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1. INTRODUÇÃO 

 

O relatório de Prospectiva e Planejamento Estratégico do PMSB de Liberato Salzano - RS propõe-se 

apresentar cenários para as áreas que compõem o saneamento básico, os quais auxiliarão na 

compreensão de sua sustentabilidade financeira e da sua viabilidade tecnológica, ambiental e social. 

Atende, portanto, o disposto no Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 

11.445, de 05/01/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras 

providências. 

A construção de cenários é importante para compatibilizar programas, projetos e ações necessárias 

para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e 

com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento. O 

período considerado para a construção dos cenários financeiros econômicos na área do 

abastecimento de água, na área do esgotamento sanitário e na área dos resíduos sólidos 

corresponde aos anos de 2014 a 2044. 

As simulações financeiras foram realizadas adotando-se parâmetros obtidos por meio de consultas a 

outros prestadores de serviços, em projetos na área do saneamento básico e indicadores de 

desempenho ou banco de informações como o disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informações 

do Saneamento. 

As metodologias de avaliação econômicas utilizadas para a avaliação dos cenários propostos foram o 

método do Valor Presente Líquido (VPL) e o método da Taxa Interna de Retorno (TIRE). O método do 

Valor Presente Líquido (VPL) é a diferença entre o valor a ser investido e o valor dos benefícios 

esperados no futuro, descontados para uma data inicial, usando-se uma taxa de descontos. Nesta 

metodologia os valores nominais atuais são trazidos ao valor presente como forma de comparação 

das alternativas a serem estudadas. Conhecer o VPL dos recursos monetários que serão esperados 

no futuro decorrentes da cobrança de taxas e tarifas é importante, pois o valor monetário modifica-

se com o tempo.  

O método da TIRE calcula a taxa de retorno que um investimento ou cenário proporciona ao 

investidor ou analista, decorrente de estimativas de custos menores do que a soma das parcelas de 

benefícios esperados no futuro. Espera-se que os fluxos de caixa dos cenários, resultem em uma taxa 

interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade, sendo esta a taxa de juros usada como 

referência, indicando o custo de oportunidade do investimento. Se a TIRE para a taxa de 
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oportunidade de capital adotada for maior do que um, o cenário é viável. Para o cálculo da TIRE usa-

se a seguinte expressão: 

)1)/((100  CMRMTIRE  
(equação 3) 

Onde: 

- TIRE: taxa interna de retorno do cenário escolhido ou do empreendimento; 

- RM: VPL das receitas anuais (somatório do VPL das receitas) pelo somatório dos VPL dos 

volumes  medidos, medidos ou consumidos anuais em R$/m3 para água e esgoto e pelo VPL 

das quantidades de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) anuais gerados e gerenciados, em 

R$/tonelada de RSU. 

 - CM: custo marginal (somatório do VPL dos custos anuais) dividido pelo somatório dos VPL 

dos volumes produzidos ou gerados anuais em R$/m3 para água e esgoto e pelo VPL das 

quantidades de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) anuais gerados, gerenciados, transportados e 

dispostos, em R$/tonelada de RSU. 

A partir de simulações de cenários financeiros, gerenciais e ambientais, procurou-se incentivar o uso 

de tecnologias apropriadas que considerem a sustentabilidade e a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas.  
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2. PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO 

AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

2.1. CENÁRIOS APLICADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Os cenários propostos foram avaliados tecnicamente e financeiramente e discutidos conjuntamente 

com os membros dos Comitês do PMSB de Liberato Salzano e com a CORSAN. Suas avaliações 

permitirão ao município uma tomada de decisão quanto ao modelo de gestão e as ações necessárias 

para garantir a sustentabilidade financeira, a qualidade dos serviços, a qualidade da água e a 

universalização do SAA, tanto na zona urbana quanto na zona rural. São propostos dois cenários, a 

saber:  

 Cenário 1 (Figura 2.1): Neste cenário, os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário da zona urbana do município são prestados pela CORSAN por meio de um contrato 

de programa a ser firmado no ano 2015 e que tem vigência até o ano 2040 (25 anos). Já na 

zona rural, o responsável pela prestação dos serviços é a Prefeitura, sendo a administração e 

gestão dos sistemas de abastecimento de água delegados a condomínios comunitários e o 

controle da qualidade da água a Secretaria Municipal de Saúde. Recomenda-se buscar a 

cooperação da CORSAN para auxilio na prestação dos serviços na zona rural, em que a 

CORSAN apoiasse nas análises de água e capacitação dos condomínios para a operação dos 

sistemas alternativos coletivos de água.  

 Cenário 2 (Figura 2.2): Neste cenário, avalia-se a possibilidade dos serviços de abastecimento 

de água e de esgotamento sanitário da zona urbana do município serem prestados por uma 

Autarquia Municipal ou Departamento Municipal, com administração direta do município e 

em que serviços terceirizados fossem contratados para auxiliar na operação, manutenção e 

ampliação do SAA. Já na zona rural, o responsável pela prestação dos serviços é a Prefeitura, 

sendo a administração e gestão dos sistemas de abastecimento de água delegados a 

condomínios comunitários e o controle da qualidade da água a Secretaria Municipal de 

Saúde. A Prefeitura teria o papel de promover o gerenciamento, a fiscalização remediar e 

auxiliar na busca de soluções aos problemas e conflitos. 

Ambos cenários têm em suas metas a melhoria na eficiência operacional visando o alcance da 

universalização do saneamento e a garantia de um fornecimento de água segura a população. Ainda, 

os cenários preveem a constituição de um Conselho Gestor de Saneamento Básico composto por 

representantes de Secretarias Municipais, Instituições Governamentais (a exemplo da Secretaria do 

Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo - EMATER - e da Secretaria Especial de Saúde 
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Indígena - SESAI - e da CORSAN ) e usuários para o exercício da fiscalização, regulação e prestação de 

contas dos serviços, para a gestão das ações a serem executadas propostas pelo PMSB e para o 

exercício do controle social. A Figura 2.1 apresenta um panorama geral do cenário 1 proposto para a 

gestão do SAA para a zona urbana e rural e a Figura 2.2 panorama geral do cenário 2 proposto para a 

gestão do SAA. 

 
Figura 2.1: Panorama geral do cenário 1 proposto para a gestão do SAA de Liberato Salzano 

 

 
Figura 2.2: Panorama geral do cenário 2 proposto para a gestão do SAA de Liberato Salzano  

 



12 

 

2.2. CENÁRIOS SAA ZONA URBANA  

Para se alcançar a melhoria na eficiência operacional, a universalização do saneamento e a garantia 

de um fornecimento de água segura a população, analisou-se dois cenários para o sistema de 

abastecimento de água da zona urbana de Liberato Salzano. Ambos cenários foram avaliados 

tecnicamente e financeiramente e discutidos conjuntamente com os membros dos Comitês do PMSB 

de Liberato Salzano e com a CORSAN. 

O cenário 1 previu a delegação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário da 

zona urbana para a Corsan. Considerando esta alternativa, será necessário firmar um novo contrato 

de programa com um período de vigência de 25 anos. No item 2.2.1 deste relatório serão 

apresentados aspectos importantes relacionados ao contrato de programa usualmente proposto 

pela CORSAN, os quais serão resumidamente analisados para possibilitar a estruturação de um 

contrato de programa que inclua obrigações de acordo com as especificidades do município. 

Por sua vez o cenário 2 considerou a possibilidade da organização dos serviços de água e esgoto 

através da criação de uma Autarquia Municipal de direito público ou de um Departamento Municipal 

específico para estes serviços. Neste caso, o departamento ou autarquia seria responsável pela 

gestão dos serviços, podendo terceirizar os serviços de operação, leitura, corte e ligações.  

A gestão realizada por intermédio de um Departamento Municipal é caracterizada por uma 

administração direta em que uma lei é criada para reorganizar a administração pública. O princípio 

fundamental é a distribuição das atividades entre os diversos setores que compõem o aparelho 

administrativo da prefeitura com a finalidade de reduzir custos administrativos. As atividades-fim 

ficam sob a responsabilidade do Departamento Municipal, órgão técnico especializado, criado 

especialmente para executar essas funções. As atividades-meio são distribuídas para setores já 

existentes na prefeitura. Assim, a movimentação de pessoal, a aquisição de bens e serviços, 

contabilidade, assessoria jurídica e outras atividades ficam integradas às rotinas de setores 

especializados que dão apoio às atividades do departamento. 

Já as Autarquias Municipais, a qual a Funasa tem preconizado, são entes administrativos autônomos, 

criados por lei específica, com personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e 

atribuições outorgadas na forma da lei, tendo como princípio fundamental a descentralização. 

Diferentemente dos departamentos, possuem total autonomia jurídica, administrativa e financeira, 

competindo-lhes em geral exercer todas as atividades relacionadas à administração, à operação, à 

manutenção e à expansão dos serviços de água e esgoto. Os serviços de água e esgoto são 

desmembrados da administração direta, ou seja, do aparelho administrativo da prefeitura, e 
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agrupados em uma autarquia municipal com o objetivo de integrar, num mesmo órgão, as 

atividades-fim e as atividades-meio, tornando mais eficiente o processo de gestão e evitando o 

compartilhamento de poderes, como ocorre na administração direta. Considerando esta alternativa, 

deve-se analisar manual criado pela Funasa onde são analisados todos os aspectos essenciais para a 

criação e organização de autarquias municipais de água e esgoto (Figura 2.3): 

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_autarquias2.pdf . 

 

 
Figura 2.3: Manual para a criação e organização de autarquias municipais de água e esgoto (FUNSA, 2003) 

 

A Tabela 2.1 apresenta alguns aspectos comparativos entre os três modelos de gestão. 

 
Tabela 2.1: Comparativo Departamento x Autarquia x Empresa (Fonte: Funasa, 2003) 

Aspectos Departamentos Autarquias Entidades paraestatais 

Criação e Extinção  
Lei de organização da 
administração pública 

Lei específica Lei específica 

Personalidade 
jurídica 

Direito Público Direito Público Direito privado 

Ordenador  
de despesas 

Prefeito municipal Diretoria da autarquia Presidente da empresa 

Regime jurídico  
de pessoal  

Quadro da prefeitura 
estatutário ou CLT 

Quadro da próprio 
estatutário ou CLT 

Quadro da próprio  
CLT 

Autonomia 
financeira 

Nenhuma Total Total 

Autonomia 
administrativa 

Compartilhada Total Total 

Prestação  
de contas 

Tribunal de contas  
do estado 

Tribunal de contas  
do estado 

Tribunal de contas  
do estado 

Tributos Isento Isento 
Imposto de renda, IPVA, 
Cofins, Senai, ICMS, etc. 

http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/eng_autarquias2.pdf
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2.2.1 Aspectos relacionados ao contrato de programa proposto pela CORSAN 

Considerando o Cenário 1, para que os serviços de abastecimento de água da zona urbana de 

Liberato Salzano continuem sendo prestados pela CORSAN por meio da modalidade de gestão 

associada, deverá ser firmado um novo contrato de programa com um período de vigência de 25 

anos. No subitem 3.3 do Relatório 1 - Diagnóstico Técnico-Participativo estão apresentados aspectos 

importantes relacionados ao contrato de programa usualmente proposto pela CORSAN, os quais 

serão resumidamente analisados para possibilitar a estruturação de um contrato de programa que 

inclua obrigações de acordo com as especificidades do município. 

