamentos de solos.  

Os transbordamentos podem derivar das precipitações de intensidade acima da 

capacidade de escoamento do sistema; através do mau funcionamento do sistema por 

presença de assoreamento, resíduos e entulhos, comprometendo a capacidade de 

escoamento; pela obstrução das calhas do rio por consequência de colapso de 

estruturas e obras de arte e através de remansos provocado pela interação de cursos 

d’água em área de várzea.  
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Já, os deslizamentos derivam da saturação do solo nas chuvas intensas, aliada a  

declividade excessiva da encosta e da geologia local, da ocupação inadequada da 

encosta ou interferência indevida de construções ou infraestruturas diversas.  

As ações corretivas devem ser tomadas pelo prestador do serviço, sendo elas a 

comunicação à população, instituições, autoridades e Defesa Civil, assim como reparo 

das instalações danificadas.  

Para situações de acidentes e imprevistos nas instalações, é necessário o prestador 

dos serviços possuir um plano contendo os instrumentos formais de comunicação 

entre prestador, regulador, instituições, autoridades e Defesa Civil; meios e formas de 

comunicação à população; minuta de contratos emergenciais para contratação de 

serviços; definição dos serviços padrão e seus preços unitários médios; plano de 

abrigo das populações atingidas. Este plano deverá ser elaborado em parceria com a 

Defesa Civil do município.  

A fim de proporcionar segurança operacional do sistema de drenagem urbana, é  

relevante a elaboração de um cadastro das instalações existentes no município; um 

cronograma permanente para limpeza e desassoreamento dos cursos d’água e 

instalações; um plano de manutenção preventiva das estruturas e obras de arte; um 

histórico das manutenções e monitoramento permanente dos níveis dos canais de 

macrodrenagem e cursos d’água.  

Como alternativas para a prevenção de acidentes, cita-se a elaboração e  

esquematização de Sistema de ALERTA, o qual consiste de sinal de vigilância usado 

para avisar uma população vulnerável sobre uma situação em que o perigo ou risco é 

previsível em curto prazo (pode acontecer) e; elaboração/esquematização de Sistema 

de ALARME, que consiste de sinal e informação oficial usado para avisar sobre perigo 

ou risco iminente, e que deve ser acionado quando existir certeza de ocorrência da 

enchente (vai acontecer).  

As principais causas de contribuição a situações de calamidade relacionadas a 

inundações no sistema de drenagem do município de São João de Meriti estão 

situadas nos leitos dos rios Pavuna, Sarapuí e São João de Meriti devido ao fato que 

os mesmos ao passarem ao longo da área urbana de Meriti já se encontram 

sobrecarregados decorrentes das suas vazões e contribuições de montante, 

ocasionando impedindo a chegada dos valões e canais que lançam neles.  

As ações articuladas aos eventos de emergência e contingência remetem:  

 Ao plantão da Defesa Civil (no caso de previsão de eventos extremos); 
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 Às campanhas educacionais para a população colocando-a como ator principal 

das soluções, que devem ser voltadas para a conservação do solo sem 

intervenções físicas, modificando o terreno, principalmente de sua cobertura 

vegetal, e a não disposição de lixo em locais adequados, sempre respeitando 

os dias e horários da coleta dos resíduos, assim como a forma de 

acondicionamento dos mesmos;  

 À fiscalização, impedindo novas construções em locais que caracterizam áreas 

de risco; 

 À contínua atualização do mapeamento das áreas de risco; 

 Às ações de contenção em áreas de risco; 

 À programação para recuperação vegetal de áreas degradadas. 

Por fim, o principal ator, quando se fala em eventos e/ou ações de emergência e 

contingência, é a Defesa Civil Municipal.  

Tratando-se de eventos extremos, de calamidade pública, o município de São João de 

Meriti não apresenta um histórico substancial de acidentes e, ocorrência de 

fenômenos naturais. Neste sentido, é plenamente aceitável que a Defesa Civil 

Municipal acione e recorra às Administrações Regionais da Defesa Civil sempre que 

se fizerem insuficientes os conhecimentos práticos e, se fizerem necessários a 

complementações de dados para previsão de eventos naturais, assim como na 

condução de situações de emergência. 

12 INDICADORES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOAMENTO SANITÁRIO 

12.1 Indicadores de Interesse do Serviço de Abastecimento de Água 

Consoante à segregação das metas e ações descritas, também aqui os indicadores se 

distinguirão entre os relativos à universalização e aqueles relativos à qualidade e 

eficiência dos serviços prestados. A universalização é traduzida pela meta de 

cobertura integral dos serviços, a qual será certificada pela abrangência da rede física 

de abastecimento de água disponibilizada a população.  

Já a qualidade do serviço de abastecimento de água se avalia por parâmetros de 

potabilidade da água ofertada, da regularidade e continuidade do abastecimento, da 

presteza no atendimento aos usuários e ainda na eficiência operacional. A avaliação 

de eficiência por sua vez está relacionada ao monitoramento das perdas no sistema 

de distribuição de água, e como via auxiliar, ao índice de hidrometração. 
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 Indicador Visando a Universalização do Serviço  

As metas e ações programadas visando à universalização do serviço de 

abastecimento de água e que deverão ser seguidas pelo prestador de serviço – 

CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgotos do Rio de Janeiro) serão avaliadas 

pelos indicadores a seguir descritos. Isto inclui a definição do objetivo do indicador, o 

método e respectiva fórmula de cálculo e ainda a definição dos valores a serem 

atingidos para cada indicador selecionado. 

 ICA - Índice de Cobertura de Água  

Objetivo 

O indicador sintetiza as ações e investimentos na construção de redes e ramais 

visando atender todos os imóveis existentes no município. 

Cálculo do Índice  

O índice se mede como a relação numérica entre o número de imóveis com a rede a 

disposição (cobertos) sobre o total de imóveis existentes.  

Fórmula  

ICA = NIC / NTI 

onde: 

NIC = número de imóveis cobertos pela rede de água 

NTI = número totais de imóveis do município 

 Indicadores Visando a Qualidade do Serviço 

As metas e ações programadas visando à qualidade do serviço de abastecimento de 

água e que deverão ser seguidas pelo prestador de serviço – CEDAE serão avaliadas 

nos mesmos elementos descritos no item anterior.  

 ICQA - Índice de Conformidade da Qualidade da Água 

Objetivo 

É indicador que visa garantir a potabilidade da água distribuída e é definida pela 

legislação pertinente seguindo seus parâmetros. 
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Cálculo do Índice 

Relação numérica entre o número de análises conformes com os padrões legislação 

sobre o número total de análises realizadas, estas também na quantidade definida 

pela mesma. 

Fórmula  

ICQA = AACF / AAR 

onde: 

AACF = análises de água conformes 

AAR = análises de água realizadas 

 IRA - Índice de Regularidade do Abastecimento 

Objetivo 

Visa medir o número de usuários atingidos pela interrupção no abastecimento por 

períodos intensos (mais de 6 horas). 

Cálculo do Índice 

Relação numérica entre o número de eventos de desabastecimento com mais de 6 hs 

relacionado ao total de ligações ativas de água. 

Fórmula  

IRA = 1- (LAT.EDA) / (90.LAT) 

onde: 

LAT = ligações ativas totais de água 

EDA = eventos de desabastecimento por mais de 6 hs 

 

 Indicadores Visando à Eficiência do Serviço 

 IPA – Índice de Perda Física de Água 

Objetivo 

O indicador é ferramenta de medida da eficiência do prestador e visa ainda o uso 

racional da água e compromisso do mesmo com a preservação dos recursos hídricos. 
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Cálculo do Índice 

Relação numérica entre o volume não consumido (diferença dos volumes 

disponibilizado e consumido) sobre o volume disponibilizado. 

Fórmula  

IPA = (VD-VC) / VD 

onde: 

VD = volume disponibilizado ao município (vindo do sistema produtor integrado e 

entregue na entrada da cidade, onde é macromedido) 

VC = volume consumido (soma dos volumes medidos nos hidrômetros e estimados 

onde ainda não houver hidrômetro) 

IHD - Índice de Hidrometração das Ligações 

Objetivo 

Constitui ferramenta necessária para o controle de perdas, eficiência comercial da 

prestação e disciplinador do consumo evitando desperdícios. 

Cálculo do Índice  

Relação numérica entre o número de ligações medidas sobre o total de ligações 

existentes. 

Fórmula  

IHD = LAH / LAT 

onde: 

LAH = ligações ativas com hidrômetro 

LAT = ligações ativas totais de água 

 IEA - Índice de Eficiência no Atendimento do Prestador de Água 

Objetivo 

Avaliar a presteza no atendimento a solicitações e/ou reclamações de usuários 

considerando os prazos definidos em regulamento da prestação.  
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Cálculo do Índice 

Relação numérica entre o número de eventos do serviço de água não atendidos no 

prazo regulamentado e o total de ligações ativas de água. 

Fórmula  

IEA = 1- (LAT.ENA) / (90.LAT) 

onde: 

LAT = ligações ativas totais de água 

ENA = eventos não atendidos dentro do prazo 

 

 Indicadores Visando a Eficiência do Serviço 

 IPA – Índice de Perda Física de Água 

Procedimentos 

O volume disponibilizado será obtido da leitura direta mensal, em m3 (metro 

cúbico) acumulado, dos macromedidores a serem instalados conforme projeto 

do prestador - CEDAE submetido a aprovação da AGENERSA 

O volume consumido será a totalização feita pelo sistema comercial do 

prestador – CEDAE dos volumes mensais micromedidos e estimados (estes 

para as ligações eventualmente não lidas). 