Em reunião realizada na CORSAN no dia 28/08/2015, na qual estiveram presentes o Prefeito 

Municipal, membros do Comitê Executivo do PMSB, a Secretária de Administração e o coordenador 

do projeto pela UFRGS surgiram algumas preocupações com o modelo único de contrato utilizado 

pela CORSAN, sua dificuldade em assumir encargos na área rural, por exemplo, para viabilizar a 

implantação de sistemas de desinfecção da água para consumo humano, realizar investimentos na 

ampliação e construção dos SAA e SES sem a devida contrapartida tarifária. Não há plenas garantias 

para o atendimento das ações aprovadas no PMSB. Na atual sistemática de apropriação de custos da 

CORSAN dificilmente haverá a viabilidade financeira econômica de pequenos sistemas, como a 

exemplo de Liberato Salzano, o que coloca em discussão a possibilidade do alcance da 

universalização dos serviços de saneamento básico. No caso de uma revisão do PMSB (existe 

recomendação para uma revisão periódica) e aprovação de novas metas e ações, havendo 

dispêndios financeiros, haverá dificuldade em a CORSAN aceitá-las. 

Em recaindo a escolha do município para uma delegação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário na zona urbana e áreas contíguas do município de Liberato Salzano a CORSAN, 

esta deverá se comprometer a prestar os serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário visando sua universalização, cujas ações deverão ser priorizadas no PMSB e na forma 

compartilhada. Também deverá a CORSAN se comprometer a realizar investimentos em 

esgotamento sanitário compatíveis com o que for exposto no PMSB do município, contudo poderão 

resultar deste compromisso incrementos tarifários excepcionais ao sistema único adotado pela 

CORSAN nos seus contratos de programa firmados.  

Nos contratos de programa padrão da CORSAN, os investimentos estão condicionados respeitando a 

viabilidade econômico-financeira do Sistema e obedecidas as bases estabelecidas pela Meta de 

Investimentos de Longo Prazo da CORSAN. A exemplo de outros municípios, Liberato Salzano deverá 

garantir a inclusão das suas ações nesta metas, o que não parece ser tarefa fácil. No contrato de 

programa a ser firmado entre o Município e a CORSAN esta cláusula deverá ser interpretada de tal 
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forma que o Município tenha a garantia da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 

projetado para a zona urbana deste. Essa condicionante induz a escolha de alternativas técnicas que 

tenham sua implantação progressiva e sua sustentabilidade financeira garantida. Recomenda-se 

ainda analisar a inclusão das seguintes obrigações a serem exercidas pela CORSAN: 

 Capacitar operadores indicados pelo Município para realização do monitoramento e da 

coleta da água para abastecimento das localidades de pequeno porte (sistema ou solução 

alternativa comunitária). Receber as amostras mensais transportadas pelos mesmos, 

executar as análises, com custos diferenciados (50% de desconto), e enviar a secretaria 

municipal da saúde o respectivo laudo para controle da qualidade da água distribuída; 

 Adquirir e instalar equipamentos para o tratamento de água nos sistemas alternativos 

comunitários que não possuem o tratamento; (R$ 50.000,00) 

 Implantar setorização, em tempo máximo de quatro anos, iniciando-se em até 360 (trezentos 

e sessenta) dias após a celebração deste Contrato; (R$ 20.000,00) 

 Substituir as redes de abastecimento de água de fibrocimento, a razão de, no mínimo 10% 

(dez por cento) a cada período de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, 

conforme prioridades apontadas pelo município apresentadas até o mês de novembro de 

cada ano, devendo ser atendidas até o décimo primeiro mês do exercício posterior, 

ressalvada prorrogação deste prazo acordada pelas partes; (R$ 50.000,00) 

 Elaborar ou atualizar projeto executivo para o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), da 

área urbana do município de Liberato Salzano, iniciando-se em até cento e oitenta dias após 

a assinatura do contrato e de acordo com o anteprojeto apresentado pelo PMSB; (R$ 

3.000.000,00) 

 Realizar o pagamento da contrapartida de recursos na hipótese de obtenção de verbas junto 

a FUNASA, para investimento em esgotamento sanitário na área urbana de Liberato Salzano, 

desde que os projetos tenham sido aprovados pela CORSAN e a execução das obras realizada 

pela Companhia. (R$ 300.000,00) 

 Realizar e pagar a desapropriação da área para implantação do SES, desde que os projetos 

tenham sido aprovados pela CORSAN e a execução das obras realizada pela Companhia. (R$ 

50.000,00) 

 Incluir na categoria de tarifa social a população beneficiada com programas de transferência 

de renda federal, estadual e/ou municipal, desde que observados o Regulamento dos 
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Serviços de Água e Esgoto da CORSAN e legislação em vigor. Também deverá incluir os 

portadores de atestado de vulnerabilidade social, fornecidos pelo MUNICÍPIO, facultada à 

CORSAN a verificação das condições atestadas; 

 Ser parceira do Município na criação de um fundo de gestão compartilhada para financiar 

ações e programas associados com a temática do saneamento básico, destinando um valor a 

ser determinado ao ano a este fundo. (R$ 50.000,00) 

 Ampliar e regularizar o sistema de abastecimento de água para áreas limítrofes a zona 

urbana do município a qual será rediscutida e ampliada. (R$100.000,00) 

Visando ajustar o plano de expansão da infraestrutura de água e esgoto na zona urbana, o município 

deve comprometer-se com a delimitação do perímetro urbano e com a regulamentação das 

diretrizes de construção de novos loteamentos - inexistentes no município -, estes devendo ser 

compatíveis com os projetos de expansão do sistema de abastecimento de água.  

De acordo com os modelos contratuais analisados, verifica-se que os municípios tem o acesso 

dificultado às informações uma vez que os indicadores usualmente adotados pela CORSAN dizem 

respeito ao desempenho da Companhia, no interesse do sócio majoritário, o Governo do Estado 

(ítem 9 da Tabela 2.2) que apresenta alguns itens constantes no modelo de contrato de programa da 

CORSAN). Recomenda-se, portanto, propor uma modificação contratual para a inclusão da 

informação dos indicadores propostos pelo Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS, 

o sistema adotado no país. Na Tabela 2.2 são apresentados alguns itens constantes no modelo de 

contrato usualmente submetido pela CORSAN aos Municípios, os quais relacionam alguns 

compromissos da Corsan com o Município, alguns direitos e obrigações do município e alguns 

direitos dos usuários. 
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Tabela 2.2: Alguns itens constantes no modelo de Contrato de Programa da CORSAN (continuação).  

MODELO DE CONTRATO DE PROGRAMA DA CORSAN  
OBJETO 

1 
Outorga à CORSAN a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área urbana da 
sede do município, em áreas contíguas e aglomerados urbanos localizados na zona rural, mediante aditivo  
contratual. 

2 
Submete a prestação dos serviços ao Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos – RSAE e ao Sistema Tarifário 
Vigente que é único para todos usuários da CORSAN. 

3 
Os investimentos em esgotamento sanitário deverão ser compatíveis com o PMSB, respeitada a viabilidade 
econômica e financeira do SISTEMA. 

4 O contrato vigorará pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, a contar da data da assinatura deste CP 

DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A CORSAN DEVERÁ: 

5 
 

Estabelecer, através de negociação com o MUNICÍPIO, sempre de forma compatível com o PMSB, as ações 
necessárias, definindo prioridades, a serem consideradas para o estabelecimento do Plano Plurianual de 
Investimentos no Sistema. 

6 
Operar e manter os serviços de abastecimento de água potável, incluindo a captação, bombeamento, tratamento, 
adução e distribuição da água, medição do consumo e o controle da qualidade da água, nos termos definidos pelo 
PMSB. 

7 
Atender ao crescimento vegetativo populacional, promovendo as ampliações necessárias, de acordo com os 
objetivos e normas gerais dos planos oficiais de saneamento. 

8 
A Corsan se compromete no prazo de 1 (um) ano contados a partir da assinatura do CP, fornecer ao Município, 
estudos técnicos relativos aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com vista à edição do 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

9 
A Corsan deverá apresentar relatórios anuais de medição dos indicadores referentes a cada contrato de prestação 
de serviços de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, integrantes do Sistema, até o dia 31 de março 
do ano subsequente. 

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

10 
Exigir a ligação obrigatória de toda construção e prédios considerados habitáveis, às redes públicas de 
abastecimento de água e de coleta de esgoto 

DOS DIREITOS E GARANTIAS DO MUNICÍPIO 

11 
A realização, pela CORSAN, dos investimentos necessários à expansão e à modernização dos serviços, dos 
equipamentos e das instalações, nos termos previstos nas Metas de Longo Prazo de Investimentos e de forma 
compatível com o Plano Municipal de Saneamento Básico. 

12 
Receber desconto de 50% sobre valor faturado, pela prestação de SAA e SES aos próprios municipais. As economias 
serão classificados na Tarifa Empresarial, categoria de uso “Pública”.  

DAS OBRIGAÇÕES DA CORSAN 

13 
Expedir os regulamentos de instalações prediais e/ou condominiais de água e de esgotamento sanitário, inclusive os 
de tratamento do tipo fossa séptica e poço sumidouro, fossa e filtro biológico, ou dispositivos equivalentes 
submetendo-os à aprovação do MUNICÍPIO. 

DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS 

14 

A CORSAN deverá manter gratuitamente serviço de atendimento aos usuários para registro protocolado das suas 
solicitações sugestões e reclamações, bem como das soluções e respostas apresentadas, de acordo com os prazos 
legais e regulamentares, devendo sempre fornecer ao usuário protocolo comprobatório da comunicação, com os 
correspondentes dia e horário. 

15 
Sem prejuízo do disposto no art. 7 da lei nº 8.987/95, do art. 9º da Lei Federal nº 11.445/07 e do Código de Defesa 
do Consumidor, são direitos dos usuários 

16 Receber serviço adequado; 

17 Receber do MUNICÍPIO e da CORSAN informações para defesa de interesses individuais ou coletivos; 

18 
Receber da CORSAN, dentro do mês de vencimento, o mínimo de seis datas opcionais para a escolha do dia de 
vencimento de seus débitos; 

19 Acesso ao Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto e elaborado nos termos deste contrato; 

20 Acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços. 

21 

A fiscalização periódica da execução dos serviços cabe ao MUNICÍPIO e ao Ente Regulador delegado, nos termos do 
convênio de delegação firmado com o Município, com a cooperação dos usuários, por comissão composta por 
representantes do MUNICÍPIO, do Ente Regulador delegado, da CORSAN e dos usuários, nos termos da norma 
regulamentar. 
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Com relação aos relatórios anuais de medição dos indicadores a serem apresentados, estes não 

traduzem as necessidades do município e, sendo assim, recomenda-se sua remodelação e sobretudo 

sua simplificação. As metas a serem cumpridas pela Corsan e acompanhadas pela Agência Estadual 

de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Riogrande do Sul (AGERGS) seguramente não são 

aquelas postuladas e definidas pelo Município. 

Quanto as ligações de esgoto (itens 10,11 e 12 da Tabela 2.2), deve-se compreender que a efetivação 

destas somente terá êxito com a participação e responsabilidade compartilhada dos usuários, do 

Município, da Câmara de Vereadores, da Corsan, da AGERGS, do Tribunal de Contas e do Ministério 

Público, tendo em vista que se trata de uma oneração adicional a população. Portanto, recomenda-

se analisar e discutir a possibilidade de uma modificação contratual que incentive o 

compartilhamento da responsabilidade entre a população e as instituições acima citadas, através de, 

por exemplo, patrocínios e educação ambiental, para garantir de fato a efetivação das ligações de 

esgoto.  

Ainda, com relação ao item 11 da Tabela 2.2, a realização, pela CORSAN, dos investimentos 

necessários à expansão e à modernização dos serviços, dos equipamentos e das instalações, nos 

termos previstos nas Metas de Longo Prazo de Investimentos e de forma compatível com o PMSB, 

precisa ser esclarecida, pois esta é genérica e não especifica valores, prazos e tecnologia. Esta 

também está em descompasso com o item 8, que prevê a realização, pela Corsan, de estudos 

técnicos relativos aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a edição do 

PMSB do município. 