Base de Dados 

São do prestador – CEDAE em duas formas distintas: i) dos boletins de leitura dos 

macromedidores; ii) do sistema comercial totalizando os boletins de leitura dos 

micromedidores (hidrômetros). 

Periodicidade da Avaliação 

Os dados serão aferidos anualmente, após a totalização dos dados de volumes no 

mês de dezembro de cada ano. 
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Valores do Indicador 

Quadro 12-1 -Índices-meta de perdas de água 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2018 2023 2033 

70% 50% 30% 30% 

 

 Critério Geral de Avaliação 

O indicador será considerado satisfatório quando a relação numérica dos dados de 

entrada, informada em percentual, for igual ou menor aos valores indicados acima ou 

os calculados proporcionalmente entre a última e próxima meta ali indicadas. 

 IHD - Índice de hidrometração das ligações 

Procedimentos 

O volume disponibilizado será obtido da leitura direta mensal, em m3 (metro 

cúbico) acumulado, dos macromedidores a serem instalados conforme projeto 

do prestador - CEDAE submetido à aprovação da AGENERSA. 

O volume consumido será a totalização feita pelo sistema comercial do 

prestador – CEDAE dos volumes mensais micromedidos e estimados (estes 

para as ligações eventualmente não lidas). 

Base de Dados 

São do prestador – CEDAE através do registro no cadastro comercial com 

identificação adequada do medidor de cada usuário cadastrado.  

Periodicidade da Avaliação 

Os dados serão aferidos anualmente, após a totalização dos dados de volumes no 

mês de dezembro de cada ano. 
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Valores do Indicador 

Quadro 12-2 -Índices-Meta de Hidrometração 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2016 2018 2033 

65% 90% 100% 100% 

Critério Geral de Avaliação 

O indicador será considerado satisfatório quando a relação numérica dos dados de 

entrada, informada em percentual, for igual ou maior aos valores indicados acima ou 

os calculados proporcionalmente entre a última e próxima meta ali indicadas. 

 IEA - Índice de Eficiência no Atendimento do Prestador de Água 

Procedimentos 

O número de eventos não atendidos dentro dos prazos regulamentares será 

obtido dos registros de solicitações / reclamações do prestador, município e 

regulador.  

O número de ligações ativas de água será o do sistema cadastral do prestador 

– CEDAE nos termos expostos para o indicador IAA - Índice de Adesão de 

Água. 

Base de Dados 

São os registros de solicitações / reclamações das seguintes fontes: i) do prestador 

(CEDAE) nas suas lojas de atendimento e no sistema telefônico (CALL CENTER - 

0800); ii) do balcão de atendimento e de sistema telefônico da Ouvidoria da Prefeitura 

de São João de Meriti; iv) do balcão de atendimento e de sistema telefônico da 

AGENERSA. 

Periodicidade da Avaliação 

Os dados de registro de solicitações / reclamações de todas as fontes serão avaliados 

semestralmente, com totalização nos meses de junho e dezembro de cada ano. 
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Valores do Indicador 

Quadro 12-3 - Índices-Meta de Eficiência no Atendimento 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2016 2023 2033 

50% 100% 100% 100% 

Critério Geral de Avaliação 

O indicador será considerado satisfatório quando a relação numérica dos dados de 

entrada, informada em percentual, for igual aos valores indicados acima.  

 

12.2 Avaliação dos Indicadores do Serviço de Abastecimento de Água 

 Indicador de Universalização do Serviço  

 ICA - Índice de Cobertura de Água  

Procedimentos 

Os insumos do cálculo do indicador de cobertura serão obtidos como a seguir: 

 O número de imóveis cobertos pelo serviço de abastecimento de água 

será identificado pelo mapa cadastral e banco de dados do prestador. 

 O número de imóveis totais existentes será fornecido pelo cadastro 

imobiliário municipal ou por dados censitários e projeções oficiais 

aceitas pelo Regulador. 

Base de Dados 

A base de dados, que deverá estar sempre atualizada e avaliada pelo ente Regulador, 

se comporá no mínimo de: 

 Mapa cadastral atualizado, com indicação das vias dotadas de rede, 

dos imóveis totais e os imóveis cobertos (com rede a disposição). 

 Banco de dados (cadastro informatizado) dos imóveis totais e os 

cobertos pela rede distribuidora de água. 

Periodicidade da Avaliação 

Os dados serão aferidos anualmente, após a totalização dos dados de imóveis totais 

e cobertos no mês de dezembro de cada ano. 
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Valores do Indicador  

Quadro 12-4 - – Índices-Meta de Cobertura do Serviço de Água 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2018 2023 2033 

70% 84% 100% 100% 

Critério Geral de Avaliação 

O indicador será considerado satisfatório quando a relação numérica dos dados de 

entrada, informada em percentual, atingir os valores indicados acima. Como os 

índices-meta são progressivos até 2023, lembra-se que para o ano i em avaliação 

será usado um valor de referência calculado na proporcionalidade entre a última e 

próxima meta ali indicadas. 

 Indicadores de Qualidade do Serviço  

 ICQA - Índice de Conformidade da Qualidade da Água 

Procedimentos 

Os parâmetros que formam este indicador são todos definidos pela Portaria MS nº 

2914/2011: i) em relação à qualidade da água fornecida devem atender aos Anexos I, 

II, VII, VIII, IX e X da referida portaria; ii) em relação à quantidade de análises para o 

monitoramento atendendo ao disposto nos Anexos XI, XII e XIII.  

Base de Dados 

Os dados para avaliação, na quantidade e frequência exigidas, serão fornecidos pelo 

prestador – CEDAE através de boletins das análises laboratoriais. 

Periodicidade da Avaliação 

Os resultados das análises serão avaliados mensalmente. 

Valores do Indicador 

Quadro 12-5 -Índices-Meta de Conformidades da Qualidade da Água 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2016 2023 2033 

87% 95% 95% 95% 
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 Critério Geral de Avaliação 

Os parâmetros conformes da Portaria MS 2914/2011 terão de alcançar a relação 

numérica, dada em percentual, do valor indicado no quadro acima. 

 IRA - Índice de Regularidade do Abastecimento 

Procedimentos 

O número de eventos de desabastecimento com mais de 6hs será obtido dos 

registros de reclamações do prestador, município e regulador.  

O número de ligações ativas de água será o do sistema cadastral do prestador 

– CEDAE nos termos expostos para o indicador IAA - Índice de Adesão de 

Água. 

Base de Dados 

São os registros de reclamações das seguintes fontes: i) do prestador (CEDAE) nas 

suas lojas de atendimento e no sistema telefônico (CALL CENTER - 0800); ii) do 

balcão de atendimento e de sistema telefônico da Ouvidoria da Prefeitura de São João 

de Meriti; iv) do balcão de atendimento e de sistema telefônico da AGENERSA. 

Periodicidade da Avaliação 

Os dados de registro de reclamações de todas as fontes serão avaliados 

semestralmente, com totalização nos meses de junho e dezembro de cada ano. 

Valores do Indicador 

Quadro 12-6 -Índices-Meta de Regularidade do Abastecimento 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2018 2023 2033 

50% 100% 100% 100% 

 

 Critério Geral de Avaliação 

Usando-se a fórmula de cálculo do indicador, a satisfação do indicador deverá 

alcançar a relação numérica, em percentual, dos valores indicados acima. 
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12.3 Indicadores de Interesse do Serviço de Esgotamento Sanitário 

Também para o esgotamento sanitário a universalização se traduz pela abrangência 

da rede física e ainda pelo grau de interligação (adesão) dos imóveis a esta rede. A 

qualidade por sua vez está relacionada tanto a abrangência do tratamento quanto a 

adequação do efluente das estações as condições ambientais e a eficiência está 

vinculada a presteza no atendimento do serviço. 

 Indicadores Visando a Universalização do Serviço  

As metas de universalização do serviço de esgotamento sanitário que deverão ser 

seguidas pelos prestadores de serviço – Águas de Meriti e CEDAE serão avaliadas 

pelos indicadores a seguir descritos. 

 ICE - Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário  

Objetivo 

O indicador sintetiza as ações e investimentos na construção de redes e ramais 

visando atender todos os imóveis existentes no município. 

Cálculo do Índice 

O índice se mede como a relação numérica entre o número de imóveis com a rede a 

disposição (cobertos) sobre o total de imóveis existentes.  

Fórmula 

ICE = NIC / NTI 

onde: 

NIC = número de imóveis cobertos pela rede de esgotos 

NTI = número totais de imóveis do município 

 ITE - Índice de Tratamento de Esgoto 

Objetivo 

Garantir que todo esgoto coletado seja tratado. 

Cálculo do Índice 

O índice se mede como a relação numérica entre o número de imóveis cobertos pela 

rede e ligados ao tratamento sobre o número de imóveis cobertos pela rede. 
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Fórmula  

ITE = NIT / NIC 

onde: 

NIT = número de imóveis ligados ao tratamento 

NIC = número de imóveis cobertos pela rede de esgoto 

 

 Indicadores Visando a Qualidade do Serviço 

 IRE - Índice de Regularidade do Esgotamento 

Objetivo 

Visa medir o número de extravasamento de esgoto na rede e ramal, o que significa o 

entupimento e consequente descontinuidade do fluxo de esgotamento. 

Cálculo do Índice 

Relação numérica entre o número de eventos de extravasamento de esgoto 

relacionado ao total de ligações ativas de esgoto. 

Fórmula  

IRE = 1- ((LET x EEE) / (90 LET)) 

onde: 

LET = ligações ativas totais de esgoto 

EEE = eventos de extravasamento de esgoto 

 ICQE - Índice de Conformidade da Qualidade do Esgoto Tratado 

Objetivo 

É indicador que visa garantir a qualidade ambiental do esgoto tratado e é definida pela 

legislação pertinente seguindo seus parâmetros. 

Cálculo do Índice 

Relação numérica entre o número de análises conformes com os padrões da 

legislação sobre o número total de análises realizadas, estas também na quantidade 

definida pela mesma. 
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Fórmula  

ICQE = AECF / ERA 

onde: 

AECF = análises de esgoto conformes 

AER = análises de esgoto realizadas 

 Indicadores Visando a Eficiência do Serviço 

 IEE - Índice de eficiência no atendimento do prestador de esgoto 

Objetivo 

Avaliar a presteza no atendimento a solicitações e/ou reclamações de usuários 

considerando os prazos definidos em regulamento da prestação.  

Cálculo do Índice 

Relação numérica entre o número de eventos do serviço de esgoto não atendidos no 

prazo regulamentado e o total de ligações ativas de esgoto. 

Fórmula  

IEE = 1- ((LET x ENE) / (90 LET)) 

onde: 

LET = ligações ativas totais de esgoto 

ENE = eventos não atendidos dentro do prazo 

 

12.4 Avaliação dos Indicadores do Serviço de Esgotamento Sanitário 

 Indicadores de Universalização do Serviço  

 ICE - Índice de Cobertura de Esgoto 

Procedimentos 

Os insumos do cálculo do indicador de cobertura de esgoto serão obtidos de forma 

semelhante aos de cobertura de água com as especificidades seguintes: 

O mapa cadastral e banco de dados do prestador identificarão agora os imóveis 

cobertos (com rede coletora de esgotos sanitários a disposição). 

O número de imóveis totais segue o mesmo valor usado para cobertura de água. 
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Base de Dados 

A base de dados, atualizada e validada pelo Regulador, se comporá no mínimo de: 

Mapa cadastral atualizado, com indicação das vias dotadas de rede coletora, 

dos imóveis totais e os imóveis cobertos (com rede a disposição). 

Banco de dados (cadastro informatizado) dos imóveis totais e os cobertos pela 

rede coletora de esgotos. 

Periodicidade da Avaliação 

Os dados serão aferidos anualmente, após a totalização dos dados de imóveis totais 

do município e os cobertos pela rede no mês de dezembro de cada ano. 

Valores do Indicador 

Quadro 12-7 -Índices-Meta para Cobertura de Esgoto 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2018 2023 2033 

50% 75% 81% 90% 

 

 Critério Geral de Avaliação 

O indicador será considerado satisfatório quando a relação numérica dos dados de 

entrada, informada em percentual, for igual ou maior aos valores indicados acima ou 

os calculados proporcionalmente entre a última e próxima meta ali indicadas. 

 ITE - Índice de Tratamento de Esgoto 

Procedimentos 

O número de imóveis cobertos pela rede e ligados ao tratamento será obtido 

do mapa e cadastro de usuários do prestador. 

O número de imóveis cobertos pela rede será o valor do indicador de adesão 

acima descrito. 

Base de Dados 

Mapa cadastral atualizado com indicação dos imóveis ligados (ativos) à rede 

coletora e com interligação ao sistema de tratamento. 

Banco de dados dos imóveis ligados à rede e com interligação ao sistema de 

tratamento consoante o mapa cadastral. 
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Periodicidade da Avaliação 

Os dados serão aferidos anualmente, após a totalização, no mês de dezembro 

de cada ano, dos dados de imóveis totais do município e os ligados à rede e 

com esgotos conduzidos ao tratamento. 

Valores do Indicador 

Quadro 12-8 - Índices-Meta de Tratamento de Esgoto 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2016 2023 2033 

27% 100% 100% 100% 

 

 Critério Geral de Avaliação 

O indicador será satisfatório quando a relação numérica dos dados de entrada, 

informada em percentual, for igual ou maior aos valores indicados acima ou os 

calculados proporcionalmente entre a última e próxima meta ali indicadas. 

 Indicadores Visando a Qualidade do Serviço 

 IRE - Índice de Regularidade do Esgotamento 

Procedimentos 

O número de eventos de extravasamento de esgoto será obtido dos registros 

de reclamações do prestador, município e regulador.  

O número de ligações ativas esgotos será o do sistema cadastral do prestador 

– Águas de Meriti como no indicador IAE - Índice de Adesão de Esgoto. 

Base de Dados 

São os registros de reclamações das seguintes fontes: i) do prestador (Águas de 

Meriti) nas suas lojas de atendimento e no sistema telefônico (CALL CENTER - 0800); 

ii) do balcão de atendimento e de sistema telefônico da Ouvidoria da Prefeitura de São 

João de Meriti; iv) do balcão de atendimento e de sistema telefônico da AGENERSA. 

Periodicidade da Avaliação 

Os dados de registro de reclamações de todas as fontes serão avaliados 

semestralmente, com totalização nos meses de junho e dezembro de cada ano. 
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Valores do Indicador 

Quadro 12-9 -Índices-Meta para Regularidade do Esgoto 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2016 2023 2033 

Não disponível 75% 100% 100% 

 

 Critério Geral de Avaliação 

O indicador será satisfatório quando a relação numérica dos dados de entrada, 

informada em percentual, for igual ou maior aos valores indicados acima ou os 

calculados proporcionalmente entre a última e próxima meta ali indicadas. 

 ICF - Índice de Conformidade da Qualidade do Esgoto Tratado 

Procedimentos 

Os parâmetros que formam este indicador são todos definidos pela Resolução 

CONAMA 357 ou pelos dispositivos legais do INEA, optando-se pela que for mais 

restritivo entre estas referências. 

Base de Dados 

Os dados para avaliação, na quantidade e frequência exigidas, serão fornecidos pelo 

prestador – CEDAE através de boletins das análises laboratoriais. 

Periodicidade da Avaliação 

Os resultados das análises serão avaliados mensalmente. 

Valores do Indicador 

Quadro 12-10 - - Índices-Meta para Qualidade do Esgoto Tratado 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2016 2023 2033 

Não disponível 95% 95% 95% 

 

 Critério Geral de Avaliação 

O indicador será satisfatório quando a relação numérica dos dados de entrada, 

informada em percentual, for igual ou maior aos valores indicados acima. 
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 Indicadores Visando a Eficiência do Serviço 

 IEE - Índice de Eficiência no Atendimento do Prestador de Esgoto 

Procedimentos 

O número de eventos não atendidos dentro dos prazos regulamentares será 

obtido dos registros de solicitações / reclamações do prestador, município e 

regulador.  

O número de ligações ativas será o do sistema cadastral do prestador – Águas 

de Meriti nos termos expostos para o indicador IAE - Índice de Adesão de 

Esgoto. 

Base de Dados 

São os registros de solicitações / reclamações das seguintes fontes: i) do prestador 

(Águas de Meriti) nas suas lojas de atendimento e no sistema telefônico (CALL 

CENTER - 0800); ii) do balcão de atendimento e de sistema telefônico da Ouvidoria da 

Prefeitura de São João de Meriti; iv) do balcão de atendimento e de sistema telefônico 

da AGENERSA. 

Periodicidade da Avaliação 

Os dados de registro de solicitações / reclamações de todas as fontes serão avaliados 

semestralmente, com totalização nos meses de junho e dezembro de cada ano. 

Valores do Indicador 

Quadro 12-11 -Índices-Meta para Eficiência no Atendimento de Esgoto 

Índice atual 

Índices a Atingir 

2016 2023 2033 

Não disponível 75% 100% 100% 

13 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A GESTÃO DE RSU 

De uma maneira geral, dentre os indicadores relacionados aos resíduos sólidos 

urbanos, o mais utilizado no Brasil e no mundo é o da quantidade gerada de 

resíduos/habitante/unidade de tempo. Outro indicador largamente medido se refere à 

recuperação de resíduos municipais, percebido como o conjunto de operações 

(reciclagem, reutilização ou compostagem) que permitem o aproveitamento total ou 

parcial dos resíduos. 
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No presente estudo será utilizado, de forma “referencial”, o conjunto de 12 indicadores 

de sustentabilidade específicos para a gestão de RSU, propostos por MILANEZ 

(2002). De acordo com POLAZ & TEIXEIRA, (2008), aquele autor obteve uma lista 

abrangente de indicadores após uma ampla pesquisa à bibliografia nacional e 

internacional sobre os indicadores associados à gestão de RSU, comumente utilizados 

para monitorar e avaliar o desempenho de políticas institucionais. 

Ainda segundo POLAZ & TEIXEIRA, (2008), numa segunda etapa, MILANEZ definiu 

11 princípios de sustentabilidade específicos para resíduos, sendo que, para um deles 

(respeito ao contexto local), não foi definido um indicador. Em seguida, ordenou e 

comparou os indicadores obtidos na literatura que, então, sofreram um processo de 

seleção e ajustes. 

Os critérios levados em consideração pelo autor para a escolha dos indicadores foram: 

coerência com a realidade local; relevância; clareza na comunicação; construção e 

monitoramento participativo; facilidade para definir metas; consistência científica; 

acessibilidade dos dados; confiabilidade da fonte; sensibilidade a mudanças no tempo; 

preditividade; e capacidade de síntese do indicador. 

Os 12 temas para os quais houve a proposição de indicadores foram: 

1. assiduidade dos trabalhadores do serviço de limpeza pública; 

2. existência de situações de risco à saúde em atividades vinculadas à 

gestão de RSU; 

3. postos de trabalho associados à cadeia de resíduos apoiados pelo 

poder público; 

4. canais de participação popular no processo decisório da gestão dos 

RSU; 

5. realização de parcerias com outras administrações públicas ou com 

agentes da sociedade civil; 

6. acesso da população às informações relativas à gestão dos RSU; 

7. população atendida pela coleta domiciliar de resíduos sólidos; 

8. gastos econômicos com a gestão dos RSU; 

9. autofinanciamento da gestão dos RSU; 

10. recuperação de áreas degradadas; 
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11. medidas mitigadoras previstas nos estudos de impacto 

ambiental/licenciamento ambiental; 

12. recuperação de material oriundo do fluxo de resíduos realizada pela 

administração municipal. 