Por último, deve ser esclarecido e analisado o desconto de 50% na Tarifa Empresarial, do tipo 

“Público”, apresentado pelo modelo contratual da Corsan (item 12 da Tabela 2.2). Uma vez que o 

recebimento de desconto de 50% na Tarifa Empresarial, do tipo “Público”, não enseja benefício 

significativo para o Município, devido a diferença dos valores constantes na tabela com os valores 

das tarifas da Corsan. O Sistema Tarifário da Corsan não especifica o motivo de a tarifa pública ser 

maior do que a tarifa residencial, nem a sua composição para avaliação do seu efetivo valor. Neste 

contexto, a AGERGS deverá ser chamada a prestar esclarecimentos. Outra possibilidade é a de o 

Município reivindicar a aplicação de tarifa social para seus prédios, condicionada a educação 

ambiental. 

Sendo os serviços delegados à Corsan, caberá ao Município empreender esforços junto a Corsan e 

junto a AGERGS (Agência de Regulação) para que ambos realizem suas tarefas firmadas em contrato. 

A proposta da criação de um conselho gestor deliberativo para a temática do saneamento básico tem 
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dentre outros, o firme propósito da garantia do exercício do controle social e da fiscalização dos 

contratos a serem firmados. 

Quanto aos aspectos técnicos, destaca-se positivamente, conforme SNIS (2012) e dados levantados 

no município, que 100% da população urbana de Liberato Salzano é atendida pelo SAA da Corsan, 

que o índice de hidrometação é de 100% e que o Índice de Perdas na Distribuição (IPD) chegou, no 

ano de 2012, a somente 18,06%, bastante abaixo da média nacional que é de aproximadamente 

37,00%. Em relação a qualidade da água, está atende o Padrão de Potabilidade estabelecido pela 

Portaria 2914/2011 e foram realizadas, no ano de 2012, um número consideravelmente a mais de 

análises de cloro residual e de turbidez do que é estabelecido por legislação. No entanto, aspectos 

importantes devem ser analisados e otimizados para melhorar a eficiência operacional do SAA 

urbano.  

Questão importante recai na sobrecarga do sistema, em que os quatro poços tubulares chegam a 

operar 24 horas por dia, operando em seu limite. Somados a isso, há problemas de falta de água e 

pouca pressão na água distribuída para as residências localizadas nas partes altas da cidade, para 

cotas acima da rua Santo Antônio, e no distrito industrial. É portanto, de extrema importância a 

realização, pela Corsan - com a participação do Município e usuários -, de um projeto de expansão do 

SAA da zona urbana, compreendendo a perfuração de novos poços tubulares, setorização, ampliação 

da rede e substituição de redes e ramais precários.  

Na Tabela 2.3 estão apresentadas as demandas elencadas pela CORSAN em reuniões a fim de 

melhorar o SAA da zona urbana de Liberato Salzano. Estas demandas devem ser analisadas e 

adaptadas considerando a projeção populacional e demanda de água para o período de vigência do 

contrato de programa, a fim de verificar se serão suficientes para fornecer água de qualidade e em 

quantidade suficiente à população urbana. Conforme cálculos realizados, a expansão do SAA da zona 

urbana deve ser projetada para uma produção anual compatível com uma demanda de água 

calculada em 97.161,03  m3/ano e uma vazão de 2,7 L/s, isso considerando o período de vigência de 

25 anos do contrato de programa (de 2015 a 2040). 
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Tabela 2.3: Demandas levantadas pela CORSAN para melhorar o SAA em Liberato Salzano. 

DEMANDAS DA CORSAN 

Demanda Localização Observação 

SUBTITUIÇÃO DE  
RAMAIS PRECÁRIOS 

Ruas Montevidéu e Almirante Tamandaré  
214 metros, rede DN 60mm,  
beneficiando 10 famílias  

Ruas Hermogenes Bosegio e  
Duque de Caxias  

470 metros, rede DN 60mm,  
beneficiando 9 famílias  

AMPLIAÇÃO 
DE REDE 

Distrito Industrial  
180 metros, rede DN 60mm  

Construção de reservatório de 50m3  

Rua Almirante Tamandaré, Santo Antônio  Instalação de recalque, beneficiando 48 famílias  

INTERLIGAÇÃO   
DE REDE 

Av. Rio Branco entre as ruas João  
Marini Pizzi e Ferrarini  

 47 metros, beneficiando todo loteamento  
Ferrari (aprox. 28 famílias)  

SUBTITUIÇÃO 
DE ADUTORA 

Rua Duque de Caxias entre as ruas Santo 
Antônio e Marechal Deodoro  

Substituir Adutora de cimento amianto  

PERFURAÇÃO 
DE POÇOS 

Perfuração de dois novos poços para melhoria do abastecimento de água  

 

Outro ponto importante a ser discutido entre Corsan e Município se refere as incrustações nas 

canalizações, possivelmente correlacionada à elevada presença de Carbonatos na água.  Conforme as 

análises de água verificadas, nenhum valor apresentou desconformidade com o Padrão de 

Potabilidade estabelecido pela Port. 2914/2011, no entanto, observou-se alguns parâmetros 

consideravelmente elevados, como alcalinidade devido a presença de carbonatos, flúor e pH. As 

incrustações, além de deteriorar as canalizações, podem diminuir a pressão na rede, intensificando 

os problemas de abastecimento das residências localizadas em lugares mais elevados.  

Neste cenário, em que os serviços de abastecimento de água na zona urbana de Liberato Salzano são 

delegados à Corsan por meio da modalidade de gestão associada, o Conselho Gestor de Saneamento 

Básico, a ser composto por representantes de Secretarias Municipais, usuários e Instituições 

Governamentais, atuaria na fiscalização e regulação dos serviços junto a AGERGS, a fim de que as 

tarefas firmadas em contrato sejam realizadas. Caberia ainda ao Conselho o exercício do controle 

social e a gestão/planejamento das ações a serem propostas pelo PMSB de Liberato Salzano.  

2.2.2 Estimativa da demanda de água  

Neste tópico são propostas as alternativas para aprimoramento dos sistemas de abastecimento de 

Liberato Salzano e universalização do acesso à água no âmbito municipal. Para a construção dos 

cenários aplicados ao abastecimento de água foi considerado um período de 30 (trinta) anos, que 

corresponde aos anos de 2014 a 2044, e foram utilizados parâmetros apresentados no Relatório 1 - 

Diagnóstico Técnico-Participativo.  

Conforme já relatado, a prestação dos serviços de abastecimento de água no perímetro urbano do 

município é realizado pela CORSAN. As avaliações das demandas de água e dos volumes de 
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reservação para a Sede de Liberato Salzano foram calculados tendo como base informações 

constantes no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS, 2012) e dados obtidos 

com a diretoria da CORSAN, feito as adaptações necessárias para a adequada distribuição de água de 

qualidade e em quantidades suficientes. Adotou como satisfatórios ao bom atendimento à 

população os seguintes parâmetros: 

a) Consumo médio per capita de água (q) 

O consumo médio per capita de água representa a quantidade média de água, em litros, consumida 

por cada habitante em um dia. Segundo dados constantes SNIS (2012) para o abastecimento de água 

na zona urbana do município, o consumo médio per capita de água (IN022) medido foi de 150 Litros 

de água por habitante ao dia.  

b) Coeficientes do dia e hora de maior e menor consumo (k1, k2 e k3) 

O consumo de água em uma localidade varia ao longo do dia (variações horárias), ao longo da 

semana (variações diárias) e ao longo do ano (variações sazonais). Conforme a prática corrente, 

foram adotados os seguintes coeficientes de variação da vazão média de água: 

 Coeficiente do dia de maior consumo k1 = 1,2   

 Coeficiente da hora de maior consumo k2 = 1,5  

 Coeficiente da hora de menor consumo k3 = 0,5   

c) Demanda máxima de água (Q) 

Para cálculo da demanda máxima de água, multiplica-se a população pelo consumo per capita 

estabelecido e pelo coeficiente do dia de maior consumo (k1 = 1,2) e divide-se o total por 86.400 

para achar a demanda máxima em litros/segundo, conforme a equação: 

 

Onde: 

Q = demanda máxima diária de água (L/s);  

P = população prevista para cada ano (total);  

k1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20;  
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Ademais, foi considerado para todos os anos o atendimento de 100% da população da sede, para 

que, assim, a produção necessária pudesse ser calculada considerando a universalização do acesso à 

água. 

d) Perdas de água (p) 

Segundo Heller e Pádua (2012), as perdas de água em um sistema de abastecimento correspondem 

aos volumes não contabilizados, incluindo os volumes não utilizados e os volumes não faturados. Tais 

volumes distribuem-se em perdas reais e perdas aparentes, sendo tal distribuição de fundamental 

importância para a definição e hierarquização das ações de combate às perdas e, também, para a 

construção de indicadores de desempenho.  

As perdas físicas ou perdas reais ocorrem através de vazamentos e extravasamentos no sistema, 

durante as etapas de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição, assim como durante 

procedimentos operacionais, como lavagem de filtros e descargas na rede. As perdas não físicas ou 

perdas aparentes ocorrem através de ligações clandestinas (não cadastradas) e por by-pass irregular 

no ramal predial (popularmente “gato”), somada aos volumes não contabilizados devido a 

hidrômetros parados ou com submedição, fraudes de hidrômetros, erros de leituras e similares. 

Segundo os dados constantes no SNIS (2012), o Índice de Perdas na Distribuição (IPD) (IN049) foi de 

18,06%, ou seja, um índice abaixo da média nacional de aproximadamente 37%.  

e) Produção necessária 

A vazão de produção necessária deverá ser o resultado da soma da demanda máxima de água e da 

vazão perdida no sistema de distribuição. 

f) Capacidade instalada 

A capacidade instalada de um sistema de abastecimento de água é avaliado pela sua vazão de 

captação. No caso do sistema de abastecimento de água da sede de Liberato Salzano, a capacidade 

instalada de captação corresponde a soma da vazão de captação dos quatro poços de captação, que 

ao total resulta em 4,17 L/s. 

g) Avaliação do saldo ou déficit de água 

Para avaliar se o sistema de abastecimento de água atualmente instalado no município de Liberato 

Salzano é capaz de atender a demanda necessária, subtraiu-se a produção necessária da capacidade 
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instalada de captação e avaliou-se o déficit ou saldo. Dessa forma, é possível avaliar se o sistema 

conseguirá atender a demanda e, caso contrário, identificar se é necessário realizar expansões.   

h) Avaliação do volume de reservação disponível e necessário 

Segundo informações levantadas na etapa de Diagnóstico (Relatório 1), o sistema de abastecimento 

de água na sede de Liberato Salzano conta com dois reservatórios de 50m³ cada um, totalizando um 

volume de reservação igual a 100 m³. É importante destacar que os reservatórios estão abaixo da 

cota de diversas residências e loteamentos e portanto a distribuição de água nestas áreas mais altas 

é severamente prejudicada, seguidamente há problemas de falta de água e água sem pressão.  

Para o cálculo do volume de reservação necessário, será adotada a recomendação da NBR12217/94 

que estipula um volume mínimo igual a um terço (1/3) do volume distribuído no dia de consumo 

máximo. Dessa forma, para avaliação do déficit ou saldo, subtraiu-se o volume de reservação 

necessário do volume de reservação disponível. 

No Tabela 2.4 foram sistematizados os valores adotados no sistema de abastecimento de água da 

sede de Barra para os principais parâmetros de projeto utilizados neste Prognóstico. 

 

Tabela 2.4: Principais valores adotados para realização do prognóstico do sistema de abastecimento de água da 
sede de Liberato Salzano 

Prestador Localidade 
População 
total em 

2015 (hab.) 