Para cada indicador, MILANEZ definiu três parâmetros de avaliação relativos à 

tendência à sustentabilidade: 

MD – Muito Desfavorável; 

D – Desfavorável; e 

F – Favorável. 

Assim, tomando por base todo o anteriormente exposto, assume-se no presente 

estudo que o modelo proposto por MILANEZ se alinha aos princípios de 

sustentabilidade, conforme preconizados na PNRS. 

Dessa forma, aplicando-se as necessárias adequações às questões “locais” (SJM), 

conforme sugerem POLAZ & TEIXEIRA, (2007), os seguintes critérios foram utilizados 

para o processo de seleção dos indicadores para o município de SJM: 

Quando os indicadores do modelo de MILANEZ se mostraram adequados ao 

atendimento dos problemas diagnosticados no município de SJM, os mesmos foram 

adotados no presente estudo; 

Nos casos contrários, foram buscados os indicadores que se relacionam diretamente 

com o problema diagnosticado; porém, oriundos de outras literaturas que também 

servem de base conceitual para o tema em questão; 

Se nenhum dos critérios anteriores deu atendimento ao problema diagnosticado, fez-

se um exercício específico na busca da formulação de novos indicadores. 

 

13.1 Determinação dos Valores dos Indicadores e Definição dos Padrões e 

Níveis de Qualidade e Eficiência a Serem Seguidos pelos Prestadores de 

Serviços 

Diante do exposto no Item 1.2, o Quadro 12, apresentado a seguir, elenca os 

“indicadores locais” assumidos para a gestão municipal dos RSU de SJM, organizados 

segundo as diferentes “dimensões de sustentabilidade” adotadas para este estudo. 
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Quadro 13-1 -Indicadores de Sustentabilidade para a Gestão de RSU de SJM, nas 
Diferentes Dimensões de Sustentabilidade (Adaptado de POLAZ & TEIXEIRA, 2007). 

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SJM 

(*) Resíduos Domiciliares/Resíduos da limpeza Urbana/Resíduos da Construção Civil/Resíduos 
da Coleta Seletiva/Resíduos dos Serviços de Saúde 

INDICADORES 

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 

(MD) Muito Desfavorável 

(D) Desfavorável 

(F) Favorável 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Ambiental/Ecológica” 

(1) QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS DE 
DISPOSIÇÃO IRREGULAR/ CLANDESTINA DE 
RSU 

(os dados sobre ocorrências de disposição 
irregular/clandestina podem ser obtidos 
quantificando-se as reclamações motivadas por 
este tipo de postura, eventuais denúncias, 
notificações provenientes de ações de 
fiscalização, diagnósticos diversos, entre outros). 

(MD) Mais de X ocorrências/ano a cada 1.000 hab; 

(D) Entre X e Y ocorrências/ano a cada 1.000 hab; 

(F) Menos de Y ocorrências/ano a cada 1.000 hab; 

OBS.: para que as “tendências à sustentabilidade” 
possam ser efetivamente avaliadas, antes da 
aplicação dos indicadores, deverão ser definidos os 
seus parâmetros quantitativos, conforme aqui 
expressos por X e Y. 

É altamente recomendável que esses valores (X e 
Y) sejam acordados entre os diversos segmentos 
sociais envolvidos direta ou indiretamente com a 
gestão de RSU de SJM. 

(2) GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS 
MEDIDAS PREVISTAS NO LICENCIAMENTO 
DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS RSU 

(refere-se tanto às medidas mitigadoras quanto 
às medidas compensatórias vislumbradas no 
processo de licenciamento ambiental. A 
condição favorável à sustentabilidade ocorre 
quando o licenciamento ambiental é 
devidamente realizado e as medidas, 
implementadas integralmente). 

(MD) Inexistência de licenciamento ambiental; 

(D) Licenciamento ambiental realizado, porém, as 
medidas não foram plenamente implementadas; 

(F) Licenciamento ambiental realizado e medidas 
implementadas integralmente. 

(3) GRAU DE RECUPERAÇÃO DOS RSU QUE 
ESTÃO SOB-RESPONSABILIDADE DO 
PODER PÚBLICO 

(a recuperação pode ser entendida como 
qualquer sistema ou processo (compostagem, 
reutilização, reciclagem, etc.) que retarde o 
envio do resíduo a uma destinação final 
qualquer. Dessa forma, este indicador deve 
monitorar exclusivamente os RSU sob 
responsabilidade do Poder Público, ficando 
excluídas as situações nas quais a 
responsabilidade pelo gerenciamento de um 
determinado tipo de resíduo recaia legalmente 
sobre o seu próprio gerador – ex: resíduos 
industriais). 

(MD) Recuperação inexistente ou muito baixa dos 
RSU; 

(D) Recuperação baixa dos RSU; 

(F) Recuperação alta dos RSU.  

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Econômica”  

(4) GRAU DE AUTOFINANCIAMENTO DA (MD) Inexistência de fonte específica ou sistema de 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SJM 

(*) Resíduos Domiciliares/Resíduos da limpeza Urbana/Resíduos da Construção Civil/Resíduos 
da Coleta Seletiva/Resíduos dos Serviços de Saúde 

INDICADORES 

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 

(MD) Muito Desfavorável 

(D) Desfavorável 

(F) Favorável 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Ambiental/Ecológica” 

GESTÃO PÚBLICA DE RSU 

(este indicador, proveniente do modelo de 
Milanez mede o grau de autofinanciamento da 
gestão pública de RSU, aferido pela razão anual, 
em porcentagem, entre os custos 
autofinanciados dessa gestão e os custos 
públicos totais. O autofinanciamento 
compreende as fontes regulares de recursos, 
como as tarifas de lixo, quando existentes, bem 
como as fontes eventuais, como recursos 
garantidos por meio de convênios, projetos ou 
ainda editais de concorrência pública em âmbito 
nacional, que financiam serviços específicos da 
gestão de RSU). 

cobrança para financiamento da gestão de RSU; 

(D) Existência de fonte específica ou sistema de 
cobrança para financiamento da gestão de RSU, 
mas não cobre todos os custos; 

(F) Os custos da gestão de RSU são 
completamente financiados por fonte específica ou 
sistema de cobrança dos resíduos. 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Social” 

(5) GRAU DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE RSU À 
POPULAÇÃO 

(o atendimento de forma satisfatória às 
premissas da sustentabilidade induz ao 
entendimento de que o Poder Público deva 
disponibilizar não apenas os serviços 
convencionais de RSU, mas serviços 
“diferenciados de coleta”, como a coleta de 
orgânicos para a compostagem e a coleta 
seletiva de recicláveis secos, entre outras. Ou 
seja, ao se garantir a separação prévia dos 
resíduos, de acordo com a sua tipologia e na 
sua fonte geradora, resguardam-se as 
possibilidades de práticas ambientalmente mais 
adequadas de gerenciamento - da coleta à 
disposição final -, nas quais os RSU não sejam 
simplesmente aterrados). 

(MD) Baixa disponibilização dos serviços públicos 
de RSU; 

(D) Média disponibilização dos serviços públicos de 
RSU; 

(F) Disponibilização plena dos serviços públicos de 
RSU. 

(6) GRAU DE ABRANGÊNCIA DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE APOIO OU ORIENTAÇÃO ÀS 
PESSOAS QUE ATUAM COM RSU 

(este indicador buscar atender o problema da 
insuficiência de políticas públicas específicas 
para “catadores de resíduos recicláveis” que 
podem atuar num sistema formal ou informal. Ou 
seja, um sistema de recuperação de “recicláveis” 
que pretenda avançar na direção da 
sustentabilidade pressupõe a combinação de ao 
menos dois fatores: a responsabilidade dos 
geradores pela produção de seus resíduos e a 

(MD) Inexistência de políticas públicas efetivas de 
apoio às pessoas que atuam com RSU; 

(D) Existência de políticas públicas, porém com 
baixo envolvimento das pessoas que atuam com 
RSU; 

(F) Existência de políticas públicas com alto 
envolvimento das pessoas que atuam com RSU. 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SJM 

(*) Resíduos Domiciliares/Resíduos da limpeza Urbana/Resíduos da Construção Civil/Resíduos 
da Coleta Seletiva/Resíduos dos Serviços de Saúde 

INDICADORES 

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 

(MD) Muito Desfavorável 

(D) Desfavorável 

(F) Favorável 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Ambiental/Ecológica” 

integração social dos catadores). 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Política/Institucional” 

(7) GRAU DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO 
DE RSU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL 

(este indicador se relaciona, por exemplo, à 
ausência de um organograma e/ou de plano de 
carreira para o setor de RSU na gestão 
municipal. Tal fato pode comprometer 
profundamente a qualidade da política e da 
gestão de resíduos, uma vez que a instabilidade 
dos postos de trabalho, produzida pela intensa 
quantidade e rotatividade de cargos 
comissionados, gera graves descontinuidades 
de ações). 

(MD) Inexistência de setor específico para RSU na 
administração municipal. 

(D) Existência de setor específico para RSU, porém 
não estruturado; 

(F) Existência de setor específico para RSU 
devidamente estruturado. 

(8) GRAU DE CAPACITAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS ATUANTES NA GESTÃO DE 
RSU 

(este indicador se refere à qualificação do 
quadro municipal e sua mensuração se dá 
através do número de funcionários municipais 
lotados na área de limpeza urbana e atividades 
relacionadas a resíduos sólidos em geral que 
receberam algum tipo de capacitação em RSU). 