Consumo 
per capita 
(L/hab.dia) 

Perdas 
físicas (%) 

Capacidade 
captação (L/s) 

Volume de 
reservação disponível 

(m³) 

CORSAN Sede 1305 150 18,06 4,17 100 

O Tabela 2.5 apresenta a avaliação da demanda de água e do volumes de reservação para a Sede de 

Liberato Salzano e a Figura 2.4 e Figura 2.5 ilustram essas demandas para o período de horizonte do 

PMSB (2015-2045).  
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Tabela 2.5: Avaliação das disponibilidades e necessidades para o sistema de abastecimento de água da Sede 

Ano 

População 
URBANA 

Demanda 
máxima 

Perdas 
Físicas 

Produção 
necessária 

Capacidade 
instalada  de 

captação 

Saldo 
ou 

Déficit 

Volume de 
reservação 
disponível  

Volume de 
reservação 
necessário  

Saldo ou 
déficit de 

reservação 

habitantes L/s % L/s L/s L/s L/s m³ m³ m³ 

2015 1305 2,72 18,06 0,60 3,32 4,17 0,85 100 95,59 4,41 

2016 1312 2,73 18,06 0,60 3,34 4,17 0,83 100 96,07 3,93 

2017 1319 2,75 18,06 0,61 3,35 4,17 0,82 100 96,55 3,45 

2018 1325 2,76 18,06 0,61 3,37 4,17 0,80 100 97,04 2,96 

2019 1332 2,77 18,06 0,61 3,39 4,17 0,78 100 97,52 2,48 

2020 1338 2,79 18,06 0,61 3,40 4,17 0,77 100 98,01 1,99 

2021 1345 2,80 18,06 0,62 3,42 4,17 0,75 100 98,50 1,50 

2022 1352 2,82 18,06 0,62 3,44 4,17 0,73 100 98,99 1,01 

2023 1359 2,83 18,06 0,62 3,45 4,17 0,72 100 99,49 0,51 

2024 1365 2,84 18,06 0,63 3,47 4,17 0,70 100 99,98 0,02 

2025 1372 2,86 18,06 0,63 3,49 4,17 0,68 100 100,48 -0,48 

2026 1379 2,87 18,06 0,63 3,51 4,17 0,66 100 100,99 -0,99 

2027 1386 2,89 18,06 0,64 3,52 4,17 0,65 100 101,49 -1,49 

2028 1393 2,90 18,06 0,64 3,54 4,17 0,63 100 102,00 -2,00 

2029 1400 2,92 18,06 0,64 3,56 4,17 0,61 100 102,51 -2,51 

2030 1407 2,93 18,06 0,65 3,58 4,17 0,59 100 103,02 -3,02 

2031 1414 2,95 18,06 0,65 3,59 4,17 0,58 100 103,54 -3,54 

2032 1421 2,96 18,06 0,65 3,61 4,17 0,56 100 104,05 -4,05 

2033 1428 2,98 18,06 0,66 3,63 4,17 0,54 100 104,57 -4,57 

2034 1435 2,99 18,06 0,66 3,65 4,17 0,52 100 105,10 -5,10 

2035 1442 3,01 18,06 0,66 3,67 4,17 0,50 100 105,62 -5,62 

2036 1450 3,02 18,06 0,67 3,69 4,17 0,48 100 106,15 -6,15 

2037 1457 3,04 18,06 0,67 3,70 4,17 0,47 100 106,68 -6,68 

2038 1464 3,05 18,06 0,67 3,72 4,17 0,45 100 107,21 -7,21 

2039 1472 3,07 18,06 0,68 3,74 4,17 0,43 100 107,75 -7,75 

2040 1479 3,08 18,06 0,68 3,76 4,17 0,41 100 108,29 -8,29 

2041 1486 3,10 18,06 0,68 3,78 4,17 0,39 100 108,83 -8,83 

2042 1494 3,11 18,06 0,69 3,80 4,17 0,37 100 109,37 -9,37 

2043 1501 3,13 18,06 0,69 3,82 4,17 0,35 100 109,92 -9,92 

2044 1509 3,14 18,06 0,69 3,84 4,17 0,33 100 110,47 -10,47 

2045 1516 3,16 18,06 0,70 3,85 4,17 0,32 100 111,02 -11,02 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.4: Demandas de água para o sistema de Liberato Salzano (Sede) considerando a capacidade instalada de 
captação de água 
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Observa-se que para a projeção realizada há previsão de saldo de produção de água, ou seja, a 

capacidade instalada de captação de água atende a demanda de água prevista para o horizonte do 

plano. Esse resultado indica que problemas de falta de água podem estar mais relacionados a cota 

baixa do reservatório e demais problemas de vazamentos e quebra de tubulações.  

Em relação às demandas de reservação, observa-se que com o tempo o volume disponível é inferior 

ao volume necessário, resultando em um déficit de reservação ao longo dos anos de planejamento 

do presente plano.  

As projeções realizadas indicam para a necessidade de direcionar esforços afim de melhorar e 

otimizar o sistema de abastecimento de água instalado. Nesse sentido, recomenda-se estudo e 

adequação da cota do reservatório para compatibilizar a pressão das tubulações - principalmente nas 

áreas altas - juntamente com a instalação de novo reservatório, a revitalização das tubulações 

antigas e a implantação de setorização e macromedição na rede de distribuição de água. Estas ações 

possivelmente minimizariam problemas frequentes de falta de água e baixa pressão relatados pelos 

moradores de Liberato Salzano.  

2.2.3 Avaliação financeira 

Para as simulações financeiras, apresentado na Tabela 2.7, utilizou-se os indicadores referentes às 

receitas operacionais do SAA de Liberato Salzano apresentados no SNIS (0212) e considerou os dois 

Figura 2.5: Demandas de água para o sistema de Liberato Salzano (Sede) considerando a capacidade instalada de 
reservação de água 
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cenários apresentados anteriormente, onde os serviços são delegados à CORSAN (Cenário1) ou à 

uma autarquia/departamento municipal (Cenário 2).  

Para o cálculo da estimativa do volume medido multiplicou-se o número de habitantes pelo consumo 

per capita de água (0,150 m³/dia) e por 356 para achar a estimativa anual. Por sua vez a receita foi 

calculada multiplicando o volume medido pela tarifa de água adotada, equivalente a R$ 5,72 por 

metro cúbico de para (SNIS, 2012). Já o cálculo das despesas foi realizado multiplicando o volume 

medido pela despesa total com os serviços por m³ faturado. A .... apresenta as despesas 

consideradas para o cenário 1 e o cenário 2, segundo dados do SNIS (2012). 

 
Tabela 2.6: Informações sobre despesas consideradas para o cenário e cenário 2 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS  - ÁGUA E ESGOTO, SNIS 2012 

Código Item Especificação Unidade CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 

FN015 

DESPESAS 
TOTAIS COM OS 
SERVIÇOS (DTS) 

DESPESAS DE 
EXPLORACÃO 

(DEX) 

Total (DEX) R$/ano 392,053.31 333,133.39 

FN010 Pessoal próprio R$/ano 195,152.38 180,000.00 

FN011 Produtos químicos R$/ano 235.74 235.74 

FN013 Energia elétrica R$/ano 105,788.98 105,788.98 

FN014 Serviços de terceiros R$/ano 9,979.68 9,979.68 

FN020 Água importada (bruta ou tratada) R$/ano 0.00 0.00 

FN039 Esgoto bruto exportado R$/ano - - 

FN021 
Fiscais ou tributárias computadas 
na DEX 

R$/ano 43,787.54 0.00 

FN027 Outras despesas de exploração R$/ano 37,108.99 37,108.99 

FN035 SERVIÇO DA 
DÍVIDA - 

PARCELA 1 
DE 2 

Juros e encargos R$/ano 18,914.07 0.00 

FN036 Variação cambial R$/ano 7,083.36 0.00 

FN016 Total R$/ano 25,997.43 0.00 

FN019 Depreciação, amortização e provisão R$/ano 27,828.70 0.00 

FN022 Fiscais ou tributários não incidentes na DEX R$/ano 0.00 0.00 

FN028 Outras despesas R$/ano 0.00 0.00 

FN017 TOTAL (DTS) R$/ano 445,879.44 333,133.39 

AG011 VOLUMES DE ÁGUA FATURADO 1000m³/ano 72.32 72.32 

IN003 DESPESA TOTAL COM OS SERVIÇOS POR M³ FATURADO R$/m³ 6.17 4.61 

 

O Tabela 2.7 apresenta a avaliação das receitas e despesas com os serviços de abastecimento de 

água na zona urbana de Liberato Salzano. A Figura 2.6 ilustra essas avaliações para o cenário 1 e a 

Figura 2.7 ilustra para o cenário 2.  
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Tabela 2.7: Avaliação das receitas e despesas com os serviços de abastecimento de água na zona urbana 

Ano 

População 
URBANA 

Estimativa 
Volume 
medido 

Receitas  
Cenário 1 Cenário 2 

Despesas Saldo/déficit Despesas Saldo/déficit 

habitantes m³/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2015 1305 71475,85 408841,87 441006,00 -32164,13 329503,67 79338,19 

2016 1312 71833,23 410886,08 443211,03 -32324,95 331151,19 79734,89 

2017 1319 72192,40 412940,51 445427,09 -32486,58 332806,95 80133,56 

2018 1325 72553,36 415005,21 447654,22 -32649,01 334470,98 80534,23 

2019 1332 72916,13 417080,24 449892,49 -32812,26 336143,34 80936,90 

2020 1338 73280,71 419165,64 452141,96 -32976,32 337824,05 81341,58 

2021 1345 73647,11 421261,47 454402,67 -33141,20 339513,18 81748,29 

2022 1352 74015,35 423367,77 456674,68 -33306,91 341210,74 82157,03 

2023 1359 74385,42 425484,61 458958,05 -33473,44 342916,79 82567,82 

2024 1365 74757,35 427612,04 461252,84 -33640,81 344631,38 82980,66 

2025 1372 75131,14 429750,10 463559,11 -33809,01 346354,54 83395,56 

2026 1379 75506,79 431898,85 465876,90 -33978,06 348086,31 83812,54 

2027 1386 75884,33 434058,34 468206,29 -34147,95 349826,74 84231,60 

2028 1393 76263,75 436228,63 470547,32 -34318,69 351575,87 84652,76 

2029 1400 76645,07 438409,78 472900,06 -34490,28 353333,75 85076,02 

2030 1407 77028,29 440601,82 475264,56 -34662,73 355100,42 85501,40 

2031 1414 77413,43 442804,83 477640,88 -34836,04 356875,92 85928,91 

2032 1421 77800,50 445018,86 480029,08 -35010,22 358660,30 86358,55 

2033 1428 78189,50 447243,95 482429,23 -35185,28 360453,60 86790,35 

2034 1435 78580,45 449480,17 484841,37 -35361,20 362255,87 87224,30 

2035 1442 78973,35 451727,57 487265,58 -35538,01 364067,15 87660,42 

2036 1450 79368,22 453986,21 489701,91 -35715,70 365887,49 88098,72 

2037 1457 79765,06 456256,14 492150,42 -35894,28 367716,93 88539,22 

2038 1464 80163,89 458537,42 494611,17 -36073,75 369555,51 88981,91 

2039 1472 80564,70 460830,11 497084,23 -36254,12 371403,29 89426,82 

2040 1479 80967,53 463134,26 499569,65 -36435,39 373260,30 89873,96 

2041 1486 81372,37 465449,93 502067,50 -36617,56 375126,61 90323,33 

2042 1494 81779,23 467777,18 504577,83 -36800,65 377002,24 90774,94 

2043 1501 82188,12 470116,07 507100,72 -36984,66 378887,25 91228,82 

2044 1509 82599,06 472466,65 509636,23 -37169,58 380781,69 91684,96 

2045 1516 83012,06 474828,98 512184,41 -37355,43 382685,59 92143,39 
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Conforme avaliações apresentadas na Figura 2.6 e Tabela 2.7, verifica-se que para o cenário 1, em 

que é previsto a delegação dos serviços à CORSAN, as receitas não cobrem as despesas. De fato, 

conforme os indicadores informados no SNIS, 2012, principalmente no comparativo entre receitas e 

despesas no SAA da zona urbana, tem-se uma despesa por metro cúbico de volume medido (IN003, 

igual a 6,17 reais por m3 pouco maior do que sua correspondente receita (IN005, igual a 5,72 reais 

por m3). Isto se deve, provavelmente pelo elevado custo com pessoal e despesas indiretas que o 

sistema único de tarifa da Corsan possui.  