(MD) Nenhum funcionário do setor de RSU recebeu 
capacitação específica; 

(D) Apenas parte dos funcionários do setor de RSU 
recebeu capacitação específica; 

(F) Todos os funcionários do setor de RSU 
receberam capacitação específica. 

(9) QUANTIDADE DE AÇÕES DE 
FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS À GESTÃO 
DE RSU PROMOVIDAS PELO PODER 
PÚBLICO MUNICIPAL 

(este indicador mede a quantidade de ações de 
fiscalização relacionadas à gestão de RSU 
promovidas pelo Poder Público municipal. A 
inexistência de tais ações gera a condição mais 
desfavorável à sustentabilidade, ao passo que a 
sua existência em número suficiente indica 
tendências favoráveis. Se as ações existem, 
mas são insuficientes, a tendência é tida como 
desfavorável. Da mesma forma, os usuários do 
sistema de indicadores podem fazer o trabalho 
prévio de definir parâmetros quantitativos para 
melhor balizar o que vem a ser números 
suficientes ou insuficientes das ações de 
fiscalização no âmbito da gestão local de RSU). 

(MD) Inexistência de ações de fiscalização. 

(D) Existência das ações de fiscalização, porém em 
quantidade insuficiente; 

(F) Existência das ações de fiscalização em 
quantidade suficiente. 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SJM 

(*) Resíduos Domiciliares/Resíduos da limpeza Urbana/Resíduos da Construção Civil/Resíduos 
da Coleta Seletiva/Resíduos dos Serviços de Saúde 

INDICADORES 

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 

(MD) Muito Desfavorável 

(D) Desfavorável 

(F) Favorável 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Ambiental/Ecológica” 

(10) EXISTÊNCIA E GRAU DE EXECUÇÃO DE 
PLANO MUNICIPAL DE RSU 

(um plano municipal para RSU deve estabelecer 
metas claras e factíveis, definindo-se também os 
meios e os prazos para a sua plena execução. 
Portanto, uma das formas de avaliar a tendência 
à sustentabilidade no âmbito das políticas, 
programas e planos para RSU é medir o alcance 
das metas; ou seja, quando muitas metas são 
atingidas, significa que a política caminha a favor 
da sustentabilidade. A inexistência de um plano, 
por sua vez, caracteriza a tendência mais 
desfavorável à sustentabilidade). 

(MD) Inexistência de Plano Municipal para RSU; 

(D) Existência de Plano Municipal para RSU, porém 
poucas metas foram atingidas; 

(F) Existência de Plano Municipal para RSU com 
muitas metas atingidas. 

(11) GRAU DE SISTEMATIZAÇÃO E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
SOBRE A GESTÃO DE RSU PARA A 
POPULAÇÃO 

(este indicador, proposto por MILANEZ para 
essa temática, conduz ao entendimento de que 
a participação efetiva da sociedade na gestão 
dos RSU só é possível através da difusão de 
informações). 

(MD) As informações sobre a gestão de RSU não 
são sistematizadas; 

(D) As informações sobre a gestão de RSU são 
sistematizadas, porém não estão acessíveis à 
população; 

(F) As informações sobre a gestão de RSU são 
sistematizadas e divulgadas de forma pró-ativa 
para a população. 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Cultural” 

(12) TAXA DE VARIAÇÃO DA GERAÇÃO PER 
CAPITA DE RSU 

(este indicador reflete a variação da geração per 
capita de RSU, aferida pela razão entre a 
quantidade per capita - em peso - dos RSU 
gerados no ano da aplicação do indicador e a 
quantidade per capita de RSU gerados no ano 
anterior. Considera-se que os valores assim 
“relativizados” possam expressar uma medida 
melhor do que os valores absolutos da geração 
municipal de RSU, facilitando a compreensão do 
indicador. Ou seja, Taxas de variação maiores 
que 1 refletem a situação mais desfavorável à 
sustentabilidade: significa dizer que a geração 
de resíduos por habitante aumentou no curto 
intervalo de um ano) 

(MD) Taxa de variação > 1; 

(D) Taxa de variação = 1; 

(F) Taxa de variação < 1; 

(13) EFETIVIDADE DE PROGRAMAS (MD) Inexistência de programas educativos; 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA A GESTÃO DE R.S.U. (*) DE SJM 

(*) Resíduos Domiciliares/Resíduos da limpeza Urbana/Resíduos da Construção Civil/Resíduos 
da Coleta Seletiva/Resíduos dos Serviços de Saúde 

INDICADORES 

TENDÊNCIA À SUSTENTABILIDADE 

(MD) Muito Desfavorável 

(D) Desfavorável 

(F) Favorável 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE: “Ambiental/Ecológica” 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL VOLTADOS PARA 
BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO DE RSU 

(este indicador busca mostrar que um novo 
modelo a ser adotado pelos gestores públicos, 
no que se refere aos RSU, deverá viabilizar as 
chamadas “boas práticas”, como a coleta 
seletiva, a triagem e o reaproveitamento dos 
recicláveis, preferencialmente com inclusão 
social. Assim, a inexistência de programas 
educativos com este enfoque caracteriza a 
tendência mais desfavorável à sustentabilidade; 
a existência dos programas, porém com baixo 
envolvimento da população, determina a 
condição desfavorável. Quando os programas 
existirem e contarem com alta participação da 
sociedade, haverá a situação a favor da 
sustentabilidade). 

(D) Existência de programas educativos 
continuados, porém com baixo envolvimento da 
população; 

(F) Existência de programas educativos 
continuados com alto envolvimento da população. 

(14) Efetividade de atividades de multiplicação 
de boas práticas em relação aos RSU 

(este indicador busca avaliar as atividades de 
multiplicação das boas práticas da gestão de 
RSU. Para que ele expresse a tendência 
favorável à sustentabilidade, é preciso haver 
divulgação efetiva do que se consideram boas 
práticas de gestão dos RSU e a sua replicação. 
Equivale dizer que não basta a simples 
existência destas práticas; importa que elas 
sejam reproduzidas em alguma escala, ou no 
próprio município ou nos municípios vizinhos. 
Tanto a ausência de divulgação quanto a 
inexistência de boas experiências de gestão dos 
RSU caracterizam a tendência muito 
desfavorável à sustentabilidade). 

(MD) Ausência de divulgação de boas práticas de 
gestão dos RSU ou inexistência das mesmas; 

(D) Divulgação pouco efetiva de boas práticas de 
gestão dos RSU; 

de boas práticas de gestão 
dos RSU, inclusive com replicação das mesmas. 

Fonte: STE Engenharia. 

 

Do anteriormente exposto, vale ser enfatizado que o conjunto aqui proposto de 

indicadores foi direcionado para a gestão pública de RSU no município de SJM, de 

forma que a geração e a divulgação sistemática de resultados – a partir de sua 

aplicação periódica – podem tornar as características desta gestão mais transparentes 

a sociedade em geral. 
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Entende-se, ainda, que a sensibilização e a participação dos diversos agentes e 

parceiros envolvidos com a gestão de RSU em São João de Meriti poderão legitimar a 

implementação efetiva e permanente de um sistema de indicadores locais, 

possibilitando a criação de mecanismos de controle social e o estabelecimento de 

metas que apontem para uma gestão “mais sustentável” dos RSU. 

Ou seja, assume-se que um indicador jamais será bom o suficiente se a comunidade 

não o julgar importante para a sua realidade; daí o fato fundamental de envolvê-la 

neste processo de desenvolvimento. 

14 INDICADORES DE INTERESSE MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E 

DRENAGEM URBANA 

14.1 Mecanismos para a Avaliação Sistemática da Eficácia, Eficiência e 

Efetividade das Ações Programadas 

 

A Lei Federal 11.445, inciso VI do caput do art. 9º, prevê o estabelecimento de sistema 

de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema Nacional de Informações 

em Saneamento. Já inciso IX do caput do art. 2º da mesma lei prevê a transparência 

das ações, baseada inclusive em sistemas de informações. Diversos outros artigos 

versam sobre a necessidade de sistema informatizado para o acompanhamento dos 

índices de qualidade e serviços prestados, bem como das ações estabelecidas no 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  

O principal fator a ser considerado para a implantação de um sistema de informações 

baseado em indicadores de desempenho é a organização e a estrutura do prestador 

de serviços, que certamente será a principal fonte de dados para a alimentação do 

sistema, ou do titular, quando este presta diretamente os serviços.  

O sistema de informações é uma ferramenta de gestão integrada, com foco no 

acompanhamento dos programas, projetos e ações do Plano. O objetivo é reunir todas 

as informações do Município, provendo interfaces para cadastro e manipulação de tais 

dados, além de consultas e análises posteriores, por meio de indicadores.  

Quaisquer planos que tracem diretrizes para o planejamento da cidade são 

instrumentos dinâmicos, passíveis de alterações e modificações visando acompanhar 

o desenvolvimento local, readequando ao tempo e as novas políticas públicas.  
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Essa característica de um organismo dinâmico inerente à cidade faz com que a 

salubridade ambiental deva ser vista como uma busca continuada, um processo no 

qual o rumo da gestão deva ser constantemente reavaliado.  

Essa reavaliação permite a promoção de um planejamento com bases em constante 

retroalimentação dos sistemas de informações para readequação das ações 

objetivando a melhoria da qualidade dos serviços prestados, o aumento dos índices de 

cobertura e consequentemente o alcance gradativo de indicadores que apontem 

resultados crescentes da salubridade ambiental.  

Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações remetem ao monitoramento dos objetivos e metas do presente 

Plano, assim como dos resultados das suas ações no acesso aos respectivos 

serviços.  

Para tanto, as seguintes diretrizes devem ser observadas:  

 Definição dos indicadores de prestação dos serviços de saneamento a serem 

seguidos pelos prestadores de serviços; 

 Determinação dos valores dos indicadores e definição dos padrões e níveis de 

qualidade e eficiência a serem seguidos pelos prestadores de serviços; 

 Definição dos recursos humanos, materiais, tecnológicos e administrativos 

necessários à execução, avaliação, fiscalização e monitoramento do Plano; 

 Mecanismos para a divulgação do plano no município, assegurando o pleno 

conhecimento da população; 

 Mecanismos de representação da sociedade para o acompanhamento, 

monitoramento e avaliação do PMSB; 

 Planejamento de execução da avaliação/processo de elaboração e implantação 

do PMSB 

Tomando-se como referência que o indicador deve englobar parâmetros mensuráveis, 

e de fácil aquisição e disponibilidade, e ser aderente aos conceitos de drenagem, o 

primeiro aspecto será o da avaliação em separado dos sistemas de micro e 

macrodrenagem, lembrando que o primeiro refere-se à drenagem de pavimentos que 

recebem as águas da chuva precipitada diretamente sobre ele e dos lotes adjacentes, 

e o segundo considera os sistemas naturais e artificiais que concentram os anteriores.  

Assim, pode-se dizer que a microdrenagem é uma estrutura direta e obrigatoriamente 

agregada ao serviço de pavimentação e deve sempre ser implantada em conjunto com 
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o mesmo, de forma a garantir seu desempenho em termos de segurança e de 

condições de tráfego (trafegabilidade da via) e ainda sua conservação e durabilidade 

(erosões, infiltrações etc.).  

Essa divisão é importante porque na microdrenagem utilizam-se elementos estruturais 

(guias, sarjetas, bocas-de-lobo, tubos de ligação, galerias e dissipadores), cujos 

critérios de projeto são diferentes dos elementos utilizados na macrodrenagem 

(galerias, canais, reservatórios de detenção, elevatórias e barragens), notadamente 

quanto ao desempenho. Enquanto na microdrenagem admitem-se, como critério de 

até 25 anos, na macrodrenagem projeta-se tendo como referência os eventos de 50 

ou cem anos e até mesmo valores superiores. Da mesma forma, as necessidades de 

operação e manutenção dos sistemas são distintas, no que se refere à frequência de 

inspeções, capacidade dos equipamentos e especialidade do pessoal para execução 

das tarefas de limpeza, desobstrução, desassoreamento etc.  

Quanto aos critérios de avaliação dos serviços devem ser considerados os aspectos:  

 Institucionalização;  

 Porte/cobertura do serviço; 

 Eficiência técnica; e  

 Gestão.  

A seguir, explica-se cada uma delas. 

 Institucionalização (I)  

A gestão da drenagem urbana é uma atividade da competência municipal e tende a 

compor o rol de serviços obrigatórios que o Executivo é obrigado a prestar, com 

importância ainda maior nos grandes aglomerados urbanos. Sua institucionalização 

como serviço dentro da estrutura administrativa e orçamentária indicará o grau de 

desenvolvimento da administração municipal com relação ao setor. Assim, devem-se 

considerar os seguintes aspectos indicadores do grau de envolvimento da estrutura do 

Município com a implantação e gestão dos sistemas de micro e macrodrenagem: 
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Quadro 14-1 -  Indicadores de Drenagem Institucionalização 

MICRODRENAGEM MACRODRENAGEM 

Existência de padronização para projeto 
viário e drenagem pluvial 

Existência de plano diretor urbanístico com 
tópicos relativos à drenagem 

Serviço de verificação e análise de projetos 
de pavimentação e/ou loteamentos 

Existência de plano diretor de drenagem urbana 

Estrutura de inspeção e manutenção da 
drenagem 

Legislação específica de uso e ocupação do solo 
que trata de impermeabilização, medidas 

mitigadoras e compensatórias 

Monitoramento de eventos de chuva Monitoramento de cursos d’água (nível e vazão) 

Registro de incidentes envolvendo a 
microdrenagem como alagamentos 

Registro de incidentes envolvendo a 
macrodrenagem como transbordamentos 

Este indicador pode, a princípio, ser admitido como ‘seco’, isto é, a existência ou 

prática do quesito analisado implica na valoração do mesmo. Posteriormente, na 

medida em que o índice for aperfeiçoado, o mesmo pode ser transformado em métrico 

para considerar a qualidade do instrumento institucional adotado.  

 Porte/Cobertura do Serviço (C)  

Este critério considera o grau de abrangência relativo dos serviços de micro e 

macrodrenagem no município, de forma a indicar se o mesmo é universalizado. Para o 

caso da microdrenagem, representa a extensão de ruas que têm o serviço de 

condução de águas pluviais lançados sobre as mesmas de forma apropriada, através 

de guias, sarjetas, estruturas de captação e galerias, em relação à extensão total de 

ruas na área urbana. 

No subsistema de macrodrenagem, o porte do serviço pode ser determinado por meio 

da extensão dos elementos de macrodrenagem nos quais foram feitas intervenções 

em relação à malha hídrica do município (até terceira ordem). Por intervenções, 

entendem-se as galerias-tronco, que reúnem vários subsistemas de microdrenagem, e 

também os elementos de drenagem naturais, como os valões, canais, rios e córregos, 

nos quais foram feitos trabalhos de canalização, desassoreamento ou dragagem, 

retificação, revestimento das margens, regularização, delimitação das áreas de APP, 

remoção de ocupações irregulares nas várzeas etc.  

 Eficiência do Sistema (S)  

Este critério pretende captar o grau de atendimento técnico, isto é, se o serviço atende 

às expectativas quanto ao seu desempenho hidráulico em cada subsistema. A forma 
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de avaliação deve considerar o número de incidentes ocorridos com os sistemas em 

relação ao número de dias chuvosos e à extensão dos mesmos.  

A consideração de um critério de área inundada também pode ser feita, em uma 

segunda etapa, quando estiverem disponíveis de forma ampla os cadastros 

eletrônicos municipais e os sistemas de informatização de dados.  

 Eficiência da Gestão (G)  

A gestão do serviço de drenagem urbana, tanto para micro como para macro, deve ser 

mensurada em função da relação entre as atividades de operação e manutenção dos 

componentes e o porte do serviço.  

Quadro 14-2 - Indicadores de Drenagem – Eficiência 

MICRODRENAGEM MACRODRENAGEM 

Número de bocas-de-lobo limpas em 
relação ao total de bocas-de-lobo 

Extensão de valões/canais/córregos 
limpos/desassoreados em relação ao total 

Extensão de galerias limpas em relação ao 
total de bocas-de-lobo 

Total de recursos gastos com macrodrenagem 
em relação ao total alocado. 

Total de recursos gastos com 
microdrenagem em relação ao alocado no 

orçamento anual para microdrenagem 
 

 

 Cálculo do Indicador  

O indicador deverá ser calculado anualmente, a partir de informações das atividades 

realizadas no ano anterior. Os dados deverão ser tabulados em planilha apropriada, 

de forma a permitir a auditoria externa, conforme o exemplo a seguir. O cálculo final do 

indicador será a média aritmética dos indicadores de micro e macrodrenagem, com 

resultado final entre [0-10].  
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Quadro 14-3 - Cálculo do Indicador de Drenagem Urbana – Microdrenagem 

C  MICRODRENAGEM VALOR  
In

s
ti
tu

c
io

n
a
liz

a
ç
ã
o

 

I1 
Existência de padronização para projeto viário e 

drenagem pluvial 
0,5 0,5 

I2 
Serviço de verificação e análise de projetos de 

pavimentação e/ou loteamento 
0,5 0,5 

I3 Estrutura de inspeção e manutenção da drenagem 0,5 0,5 

I4 Existência de monitoramento de chuva 0,5 0,5 

I5 Registro de incidentes envolvendo microdrenagem 0,5 0,5 

C
o
b
e
rt

u
ra

 

C1 
Extensão total de ruas com serviço de 

microdrenagem em km (guias, sarjetas e bocas-de-
lobo) 

 

2,50 x C1/C2 

C2 Extensão total de ruas do Município (km)  

E
fi
c
iê

n
c
ia

 

S1 
Número de dias com incidentes na microdrenagem 
(alagamento de via até 30cm, refluxo pelos PVs e 

BIs) 
 

2,50 x (1 - 
S1/S2) 

S2 Numero de dias com chuva no ano  

G
e
s
tã

o
 

G1 Número de bocas-de-lobo limpas  
1,50 x (1 - 

G1/G2) 
G2 Total de bocas-de-lobo  

G3 Total de recursos gastos com microdrenagem  

(1 – G3/G4) 

G4 
Total alocado no orçamento anual para 

microdrenagem 
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Quadro 14-4 -Cálculo do Indicador de Drenagem Urbana – Macrodrenagem 

C  MACRODRENAGEM VALOR  
In

s
ti
tu

c
io

n
a
liz

a
ç
ã
o

 

I1 
Existência de plano diretor urbanístico com 

tópicos relativos à drenagem 
0,5 0,5 

I2 Existência de plano diretor de drenagem urbana 0,5 0,5 

I3 
Legislação específica de uso e ocupação do solo 

que trata de impermeabilização, medidas 
mitigadoras e compensatórias 

0,5 0,5 

I4 Monitoramento de cursos d’água (nível e vazão) 0,5 0,5 

I5 
Registro de incidentes envolvendo a 

macrodrenagem 
0,5 0,5 

C
o
b
e
rt

u
ra

 

C1 
Extensão de intervenções na rede hídrica do 

município 
 

2,50 x C1/C2 

C2 Extensão da rede hídrica do município  

E
fi
c
iê

n
c
ia

 

S1 

Número de dias com incidentes na 
macrodrenagem (transbordamento de córregos, 
derrubadas de pontes, solapamento de margen, 

etc. Bls) 

 
2,50 x (1 - 

S1/S2) 

S2 Número de dias com chuva no ano  

G
e
s
tã

o
 

G1 
Total aplicado na limpeza de córregos/estruturas 

de macrodrenagem em geral 
 

2,50 x (1 - 
G1/G2) 

G2 Total de recursos alocados para macrodrenagem  

 

As principais funções dos indicadores aqui propostos são as avaliações das condições 

e das tendências e a comparação entre lugares e situações.  