Já o cenário 2, o qual propõe a administração direta pelo município, sugere que há sustentabilidade 

financeira dos serviços de abastecimento de água para a sede de Liberato Salzano, ou seja, as 

receitas cobrem as despesas com os serviços mencionados. Neste cenário não foram considerado os 

custos com serviço da dívida, depreciação, amortização e provisão, fiscais ou tributárias computadas 

Figura 2.6: Receita de água considerando as despesas previstas no cenário 1 (CORSAN) 

Figura 2.7: Receita de água considerando as despesas previstas no cenário 2  
(Autarquia ou Departamento Municipal) 
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na Despesa de Exploração (DEX) não previstas no regime jurídico da administração pública. Como 

custos de pessoal mensais foram considerados R$ 15.000,00.  É importante destacar que ao optar 

por delegar os serviços à uma autarquia municipal ou departamento deverá ser considerado e 

analisado outras variantes - técnicas, administrativas e financeiras - que aqui não foram 

aprofundadas.  

2.2.4 Diretrizes para avaliação do padrão quantitativo e qualitativo do SAA 

Como critérios para a avaliação do padrão quantitativo (dimensionamento) e qualitativo do SAA de 

Liberato Salzano, adotar-se-á como satisfatórios ao bom atendimento à população os seguintes 

parâmetros, dentre outros: 

 
a) Consumo médio per capita: 150 L/hab.dia; 

b) Pressões mínimas e máximas: 10 mca e 40 mca (parâmetro recomendado pela CORSAN); 

c) Reservação: 1/3 do volume do dia de maior consumo; 

d) Micromedição obrigatória, com renovação quinquenal dos hidrômetros instalados; 

e) Meta (ano 2040) para a perda máxima admissível no SAA: 20%  

f) Cobertura do atendimento: 100% para água 

g) Taxa de ocupação residencial: para zona urbana 2 habitantes/economia ativa e para zona 

rural 4 habitantes/economia ativa 

h) NBR 12.211/92 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, 

NBR 12.213/92 - Projeto de captação de água de superfície para abastecimento público, NBR 

12.214/92 - Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público, NBR 

12.215/92 - Projeto de adutora de água para abastecimento público, NBR 1.2216/92 - Projeto de 

estação de tratamento de água, NBR 12.217/94 - Projetos de reservatório de distribuição de água 

para abastecimento público, NBR 12.218/94 - Projeto de rede de distribuição de água para 

abastecimento público; 

i) Portaria N° 2.914, de 12 de dezembro de 2010, do Ministério da Saúde, que estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providências. 
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2.3. CENÁRIOS SAA ZONA RURAL  

Neste cenário, o abastecimento de água na zona rural continua sendo gerenciado pelo Município, 

com controle social do Conselho Gestor de Saneamento a ser criado, sendo a administração dos 

sistemas de água de responsabilidade dos condomínios comunitários e o controle da qualidade da 

água à Secretaria Municipal de Saúde. Para que se alcance a melhoria na eficiência operacional, a 

universalização do abastecimento de água e a garantia de um fornecimento de água segura a 

população, alguns aspectos importantes devem ser discutidos e analisados, principalmente ao que se 

refere aos principais e mais recorrentes problemas: qualidade da água duvidosa para abastecimento, 

falta de água - principalmente em períodos de estiagem -, precariedade dos encanamentos e 

dificuldade na administração dos sistemas. 

Para superar os desafios aconselha-se que a Prefeitura, juntamente com a EMATER, trabalhem em 

cooperação com as associações/condomínios de água a fim de se encontrar uma solução adequada 

para a situação, tanto referente a qualidade da água como também a aspectos financeiros e 

operacionais do SAA. Uma vez que os custos de manutenção, reparos e instalação de novos poços 

são inviáveis financeiramente à população rural.  

Neste cenário, o Conselho Gestor de Saneamento Básico remediaria as discussões com os 

Condomínios Comunitários de Água e se responsabilizaria pela gestão dos investimentos e ações a 

serem executadas conforme disposto no PMSB de Liberato Salzano. 

De forma geral, verifica-se a necessidade de organizar as análises de água realizadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde, compondo um banco de dados em formato computacional a fim de facilitar o 

acompanhamento da qualidade da água de cada poço, e que todos os resultados sejam 

propriamente divulgados aos Condomínios, abrindo espaço para questionamentos e 

esclarecimentos. Este banco de dados auxiliaria na deliberação quanto a necessidade de tratamento 

da água ou não. Vale ressaltar que de acordo com a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, 

compete ao município  inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e as 

práticas operacionais adotadas no sistemas alternativos coletivos de abastecimento de água, 

notificando seus respectivos responsáveis para sanar a(s) irregularidade(s) identificada(s). 

Em vista da importância e obrigatoriedade do fornecimento de água com qualidade a todos os 

habitantes e considerando a informação levantada que os condomínios que atualmente possuem 

tratamento de água estão com dificuldades para manter a sustentabilidade financeira do sistema, 

analisou alternativas para o tratamento da água nesses condomínios. 
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Recomenda-se analisar a possibilidade de adquirir a estação de tratamento mecânica Gutwasser para 

os SAA na zona rural.  O Gutwasser é sistema simples de tratamento de água que contêm um 

aparelho dosador automático para aplicação de produtos sólidos (cloro ou cloro + flúor).  O seu 

funcionamento não requer uso de energia elétrica, a princípio não tem a necessidade de 

manutenção e, por ser simples, o seu manuseio poderá ser realizado pelo próprio condomínio. Os 

únicos custos envolvidos é a sua aquisição e instalação e a reposição dos insumos "Lics Tablet" que 

variam de R$90,00 a R$80,00. Segundo informações obtidas com a empresa 

(http://www.licssuperagua.com.br/) o valor do equipamento instalado, funcionando, com 

acompanhamento técnico no dia da instalação, primeiros insumos (cloro) e uma análise 

microbiológica após a instalação fica em torno de R$ 2.800,00. A Tabela 2.8 apresenta o resumo dos 

custos referentes a aquisição e instalação da estação de tratamento mecânica Gutwasser, uma 

alternativa que diminuiria consideravelmente os custos de tratamento de água para os condomínios 

de água na zona rural.  

Tabela 2.8: Tratamento de água alternativo para a zona rural de Liberato Salzano 

Tratamento de água alternativo para a  
zona rural de Liberato Salzano  

Quantidade de poços 43 poços profundos 

Valor de um Gutwasser R$ 2800,00 

Custo Investimento R$ 120400,00 

Lics Tablet (cloro)  R$ 80 a R$ 90 por Kg 

Observações: Para o cálculo do custo de investimento considerou a 

instalação de um Gutwasser em cada poço profundo.  

 

Também se observa a importância de direcionar esforços para o uso racional da água e para a 

proteção das fontes através da adequação das estruturas de construção e conservação (Perímetro 

imediato de proteção sanitária e estrutura de vedação sanitárias), conforme decreto estadual n° 

42.047, de 26 de dezembro de 2002. Aconselha-se o cercamento dos poços para sua adequada 

proteção. 

2.3.1 Estimativa da demanda de água e avaliação financeira 

No meio rural a prestação dos serviços alternativos coletivos de abastecimento de água para 

consumo humano é de responsabilidade do Município, sendo sua administração delegada a 

Condomínios Comunitários. Com base em uma amostragem foi possível verificar uma estimativa de 

consumo mensal de 5 m³ de água por economia, podendo este variar até 15 m³ de água por 

economia em alguns condomínios. Quanto a tarifa média de água praticada no ano 2014, segundo 

Estatutos analisados, foi de R$ 1,00 por metro cúbico de água para os condomínios sem tratamento 

de água. Já para os condomínios com tratamento de água, foi cobrado por economia em torno de R$ 

http://www.licssuperagua.com.br/
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1,00 por metro cúbico de água mais R$ 8,00 para o tratamento realizado pela empresa SoftSul e R$ 

2,00 para a manutenção.  

A Tabela 2.9 apresenta para o período de 2014 a 2044, a projeção populacional, a estimativa da 

demanda de água e vazões de água para a zona rural. Já a Tabela 2.10 apresenta a avaliação 

financeira dos serviços para a zona rural do município. Para o cálculo da demanda e da vazão de água 

da zona rural utilizou o consumo Médio per Capita de 100 Litros de água por habitante ao dia e 

considerou, para o período analisado de 30 (trinta) anos, uma projeção populacional com taxa de 

crescimento aritméticas de 0,5% ao ano, apresentada no Relatório 1. Destaca-se que os cálculos 

apresentados para a zona rural devem ser tomados como mera estimativa tendo em vista que a 

demanda de água são dispersas de acordo com os condomínios de água e, conforme levantado nos 

próprios condomínios, há uma grande variação de consumo mensal médio por economia, este 

podendo varias de 5 m³ a 15 m³ dependendo do condomínio de água.  

Tabela 2.9: Estimativa da demanda de água e vazões de água para a zona urbana e rural 

Ano 
População Rural 

Demanda de água 
SAA RURAL 

Vazão água 
RURAL 

habitantes m³/ano L/s 

2014 4490 196662,00 6,24 

2015 4512 197645,31 6,27 

2016 4535 198633,54 6,30 

2017 4558 199626,70 6,33 

2018 4580 200624,84 6,36 

2019 4603 201627,96 6,39 

2020 4626 202636,10 6,43 

2021 4650 203649,28 6,46 

2022 4673 204667,53 6,49 

2023 4696 205690,87 6,52 

2024 4720 206719,32 6,56 

2025 4743 207752,92 6,59 

2026 4767 208791,68 6,62 

2027 4791 209835,64 6,65 

2028 4815 210884,82 6,69 

2029 4839 211939,24 6,72 

2030 4863 212998,94 6,75 

2031 4887 214063,93 6,79 

2032 4912 215134,25 6,82 

2033 4936 216209,92 6,86 

2034 4961 217290,97 6,89 

2035 4986 218377,43 6,92 

2036 5011 219469,32 6,96 

2037 5036 220566,66 6,99 

2038 5061 221669,50 7,03 

2039 5086 222777,84 7,06 

2040 5112 223891,73 7,10 

2041 5137 225011,19 7,14 

2042 5163 226136,25 7,17 

2043 5189 227266,93 7,21 

2044 5215 228403,26 7,24 

Observações: Para o cálculo da demanda e vazão de água na zona rural utilizou o consumo Médio per Capita de 

100 Litros de água por habitante ao dia. 
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Tabela 2.10: Estimativa de volumes de água medida e de receita com o fornecimento de água 

Ano 

População 
Rural 

Nº de famílias 
Rural 

Estimativa do volume 
medido SAA RURAL 

Receita RURAL 
 (sem tratamento) 

Receita RURAL 
 (com tratamento) 

habitantes Famílias m³/ano Reais Reais 

2014 4490 1123 163885,00 163885,00 175115,00 

2015 4512 1129 164704,43 164704,43 175990,55 

2016 4535 1134 165527,95 165527,95 176870,48 

2017 4558 1140 166355,59 166355,59 177754,81 

2018 4580 1146 167187,36 167187,36 178643,55 

2019 4603 1151 168023,30 168023,30 179536,75 

2020 4626 1157 168863,42 168863,42 180434,41 

2021 4650 1163 169707,74 169707,74 181336,55 

2022 4673 1169 170556,27 170556,27 182243,21 

2023 4696 1175 171409,06 171409,06 183154,40 

2024 4720 1180 172266,10 172266,10 184070,15 

2025 4743 1186 173127,43 173127,43 184990,47 

2026 4767 1192 173993,07 173993,07 185915,40 

2027 4791 1198 174863,03 174863,03 186844,95 

2028 4815 1204 175737,35 175737,35 187779,15 

2029 4839 1210 176616,04 176616,04 188718,02 

2030 4863 1216 177499,12 177499,12 189661,59 

2031 4887 1222 178386,61 178386,61 190609,87 

2032 4912 1228 179278,54 179278,54 191562,90 

2033 4936 1235 180174,94 180174,94 192520,69 

2034 4961 1241 181075,81 181075,81 193483,26 

2035 4986 1247 181981,19 181981,19 194450,66 

2036 5011 1253 182891,10 182891,10 195422,88 

2037 5036 1259 183805,55 183805,55 196399,97 

2038 5061 1266 184724,58 184724,58 197381,95 

2039 5086 1272 185648,20 185648,20 198368,83 

2040 5112 1278 186576,44 186576,44 199360,65 

2041 5137 1285 187509,33 187509,33 200357,43 

2042 5163 1291 188446,87 188446,87 201359,19 

2043 5189 1298 189389,11 189389,11 202365,96 

2044 5215 1304 190336,05 190336,05 203377,77 

 

Na gestão financeira do SAA da zona rural, não há como precisar sobre a viabilidade financeira da 

atividade, pois inexiste centro de custos apropriado. Das informações colhidas junto a 

municipalidade e aos condomínios de água, os custos com a prestação dos serviços de 

abastecimento de água na zona rural do município superam suas receitas, principalmente nos 

condomínios em que há tratamento de água, o que enseja uma ação quanto ao desenvolvimento de 

um centro de custos com o intuito de evitar que os serviços sejam prejudicados.  
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3. PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO 

AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

3.1. CENÁRIOS APLICADOS AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os cenários propostos foram avaliados tecnicamente e financeiramente e discutidos conjuntamente 

com os membros dos Comitês do PMSB de Liberato Salzano e com  CORSAN. Suas avaliações 

permitirão ao município uma tomada de decisão quanto ao modelo de gestão e as ações necessárias 

para garantir a coleta e tratamento do esgoto na zona urbana e na zona rural. São propostos dois 

cenários, a saber:  

 Cenário 1 (Figura 3.1): Neste cenário, os serviços esgotamento sanitário e de abastecimento 

de água e da zona urbana do município são prestados pela CORSAN. O modelo de gestão a 

ser adotado e os deveres de ambas as partes referentes a elaboração do projeto executivo e 

a implantação do SES, devem ser analisados e acordados num contrato de programa. A partir 

do projeto executivo de SES para Liberato Salzano realizado pela Empresa Ecoplan 

Engenharia LTDA e do Diagnóstico Técnico Participativo recomenda-se para a zona urbana do 

município a implantação do SES do tipo separador absoluto e a construção de uma Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE). Na zona rural, o município é o responsável pela gestão e 

regulação dos SES, sendo previsto a cooperação entre Prefeitura, EMATER e comunidade, a 

fim de fortalecer as ações do Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos para 

Tratamento do Esgoto Doméstico em Áreas Rurais. Neste projeto, a disposição e o 

tratamento dos esgotos sanitários são realizados através da construção de Bacias de 

Evapotranspiração (BET), sistema simplificado de tratamento em que há a possibilidade de 

reutilizar resíduos de construção e pneus. Recomenda-se a cooperação entre as instituições 

para que o projeto seja adequadamente difundido e implantado. 

 Cenário 2 (Figura 3.2): Neste cenário, avalia-se a possibilidade dos serviços de esgotamento 

sanitário e abastecimento de água da zona urbana do município serem prestados por uma 

Autarquia Municipal ou Departamento Municipal, com administração direta do município e 

em que serviços terceirizados fossem contratados para auxiliar na operação, manutenção e 

ampliação do SES. A partir do projeto executivo de SES para Liberato Salzano realizado pela 

Empresa Ecoplan Engenharia LTDA e do Diagnóstico Técnico Participativo recomenda-se para 

a zona urbana do município a implantação do SES do tipo separador absoluto e a construção 

de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Na zona rural, o município é o responsável 

pela gestão e regulação dos SES, sendo previsto a cooperação entre Prefeitura, EMATER e 
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comunidade, a fim de fortalecer as ações do Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos 

para Tratamento do Esgoto Doméstico em Áreas Rurais.  

 

Figura 3.1: Panorama geral do cenário 1 proposto para a gestão do SES de Liberato Salzano 

 

 

 

Figura 3.2: Panorama geral do cenário 2 proposto para a gestão do SES de Liberato Salzano 
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Neste cenário, caberia ao Conselho Gestor de Saneamento Básico, a ser constituído por 

representantes de Secretarias Municipais, Instituições Governamentais (a exemplo da EMATER, 

CORSAN e SESAI) e usuários, o exercício do planejamento e gestão das ações a serem executadas 

conforme o PMSB, além do exercício da fiscalização, regulação e controle social.  

3.2. CENÁRIO SES ZONA URBANA  

Para se alcançar a melhoria na eficiência operacional, a universalização do saneamento e a garantia 

da coleta e tratamento do esgoto sanitário, analisou-se dois cenários para o sistema de esgotamento 

sanitário da zona urbana de Liberato Salzano. Ambos cenários foram avaliados tecnicamente e 

financeiramente e discutidos conjuntamente com os membros dos Comitês do PMSB de Liberato 

Salzano e com  CORSAN. 

Da mesma forma que os cenários avaliados para o abastecimento de água, o cenário 1 previu a 

delegação dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água da zona urbana para a 

Corsan. Considerando esta alternativa, será necessário firmar um novo contrato de programa com 

um período de vigência de 25 anos, discutido no item 2.2.1 deste relatório. Nesta alternativa os 

serviços seriam delegados integralmente à Corsan mediante contrato de programa, ficando a 

instituição responsável pela revisão do projeto executivo e pela implementação do SES dentro do 

prazo acordado com o município, pela operação do sistema e cobrança dos serviços conforme a 

estrutura tarifária que a Corsan aplica para os sistemas de esgoto sob sua operação (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). Neste cenário, caberia ao município, no caso o Conselho Gestor de 

Saneamento Básico, o dever da fiscalização.  

Tabela 3.1: Estrutura tarifária da Corsan (www.corsan.gov.br, acesso em 07/09/2015). 

TARIFA CATEGORIA 
Esgoto 

COLETADO 
PREÇO 

TRATADO 
PREÇO m3 

SOCIAL 

BICA PÚBLICA 1,06 1,48 

RESID. A E A1 0,89 1,25 

m3 EXCEDENTE 2,20 3,08 

BÁSICA RESIDENCIAL B 2,20 3,08 

EMPRESARIAL 

COMERCIAL C1 2,20 3,08 

m3 EXCEDENTE 2,50 3,50 

COMERCIAL  2,50 3,50 

PÚBLICA 2,50 3,50 

INDUSTRIAL 2,84 3,98 
Observações: O Esgoto será cobrado de acordo com o consumo ou o 
volume mínimo da categoria. 

 

 

http://www.corsan.gov.br/


38 

 

Por sua vez o cenário 2 considerou a possibilidade da organização dos serviços de água e esgoto 

através da criação de uma Autarquia Municipal de direito público ou de um Departamento Municipal 

específico para estes serviços. Informações mais detalhadas sobre os dois modelos de gestão podem 

ser encontradas no item 2.1 (página 10 deste relatório). Neste caso, o departamento ou a autarquia 

seria responsável pela gestão dos serviços, podendo terceirizar os serviços de operação e cobrança 

de tarifa.  

3.2.1 Projeto SES Zona Urbana  

Recomenda-se para a zona urbana do município a implantação do SES do tipo separador absoluto e a 

construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) conforme o projeto de SES elaborado em 

2006, o qual foi apresentado à prefeitura municipal de Liberato Salzano pela Empresa Ecoplan 

Engenharia LTDA. Este sistema é composto por rede coletora do tipo separador absoluto, uma 

estação de bombeamento e um sistema de tratamento de esgoto com desarenador + caixa de areia 

Medidor Parshall + 2 UASB + 2 Filtro Biológico Percolador + 2 Leitos de Secagem + Queimador de 

Gás + Ultra Violeta, o qual apresenta grande capacidade de remoção de matéria orgânica (+ de 80%) 

e de organismos patogênicos (+ de 99%) e com custo de implantação de R$ 2.360.942,50 (dois 

milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). A Figura 

3.3 apresenta o croqui do SES projetado para Liberato Salzano.  

 

 

 

Figura 3.3: Croqui do Sistema de Esgoto Sanitário projetado para Liberato Salzano 

 

 

É importante destacar que para o detalhamento do referido projeto foi considerado um período de 

20 anos, de 2006 a 2026, devendo ser reavaliado no caso de sua implantação.  
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3.2.2 Projeção da vazão de esgoto para o horizonte do PMSB  

O crescimento populacional, a previsão de população a ser atendida e os volumes de esgoto 

a serem coletados para o horizonte do PMSB, 2014 a 2044, estão apresentadas na Tabela 3.2. Estas 

são as vazões utilizadas para a elaboração dos cenários e devem ser consideradas no projeto 

executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - vazão nominal e vazão máxima -. Nesse 

sentido, o projeto executivo elaborado em 2006 deve ser integralmente revisado e adequado a 

projeção aqui demonstrada. Adotou como satisfatórios ao bom atendimento à população os 

seguintes parâmetros: 

a) Vazão média de esgotos produzida 

A produção de esgotos corresponde aproximadamente à vazão de água efetivamente consumida. 

Entende-se por consumo efetivo aquele registrado na micromedição da rede de distribuição de água, 

descartando-se, portanto, as perdas do sistema de abastecimento. Parte desse volume efetivo não 

chega aos coletores de esgoto, pois conforme a natureza de consumo perde-se por evaporação, 

incorporação à rede pluvial ou escoamento superficial (ex.: irrigação de jardins e parques, lavagem 

de carros, instalações não conectadas à rede etc.). Dessa forma, para estimar a fração da água que 

adentra à rede de esgotos, aplica-se o coeficiente de retorno (R), que é a relação média entre o 

volume de esgoto produzido e a água efetivamente consumida. O coeficiente de retorno pode variar 

de 40% a 100%, sendo que usualmente adota-se o valor de 80% (VON SPERLING, 2005). 