A área impermeável e o tempo de concentração de uma bacia correspondem aos 

principais indicadores para a drenagem urbana.  

Esses indicadores já vêm sendo largamente propostos em diversos Planos Municipais 

de Drenagem e de Saneamento, como é o caso do de Presidente Prudente, e do de 

Diadema em São Paulo. 
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14.2 Indicadores de Gestão e Planejamento 

IDG1 - Indicador de Área Impermeabilizada 

IDG1 = densidade habitacional (hab./km²) / área impermeável (km²). 

Constitui-se no principal indicador para o planejamento urbano já que a relação entre a 

densidade habitacional e a área impermeável permite estabelecer a desejada relação, 

(cobertura do serviço) entre o planejamento urbano e a drenagem.  

IDG2 - Órgão Específico de Drenagem  

IDG2: Existe órgão específico de drenagem (nº). Sim (1) ou Não (2) 

Representa a existência de um ente específico para a prestação do serviço de 

drenagem com atividades bem definidas, inclusive em lei municipal:  

IDG2 = Sim (1). Quando houver a existência de um ente específico de drenagem;  

IDG2 = Não (2). Quando não houver a existência de um ente específico de drenagem.  

IDG3 - Corpo Técnico 

IDG3 = O número de profissionais com atividades bem definidas que trabalham na 

prestação dos serviços de drenagem urbana (nº). 

IDG4 - Aplicação de Recursos (R$/hab.)  

IDG4 = Representa o investimento anual (R$) / nº de habitantes que necessitam da 

prestação dos serviços de drenagem urbana (hab.). 

IDG5 - Aplicação de Recursos para a Limpeza da Microdrenagem  

IDG5 = total de recursos gastos para a limpeza do sistema de microdrenagem (R$) / 

total alocado no orçamento anual para a drenagem (R$). 

IDG6 - Aplicação de Recursos para a Limpeza da Macrodrenagem  

IDG6 = total de recursos gastos para a limpeza do sistema de macrodrenagem (R$) / 

total alocado no orçamento anual para a drenagem (R$). 

IDG7 - Aplicação de Recursos para a Limpeza de Reservatórios de Detenção 

ou Retenção 
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IDG7 = total de recursos gastos para a limpeza dos reservatórios (R$) / total alocado 

no orçamento anual para a drenagem (R$). 

A meta para o atendimento da prestação dos serviços deve ser crescente ao longo 

dos anos quando falamos de manutenção e limpeza dos sistemas de micro e macro 

drenagem.  

14.3 Indicadores de Atendimento da Prestação de Serviços Cobertura Física  

IDA1 - Indicador de Cobertura de Sistema de Microdrenagem na Área Urbana 

do Município. 

IDA1 = Extensão total de ruas com infraestrutura de microdrenagem (guias, sarjetas, 

bocas de lobos e galerias) (km) / extensão total de vias no município (km) 

Meta: 100% de vias urbanas com estrutura de microdrenagem até 2034.  

IDA2 - Indicador de Cobertura da Macrodrenagem no Sistema Hídrico 

IDA2 = Extensão de intervenções na rede hídrica do município (km) / extensão total 

da rede hídrica do município (km). 

Meta: 100% de canais e estruturas de macrodrenagem implantadas até 2034. 

 

14.4 Indicadores de Eficiência do Sistema (Micro e Macrodrenagem)  

IDE1 - Indicador de Eficiência do Sistema de Microdrenagem  

IDE1 = Quantidade de vias que alagam com Precipitação TR< 5 anos (km) / Número 

total de vias do município (km). 

Meta: Proporcionar um escoamento adequado das águas pluviais até atingir o sistema 

de macrodrenagem.  

IDE2 - Indicador de Eficiência do Sistema de Macrodrenagem  

IDE2 = Bacias que apresentam deficiência na macrodrenagem com precipitação TR< 

50 anos / Número total de bacias na área urbana com macrodrenagem. 

Meta: escoar 100% do volume para TR = 50 anos até 2034 em todas as bacias de 

drenagem.  
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14.5 Indicador de Cadastro de Rede de Drenagem 

IDC1 - Indicador de Informatização do Cadastro da Rede de Microdrenagem 

IDC1 = Número de vias com cadastro atualizado (microdrenagem superficial e 

subterrânea) / Número total de vias. 

Meta: 100% do sistema de microdrenagem cadastrado até 2015. 

IDC2 - Indicador de Informatização do Cadastro da Rede de Macrodrenagem 

IDC2 = Número de canais com cadastro atualizado (macrodrenagem) / Número total 

de canais. 

Meta: 100% do sistema de macrodrenagem do município cadastrado até 2015.  

 

14.6 Indicador de Segurança e Prevenção de Acidentes 

IDS1: Indicador de Sistema de Alerta 

IDS1 = número de bacias com sistema de alerta em operação em forma adequada / 

total de bacias a ser implantado sistema de alerta. 

Meta: implantação completa do sistema de alerta nas bacias que apresentam 

significativa ocorrência de eventos de cheias até 2015.  

 

14.7 Monitoramento da Qualidade dos Cursos D’água  

IDQ - Indicador de Qualidade da Água no Sistema de Drenagem 

IDQ = número de canais que atendam a padrões de qualidade da água estabelecidos 

pela Resolução CONAMA 357 para classe II / número total de canais. 

Meta: Melhoria dos padrões de qualidade da água estabelecidos pela Resolução 

CONAMA nº 357, conforme enquadramento do recurso hídrico, ou na sua ausência, 

aqueles definidos para Classe II até 2034.  
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15 ESTRUTURAÇÃO LOCAL PARA ACOMPANHAMENTO-AÇÕES DO PMSB 

15.1 Definição de Responsabilidades no Sistema de Avaliação 

Os mecanismos de avaliação da eficácia e eficiência das metas e ações programadas 

constituem um “sistema” de aferição e ajustes onde todos os órgãos intervenientes – 

prestadores, regulador, planejador municipal e ainda o colegiado de controle social, 

tem sua parte de responsabilidade, e que se darão nas atividades seguintes: 

 na geração e sistematização dos dados de base; 

 na validação dos dados e aferição dos componentes dos indicadores; 

 na avaliação das ações e seus indicadores e na tomada de decisões para os 

ajustes e sanções aplicáveis; 

 na divulgação dos resultados. 

15.2 Responsabilidades do Prestador do Serviço de Abastecimento de Água e 

Tratamento de Esgotos - CEDAE 

Dentro do arcabouço acima descrito, o prestador, dentro do sistema de avaliação, se 

responsabilizará pela geração e sistematização de dados, e que se dará de forma 

discriminada para distintos indicadores:  

Quanto aos Indicadores de Cobertura e Adesão 

Caberá a CEDAE – prestador do serviço de abastecimento de água o fornecimento da 

base de dados que permita a avaliação dos indicadores de cobertura e adesão nas 

seguintes condições:  

 Disponibilização do mapa cadastral atualizado com identificação das 

vias cobertas pela rede distribuidora de água, identificação dos imóveis 

cobertos e ainda dos imóveis efetivamente ligados à rede de água. 

 Disponibilização do banco de dados (cadastro informatizado) atualizado 

com os dados correspondentes e na mesma referência geográfica do 

mapa cadastral, com informação das vias, imóveis cobertos e imóveis 

ligados, estes identificados em sua categoria de uso, setor de 

abastecimento e demais atributos do imóvel. 

Quanto ao Indicador de Qualidade da Água: 

 A realização das análises mínimas obrigatórias, sendo ainda facultada a 

outros órgãos intervenientes (Vigilância da Água, SAAE ou 

AGERNESA) a realização de análises próprias. 
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 A elaboração dos boletins de qualidade da água, o envio dos resultados 

para os órgãos de fiscalização e ainda a publicação dos dados para o 

público usuário nos termos da legislação. 

Quanto aos Indicadores de Perdas e Hidrometração: 

 Elaboração do projeto, implantação, manutenção e aferição periódica 

dos macromedidores.  

 Responsabilidade pela atualidade, manutenção e aferição do parque de 

hidrômetros.  

 Leitura e sistematização dos volumes medidos. 

Quanto aos Indicadores de Regularidade do Abastecimento e Eficiência no 

Atendimento do Serviço de Abastecimento de Água: 

 Fornecer os dados de registros de reclamações de desabastecimento 

superior a 6 horas direcionadas ao seu sistema de atendimento (lojas e 

0800) e ainda o número total de ligações ativas atingidas. 

 Fornecer os dados de registros de solicitações e/ou reclamações 

direcionados ao seu sistema de atendimento (lojas e 0800), com o 

respectivo tempo de resolução de cada solicitação / reclamação. 

Quanto ao Indicador de Qualidade do Esgoto Tratado: 

 A realização das análises mínimas obrigatórias, sendo ainda facultada a 

outros órgãos intervenientes (INEA, SAAE ou AGERNESA) a realização 

de análises próprias. 

 A elaboração dos boletins de qualidade do esgoto tratado e o envio dos 

resultados para os órgãos de fiscalização. 