A produção estimada de esgoto da população urbana de Liberato Salzano foi calculada conforme 

Equação: 

 

Onde: 

P = população prevista para cada ano (total); 

q = consumo médio de água per capita (m³/hab.dia):  

R = coeficiente de retorno: 0,80 

A Vazão nominal estimada de esgoto da população urbana de Liberato Salzano foi calculada 

conforme Equação: 
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Onde: 

P = população prevista para cada ano (total); 

q = consumo médio de água per capita (L/hab.dia):  

R = coeficiente de retorno: 0,80 

K1= coeficiente do dia de maior consumo: 1,2 

A Vazão máxima estimada de esgoto da população urbana de Liberato Salzano foi calculada 

conforme Equação: 

 

Onde: 

P = população prevista para cada ano (total); 

q = consumo médio de água per capita (L/hab.dia):  

R = coeficiente de retorno: 0,80 

K1= coeficiente do dia de maior consumo: 1,2 

K2= coeficiente da hora de maior consumo: 1,5 

Em Liberato Salzano adotou-se o consumo médio per capita de água de 150 litros de água por 

habitante ao dia, conforme dados constantes SNIS (2013). Destaca-se que para a realização deste 

prognóstico a demanda calculada considerou o atendimento de 100% da população da Sede, 

considerando a universalização do acesso à coleta e ao tratamento de esgoto na área urbana. 
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Tabela 3.2: Projeção da vazão de esgoto para o horizonte do PMSB 

Ano 
População 

Total 
População 

Urbana 

Produção 
Estimada de 

Esgoto 

Vazão Nominal 
estimada de 

Esgoto 

Vazão máxima 
estimada de 

Esgoto 

Vazão média 
estimada de 

Esgoto 
habitantes habitantes m³/ano L/s L/s L/s 

2014 5789 1299 56896 2,17 3,25 1,80 

2015 5818 1305 57181 2,18 3,26 1,81 

2016 5847 1312 57467 2,19 3,28 1,82 

2017 5876 1319 57754 2,20 3,30 1,83 

2018 5906 1325 58043 2,21 3,31 1,84 

2019 5935 1332 58333 2,22 3,33 1,85 

2020 5965 1338 58625 2,23 3,35 1,86 

2021 5995 1345 58918 2,24 3,36 1,87 

2022 6025 1352 59212 2,25 3,38 1,88 

2023 6055 1359 59508 2,26 3,40 1,89 

2024 6085 1365 59806 2,28 3,41 1,90 

2025 6115 1372 60105 2,29 3,43 1,91 

2026 6146 1379 60405 2,30 3,45 1,92 

2027 6177 1386 60707 2,31 3,47 1,93 

2028 6208 1393 61011 2,32 3,48 1,93 

2029 6239 1400 61316 2,33 3,50 1,94 

2030 6270 1407 61623 2,34 3,52 1,95 

2031 6301 1414 61931 2,36 3,53 1,96 

2032 6333 1421 62240 2,37 3,55 1,97 

2033 6364 1428 62552 2,38 3,57 1,98 

2034 6396 1435 62864 2,39 3,59 1,99 

2035 6428 1442 63179 2,40 3,61 2,00 

2036 6460 1450 63495 2,42 3,62 2,01 

2037 6493 1457 63812 2,43 3,64 2,02 

2038 6525 1464 64131 2,44 3,66 2,03 

2039 6558 1472 64452 2,45 3,68 2,04 

2040 6591 1479 64774 2,46 3,70 2,05 

2041 6623 1486 65098 2,48 3,72 2,06 

2042 6657 1494 65423 2,49 3,73 2,07 

2043 6690 1501 65750 2,50 3,75 2,08 

2044 6723 1509 66079 2,51 3,77 2,10 

 

Conforme informações do Projeto Executivo do SES (2006), a vazão média de contribuição adotada 

para o dimensionamento da ETE foi de 3,83 litros por segundo, isso sem considerar a vazão de 

infiltração que aumenta este valor para 6,13 L/s. Neste caso, podemos observar que a capacidade 

prevista para a ETE de Liberato Salzano é suficiente para atender toda a população da zona urbana 

desde o início de plano até o ano de final de plano (2044), quando a demanda por coleta e 

tratamento de esgoto foi estimada em 3,77 L/s.  

É importante destacar que o projeto executivo do SES considerou uma população final de projeto de 

2063 habitantes e um consumo médio per capita de água de 200  litros de água por habitante ao dia. 
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3.2.3  Padrão de lançamento para efluente final de SES  

Os padrões de emissão exigidos pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) para o 

efluente final dos sistemas de tratamento de esgotos são regrados pela Resolução Consema Nº 128, 

de 26 de novembro de 2006, Tabela 3.3. Considerando uma vazão inicial máxima de esgoto de 3,25 

L/s, equivalente a 280,91 m³/d (ano 2014), e vazão máxima estimada para final de plano de 3,77 L/s, 

equivalente a 326,25 m3/d (ano 2044), o efluente do SES de Liberato Salzano deve atender o padrão 

de emissão destacado na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Valores para efluentes líquidos domésticos para diferentes faixas de vazão 

 
 

Para esta faixa de vazão (menor do que 500 m3/d), o artigo 20º, § 2º, do Consema 128, estabelece 

que os efluentes líquidos domésticos devem atender os seguintes padrões de emissão para os 

parâmetros DBO5, DQO e SS: 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio: a carga orgânica de DBO5 no efluente final do sistema 

deverá ser igual ou inferior a 100 mgO2/L. 

 Demanda Química de Oxigênio: a determinação de DQO no efluente final do sistema deverá 

ser igual ou inferior a 300 mgO2/L. 

 Sólidos em Suspensão: a concentração no efluente final do sistema deverá ser igual ou 

inferior a 100 mg/L. 

 Sólidos Sedimentáveis: a concentração no efluente final do sistema deverá ser igual ou 

inferior a 1,0 ml/L em teste de 1 hora em cone “Imhoff”. 

 Coliformes Fecais: o sistema deverá apresentar uma eficiência de remoção de organismos de 

coliformes fecais, igual ou superior a 90%. 

Segundo artigo 22, para qualquer vazão de lançamento deve ser atendido o padrão de 20mg/L para 

Nitrogênio Amoniacal. Esta condição indica adotar sistemas de tratamento de esgoto que procedam 

a nitrificação (oxidação de Nitrogênio Amoniacal para Nitrito e Nitrato). A Tabela 3.4 apresenta faixas 

dos parâmetros Fósforo Total  e Coliformes Termotolerantes em função da faixa de vazão. 

(Resolução Consema nº 128/2006). 
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Tabela 3.4: Faixas do parâmetro Fósforo Total e Coliformes Termotolerantes em função da faixa de vazão. 
(Resolução Consema nº 128/2006). 

 
 

A carga orgânica do afluente do sistema foi estabelecida considerando-se o valor recomendado pela 

PNB-570 para afluentes domésticos, que é de 54 g DBO5/hab.dia. 

Sendo os esgotos de origem predominantemente doméstica, estimou-se, para a concentração de 

organismos coliformes fecais, aqui utilizados como indicadores de contaminação bacteriana, o valor 

de 1 x 107 NMP CF/100 mL. 

A Resolução CONSEMA 263, em seu artigo 1º, suspende as Resoluções CONSEMA 128 e 129/2006, 

em caráter excepcional, para fins de condições e padrões de lançamento de efluentes líquidos 

domésticos dos sistemas públicos de tratamento de esgoto sanitário. No artigo 2, desta resolução, no 

período de vigência desta normativa será utilizada a resolução CONAMA 430/2011 para definições de 

condições e padrões de lançamento de efluentes líquidos domésticos do sistema público de 

esgotamento sanitário. 

Conforme informações do Projeto Executivo do SES (2006), verifica-se que o sistema UASB + filtro 

biológico proposto para a ETE de Liberato Salzano atende os padrões estabelecidos pelos órgão 

regulamentadores no quesito da demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, 

sólidos em suspensão e remoção de organismos patogênicos superior a 90%. Segundo os dados, o 

sistema de tratamento proposto apresenta grande capacidade de remoção de matéria orgânica (+ de 

80%) e de organismos patogênicos (+ de 99%). 

3.2.4  Dimensionamento da ETE   

Conforme informações preliminarmente analisadas do Projeto Executivo do SES de Liberato Salzano 

(2006), o dimensionamento e sistema de tratamento de esgoto proposto atendem os pré-requisitos 

estabelecidos pelas normas técnicas e padrões dos orgãos regulamentadores. Em recaindo a escolha 

do município para a implantação do projeto de SES elaborado em 2006 pela Empresa Ecoplan 
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Engenharia LTDA., este deverá ser reavaliado mais detalhadamente, devendo as adaptações serem 

feitas conforme diretrizes do PMSB.  

3.2.5  Análise financeira dos projetos de SES Zona Urbana   

Os cenários financeiros e econômicos do sistema de esgotamento sanitário foram elaborados para o 

período de 2010 a 2040. Para a construção do CENÁRIO SES serão considerados os investimentos 

calculados no projeto de SES elaborado em 2006 e para os custos estimados para a operação do 

sistema de esgotamento sanitário serão considerados o equivalente à U$ 9,00 por habitante ao ano. 

A partir dos custos totais calculou-se o valor presente líquido (VPL) de cada cenário considerando 

taxa mínima de atratividade – TMA de 12% ao ano. Já para as simulações da receita estimada 

decorrente da prestação dos serviços de esgotamento sanitário utilizou-se como referência uma 

tarifa para esgoto tratado de R$ 2,76/m3 de esgoto medido. A Tabela 3.5 apresenta os parâmetros 

utilizados para a simulação dos cenários aplicados à temática dos esgotos sanitários. 

Tabela 3.5:  Parâmetros utilizados para simulações dos cenários SES. 
 

Parâmetros utilizados para simulações dos cenários SES 

Consumo Médio per Capita (L/hab.dia) 150 

Coeficiente de máxima vazão diária 1,2 

Coeficiente de máxima vazão horária 1,5 

Coeficiente de retorno 0,8 

Carga DBO5 per capita (g/hab.d) 54 

Carga SS per capita (g/hab.d) 60 

Operação - (U$/hab/ano) 9 

Relação R$/U$ 3,50 

 

Para efeitos de cálculo do volume de esgoto a ser coletado e, por conseguinte, para simular receitas 

decorrentes da prestação dos serviços de esgotamento sanitário (SES), adotou-se um percentual 

otimista de 80% de taxa de sucesso na efetivação das ligações de esgoto, a qual considera 

principalmente dificuldades técnicas (declividade invertida, etc.) e a baixa disposição da população 

em conectar-se aos SES onde estes forem implantados.  

A Tabela 3.6 apresenta uma simulação financeira para o CENÁRIO SES – Liberato Salzano, 

considerando o arranjo proposto pelo projeto de SES elaborado em 2006. A Receita Potencial 

resultou em R$ 2,76/m3 e o somatório do Valor Presente Líquido resultou em 310.206 m3 para o 

volume estimado de esgoto medido. Neste cenário, o valor de investimento para a implantação do 

SES seria de R$ 2.360.942,50 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e dois 

reais e cinquenta centavos), o que resultaria num somatório do Valor Presente Líquido de R$ 

2.263.342,08 e um custo marginal de R$ 7,30 /m³ de esgoto medido. 
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Tabela 3.6: Simulação financeira para o cenário proposto pelo projeto de SES elaborado em 2006 
 

Projeto SES 2006 

Ano 

Pop. 
Total 

Pop. 
Urbana 

Percentual 
de população 

atendida 

Volume 
estimado de 

esgoto medido 

Receita 
estimada SES 

CUSTOS 

Custos 
Operacionais 

Custos 
Investimentos 

Total dos 
Custos SES 

hab hab % m3/ano R$/ano R$/ano R$ R$ 

2014 5789 1299 0 0,00 0,00 Revisão do 
projeto do SES 
e implantação 

do sistema 

  0,00 

2015 5818 1305 0 0,00 0,00   0,00 

2016 5847 1312 0 0,00 0,00   0,00 

2017 5876 1319 0 0,00 0,00 1652877,31 1652877,31 

2018 5906 1325 40 23217,07 64079,13 16697,21 708065,19 724762,40 

2019 5935 1332 50 29166,45 80499,40 20975,87 
 

20975,87 

2020 5965 1338 80 46899,65 129443,04 33729,20   33729,20 

2021 5995 1345 80 47134,15 130090,25 33897,85   33897,85 

2022 6025 1352 80 47369,82 130740,71 34067,34   34067,34 

2023 6055 1359 80 47606,67 131394,41 34237,67   34237,67 

2024 6085 1365 80 47844,70 132051,38 34408,86   34408,86 

2025 6115 1372 80 48083,93 132711,64 34580,91   34580,91 

2026 6146 1379 80 48324,35 133375,20 34753,81   34753,81 

2027 6177 1386 80 48565,97 134042,07 34927,58   34927,58 

2028 6208 1393 80 48808,80 134712,28 35102,22   35102,22 

2029 6239 1400 80 49052,84 135385,84 35277,73   35277,73 

2030 6270 1407 80 49298,11 136062,77 35454,12   35454,12 

2031 6301 1414 80 49544,60 136743,09 35631,39   35631,39 

2032 6333 1421 80 49792,32 137426,80 35809,55   35809,55 

2033 6364 1428 80 50041,28 138113,94 35988,59   35988,59 

2034 6396 1435 80 50291,49 138804,51 36168,54   36168,54 

2035 6428 1442 80 50542,95 139498,53 36349,38   36349,38 

2036 6460 1450 80 50795,66 140196,02 36531,13   36531,13 

2037 6493 1457 80 51049,64 140897,00 36713,78   36713,78 

2038 6525 1464 80 51304,89 141601,49 36897,35   36897,35 

2039 6558 1472 80 51561,41 142309,49 37081,84   37081,84 

2040 6591 1479 80 51819,22 143021,04 37267,25   37267,25 

2041 6623 1486 80 52078,31 143736,15 37453,58   37453,58 

2042 6657 1494 80 52338,71 144454,83 37640,85   37640,85 

2043 6690 1501 80 52600,40 145177,10 37829,05   37829,05 

2044 6723 1509 80 52863,40 145902,99 38018,20   38018,20 

      ∑VPL 310206 m³ 
R$ 

856.169,22  
∑VPL 

R$ 
2,263,342,08 

 