 

15.3 Responsabilidades do Prestador do Serviço de Esgotos Sanitários – 

Serviços de Águas de São João do Meriti 

 Quanto aos Indicadores de Cobertura e Adesão 

Caberá a ÁGUAS DE MERITI – prestador do serviço de coleta e afastamento de 

esgoto sanitário o fornecimento da base de dados que permita a avaliação dos 

indicadores de cobertura e adesão nas seguintes condições:  

 Disponibilização do mapa cadastral atualizado com identificação das 

vias cobertas pela rede coletora de esgoto, identificação dos imóveis 

cobertos e ainda dos imóveis efetivamente ligados à rede de esgoto. 
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 Disponibilização do banco de dados (cadastro informatizado) atualizado 

com os dados correspondentes e na mesma referência geográfica do 

mapa cadastral, com informação das vias, imóveis cobertos e imóveis 

ligados, estes identificados em sua categoria de uso e demais atributos 

do imóvel. 

 Quanto ao Indicador de Tratamento de Esgoto: 

 Identificação no mapa cadastral atualizado e no banco de dados dos 

imóveis ligados a rede de esgoto com interligação ao sistema de 

tratamento. 

 Quanto aos Indicadores de Regularidade do Esgotamento e Eficiência no 

Atendimento do Serviço de Esgoto Sanitário: 

 Fornecer os dados de registros de reclamações de extravasamento de 

esgoto direcionados ao seu sistema de atendimento (lojas e 0800) e 

ainda o número total de ligações ativas de esgoto. 

 Fornecer os dados de registros de solicitações e/ou reclamações 

direcionados ao seu sistema de atendimento (lojas e 0800), com o 

respectivo tempo de resolução de cada solicitação / reclamação. 

 

15.4 Responsabilidades do Regulador – AGENERSA 

O ente regulador tem fundamental importância no sistema de avaliação, uma vez que 

todas as metas e ações programadas do PMSB - Plano Municipal de Saneamento 

Básico se convertem em exigências contratuais aos prestadores de serviços. E em se 

tratando de relações contratuais, o monitoramento e a avaliação - e mais ainda a 

definição de ajustes e aplicação de sanções, são prerrogativas legais inerentes ao 

regulador. Nestes termos, as responsabilidades do ente regulador se darão: 

 De Forma Abrangente e Transversal a Todos os Indicadores 

 Validação da atualidade dos dados cadastrais dos prestadores – redes 

a disposição, imóveis cobertor e ligados, tanto os constantes do mapa 

cadastral quanto os do banco de dados (cadastro informatizado); 

 Avaliação geral, a partir dos dados e procedimentos definidos nos itens 

anteriores, do valor alcançado pelo indicador e o grau de satisfação 

diante das metas, e atestando a eficácia dos resultados; 
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 Emissão de laudo de avaliação com os ajustes necessários e possíveis 

processos de sanção e correções.   

 De Forma Específica a Alguns Indicadores 

 Validação dos dados informados e a filtragem dos registros das distintas 

fontes, evitando duplicidade dos mesmos, no caso de solicitações e/ou 

reclamações. 

 Aprovação do projeto, fiscalização da implantação e aferição dos 

macromedidores. 

 Validação da aferição e eficácia dos micromedidores (hidrômetros). 

 

15.5 Responsabilidades do Planejador Municipal – SAAE 

O ente municipal de coordenação do planejamento dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, é o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. E 

dentro do sistema de avaliação, o SAAE se responsabilizará pelo seguinte. 

 De Forma Abrangente e Transversal a Todos os Indicadores: 

 Acompanhar de forma auxiliar as ações do Regulador no 

monitoramento e avaliação da eficácia das metas e ações. 

 Formatar e manter atualizado o Sistema Municipal de Informações do 

Saneamento Básico. 

 Publicar anualmente o “Relatório de Situação da Salubridade Ambiental 

e Indicadores de Qualidade dos Serviços de Saneamento Básico no 

município de São João de Meriti”. 

 Articular, junto ao órgão de controle social designado – a Comissão 

Municipal de Saneamento de São João de Meriti, da divulgação dos 

resultados da avaliação dos indicadores e do relatório acima citado. 

 De Forma Específica aos Indicadores de Cobertura: 

 Disponibilização do mapa e banco de dados atualizado com informação 

das vias existentes e dos imóveis totais do município. 

 

 

 

15.6 Estrutura Institucional para a Avaliação e Monitoramento 

 A Estrutura já Consolidada da Regulação  



 

Relatório Síntese do Plano Municipal de Saneamento Básico 

São João de Meriti/RJ 

185 

A designação da AGENERSA - Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico 

do Estado do Rio de Janeiro como ente regulador dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário no município de São João de Meriti está descrita 

neste PMSB desde o diagnóstico, passando pelo detalhamento de suas ações ao 

longo de todos os relatórios que se sucederam. E este é um ente estadual já 

estruturado, não cabendo dentro deste plano, portanto, maior abordagem além da 

caracterização já feita desta entidade e suas atribuições. 

 

15.7 Implantação do Ente Municipal de Planejamento – SAAE 

O que compete ao município é a estruturação do SAAE – Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto, autarquia de direito público e personalidade jurídica própria, sede e foro no 

município dispondo de autonomia econômico-financeira e administrativa. Esta 

entidade foi criada com Lei Autorizativa Municipal n. 1795/2011, contudo ainda não se 

encontra totalmente implantada. 

Nas atividades de planejamento, o SAAE precisará adotar as atividades estruturadoras 

descritas a seguir. 

 Formatação do Sistema Municipal de Informações do Saneamento Básico  

Contratação de software para formatação do Sistema Municipal de Informações do 

Saneamento Básico, que consiste no mínimo em: i) sistema georreferenciado das 

unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário; ii) banco 

de dados das características físicas dos sistemas; iii) banco de dados dos insumos 

dos indicadores definidos neste relatório.  

 Formatação do Relatório de Situação da Salubridade 

Elaboração do modelo de “Relatório de Situação da Salubridade Ambiental e 

Indicadores de Qualidade dos Serviços de Saneamento Básico no município de São 

João de Meriti”. 

 Articulação com o Órgão de Controle Social 

O SAAE ficará responsável dentro da estrutura municipal pela articulação, fomento e 

apoio à Comissão Municipal de Saneamento Básico, órgão designado como de 

controle social. 

 Contratação de Pessoal Permanente 
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Para o exercício das atividades listadas até aqui, o SAAE deverá montar equipe 

permanente com profissionais no mínimo para: i) com conhecimento de saneamento 

básico; ii) com conhecimento de sistemas de informática (banco de dados e 

georreferenciamento).  

16 REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE PARA O ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO DO PMS 

 

A representação da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e avaliação 

do Plano será no caso de São João de Meriti a Comissão Municipal de Saneamento 

Básico, designado como o órgão de controle social como determina a lei 11.445/2007. 

Criada também pela Lei Autorizativa Municipal nº 1.795/2011, terá de ser implantada 

efetivamente, para o qual deverá contar com apoio institucional do SAAE. Sempre que 

possível esta Comissão deverá ser constituída e depois renovada em processos do 

tipo Conferência Municipal de Saneamento Básico e terá entre suas atribuições avaliar 

as informações resultantes das avaliações dos indicadores das metas e ações 

programadas no PMSB, além de contribuir para a divulgação dos resultados e dos 

ajustes que se fizerem necessários na implementação do Plano. 

 

16.1 Mecanismos de Divulgação do Plano 

Durante a implementação do PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico de São 

João de Meriti sua divulgação será coordenada pelo SAAE que para tanto usará os 

instrumentos seguintes. 

 Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

 Relatório de Situação da Salubridade Ambiental e Indicadores de Qualidade 

dos Serviços de Saneamento Básico no município de São João de Meriti; 

 Boletim periódico específico do SAAE; 

 Demais meios impressos e de mídia usados pelo município. 

Por último, é importante ressaltar o papel de suporte e propagador da divulgação a ser 

exercido pela Comissão Municipal de Saneamento Básico de forma direta junto a 

todos as associações e movimentos sociais locais. 
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17 FICHA TÉCNICA DO PROJETO 

 

Para a execução do Plano Municipal de Saneamento Básico no município de São 

João de Meriti/RJ, foi selecionada uma equipe interdisciplinar qualificada e estruturada 

para atuar de forma integrada na execução de todas as etapas do trabalho, em 

parceria com a Prefeitura do município, assegurando assim, o pleno atendimento aos 

objetivos preconizados. 

 

17.1 Equipe Técnica 

A equipe base da STE – Serviços Técnicos de Engenharia, que irá conduzir as 

atividades relacionadas ao trabalho, será composta pelos seguintes profissionais: 

 Aurélio Alves Amaral Chaves – Coordenador Geral 

- Formação: Engenheiro Agrônomo Sênior 

- E-mail: aaa.chaves@hotmail.com  

 Claudia Laport Borges – Coordenadora Setorial de Socioeconomia 

- Formação: Geógrafa Sênior 

- E-mail: claudia.borges@stesa.com.br  

 Daniel Minegatti - Coordenador Setorial de Resíduos Sólidos 

- Formação: Engenheiro Ambiental Pleno 

- E-mail: daniel.minegatti@gmail.com  

 João Marcelo Lopes Siqueira – Coordenador Setorial de Drenagem e 

Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

- Formação: Engenheiro Civil Sênior, Especialista em Engenharia Sanitária/Ambiental 

- E-mail: jmlsiqueira@globo.com 

 Wilson Rocha – Coordenador Setorial de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário 

- Formação: Engenheiro Sanitarista Sênior 

- E-mail: wsantosrocha@uol.com.br 