Com o objetivo de reduzir e distribuir os custos de investimento, o PMSB analisou a possibilidade de 

implementar o sistema de esgotamento sanitário em etapas com verbas não onerosas. Essa 

avaliação é apresentada na Tabela 3.7 e os percentuais de atendimentos são os descritos a seguir e 

consideraram a implantação em etapas do SES: 

 Período de 2016 a 2017: Revisão e concepção do projeto executivo, solicitação de verbas do 

Orçamento Geral da União, por meio da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) ou outro 

Ministério; 

 Período de 2018 a 2019: Implantação da 1ª etapa do SES com a construção do tronco coletor, 

emissário final, reatores UASB, queimador de gases, filtro biológico e leito de secagem e com 

percentual de atendimento de 40% do total da população urbana no início da operação; 
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 Período de 2019 a 2021: Complementação da 1ª etapa do SES com a expansão da rede 

coletora, alcançando gradualmente um percentual de atendimento de 80% da população 

urbana; 

 Período de 2025 a 2026: Implantação da 2ª etapa do SES através da construção de módulo 

de desinfecção por radiação ultra violeta ; 

 Período 2027 a 2044: Percentual de atendimento de 80% da população da zona urbana e 

término do contrato de programa com a Corsan em 2040. 

 
A Tabela 3.7 apresenta uma simulação financeira considerando o arranjo proposto pelo PMSB, em 

que é previsto a construção do SES em etapas e através de recursos não onerosos. Neste cenário, o 

valor de investimento para a implantação do SES seria também de R$ 2.360.942,50 (dois milhões, 

trezentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e devido a 

distribuição deste valor em etapas e os custos de investimentos serem providos pelo Orçamento 

Geral da União, o somatório do Valor Presente Líquido resultou no valor de R$ 583.342,61 e um 

custo marginal de R$ 1,93 /m³ de esgoto medido. É importante destacar que para o cálculo do Valor 

Presente Líquido considerou uma contrapartida do município com 10% do total do custo de 

investimento. 

 Quanto aos valores referentes a Receita Potencial e o somatório do Valor Presente Líquido para o 

volume estimado de esgoto medido resultaram em, respectivamente, R$ 2,76/m3 e 302.755 m³. A 

Tabela 3.8 apresenta um comparativo dos valores finais para os dois arranjos propostos para o 

sistema de tratamento. 
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Tabela 3.7: Simulação financeira para o cenário proposto pelo projeto de SES elaborado em 2006 

Projeto proposto pelo PMSB 

Ano 
Pop. 

Urbana 

Percentual 
de população 

atendida 

Volume 
estimado de 

esgoto medido 

Receita 
estimada SES 

 CUSTOS 

Custos 
Operacionais 

Custos 
Investimentos 

Contrapartida 
(10%) 

Total dos 
Custos SES 

hab % m3/ano R$/ano R$/ano R$ R$ R$ 

2014 1299 0 0,00 0,00 Revisão do 
projeto do SES 
e implantação 

do sistema 

   0,00 

2015 1305 0 0,00 0,00    0,00 

2016 1312 0 0,00 0,00    0,00 

2017 1319 0 0,00 0,00 1467819,92 146781,99 146781,99 

2018 1325 40 23217,07 64079,13 16697,21     16697,21 

2019 1332 50 29166,45 80499,40 20975,87     20975,87 

2020 1338 60 35174,74 97082,28 25296,90 708065,19 70806,52 96103.42 

2021 1345 80 47134,15 130090,25 33897,85     33897,85 

2022 1352 80 47369,82 130740,71 34067,34 
 

 34067,34 

2023 1359 80 47606,67 131394,41 34237,67     34237,67 

2024 1365 80 47844,70 132051,38 34408,86     34408,86 

2025 1372 80 48083,93 132711,64 34580,91 185057,39 18505,74 53086.65 

2026 1379 80 48324,35 133375,20 34753,81    34753,81 

2027 1386 80 48565,97 134042,07 34927,58    34927,58 

2028 1393 80 48808,80 134712,28 35102,22    35102,22 

2029 1400 80 49052,84 135385,84 35277,73    35277,73 

2030 1407 80 49298,11 136062,77 35454,12    35454,12 

2031 1414 80 49544,60 136743,09 35631,39    35631,39 

2032 1421 80 49792,32 137426,80 35809,55    35809,55 

2033 1428 80 50041,28 138113,94 35988,59    35988,59 

2034 1435 80 50291,49 138804,51 36168,54    36168,54 

2035 1442 80 50542,95 139498,53 36349,38    36349,38 

2036 1450 80 50795,66 140196,02 36531,13    36531,13 

2037 1457 80 51049,64 140897,00 36713,78    36713,78 

2038 1464 80 51304,89 141601,49 36897,35    36897,35 

2039 1472 80 51561,41 142309,49 37081,84    37081,84 

2040 1479 80 51819,22 143021,04 37267,25    37267,25 

2041 1486 80 52078,31 143736,15 37453,58    37453,58 

2042 1494 80 52338,71 144454,83 37640,85    37640,85 

2043 1501 80 52600,40 145177,10 37829,05    37829,05 

2044 1509 80 52863,40 145902,99 38018,20    38018,20 

    ∑VPL 302755 R$ 835.603,38 
 

∑VPL 
 R$ 

400.462,18 

 

Tabela 3.8: Comparativo dos valores finais para os dois arranjos propostos para o sistema de tratamento. 

 
Projeto SES 2006 Projeto PMSB¹ 

Custo investimento R$ 2.360.942,50 R$ 2.360.942,50 

∑VPL dos custos R$ 2.263.342,08 R$ 400.462,18 

∑VPL da receita R$ 856.169,22 R$ 835.603,38 

∑VPL do volume de esgoto 310206 m³ 302755 m³ 

Receita potencial R$ 2,76 / m³ R$ 2,76 / m³ 

Custo marginal R$ 7,30 / m³ R$ 1,32 / m³ 

¹ Arranjo proposto pelo PMSB, em que é previsto a construção do SES em etapas e através de recursos não onerosos e 10% 

de contrapartida 

Os resultados comparativos entre a Receita Potencial de R$ 2,76/m3 e os Custos Marginais calculados 

de R$ 7,30/m3 e R$ 1,32/m3, sugerem que somente o cenário em que é previsto a implantação 
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gradual do sistema de esgoto sanitário e com recursos não onerosos há sustentabilidade dos 

serviços.  

Para os projetos executivos, recomenda-se adotar quantitativos decorrentes do projeto, assim como 

cotejá-los com preços unitários SINAPE ou atualização de valores de acordo com valores 

orçamentários adotados pela Corsan. O Benefício de Despesas Indiretas (BDI) recomendado pelos 

agentes de financiamento de recursos na área do saneamento tem limite máximo que se aproxima 

de 28%, existindo diferenças para o BDI para materiais, equipamentos, serviços e mão de obra. Por 

essa razão, recomenda-se ao município realizar a execução dos projetos executivos através de uma 

ação conjunta e cooperada entre os entes federados, onde deverão ser empreendidos esforços para 

a busca por recursos não onerosos do Orçamento Geral da União.  

Este cenário demonstra a importância da aprovação da Política Municipal para o Saneamento Básico 

e do PMSB, cujo projeto de lei está proposto no Relatório 5 – Minuta de Projeto de Lei do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

3.3. CENÁRIO SES ZONA RURAL  

Tendo em vista que a população de Liberato Salzano é predominantemente rural, deve-se direcionar 

esforços para solucionar a questão da disposição e tratamento de esgoto sanitário nessas áreas. Para 

o ano de 2014, estima-se que 196.662 m³ de esgotos foram depositados no ambiente sem o devido 

tratamento e cuidado, mesmo que de forma dispersa.  Portanto, recomenda-se a cooperação entre o 

município, responsável pela gestão e regulação destes serviços, e EMATER, órgão atuante na zona 

rural, para fortalecer as ações do Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos para Tratamento do 

Esgoto Doméstico em Áreas Rurais, que prevê a construção de Bacias de Evapotranspiração (BET) 

que são sistemas simplificados de tratamento de esgoto em que há a possibilidade de reutilizar 

resíduos de construção e pneus. 

Estima-se que o custo para a construção de uma BET reaproveitando materiais de construção e 

pneus descartados considerando uma família de cinco pessoas,  é em torno de R$500,00 a R$ 700,00.  

A implementação destes sistemas de tratamento de esgoto em cada uma das 1123 famílias da zona 

rural de Liberato Salzano, considerando o valor de R$ 500,00 para a construção de uma BET, 

resultaria num custo total de aproximadamente R$ 561.500,00 (quinhentos e sessenta e um mil e 

quinhentos reais). Com o adequado assessoramento e capacitação dos beneficiários, a manutenção e 

operação destes sistemas ficariam a encargo dos próprios moradores. 
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Recomenda-se uma ação conjunta e cooperada entre os entes federais e beneficiários, tanto no 

âmbito financeiro quanto no âmbito técnico, analisando a possibilidade de se buscar recursos não 

onerosos.  

3.3.2 Projeção da carga orgânica produzida e vazão de esgoto para o 

horizonte do PMSB  

Para as avaliações das demandas por coleta e tratamento de esgoto para zona rural de Liberato 

Salzano, adotou-se os seguintes parâmetros: 

a) Carga orgânica gerada 

Para avaliar a carga orgânica associada ao esgoto sanitário, gerada e lançada nos cursos d’água que 

entrecortam o município de Liberato Salzano, trabalhou-se com as seguintes informações: número 

total de habitantes da zona rural do município e contribuição de cada indivíduo em termos de 

matéria orgânica presente nos esgotos domésticos. Segundo VON SPERLING (2005), esse valor 

correspondente a 0,054 Kg DBO.hab-1.d-1. Dessa forma, a carga orgânica gerada foi calculada 

multiplicando-se a sua população (em nº de habitantes) pela carga per capita (equivalente a 0,054 Kg 

DBO.hab-1.d-1), 

b) Vazão média de esgotos produzida 

Para estimar a vazão média de esgotos produzida pela população da zona rural, foi considerado um 

consumo per capita de água equivalente a 100 L/hab.dia e um coeficiente de retorno de 80%. A 

vazão média de esgotos da população rural de Liberato Salzano foi calculada para o período 

compreendido entre 2014 e 2044 (horizonte de planejamento do PMSB), conforme a Equação: 

 

Onde: 

P = população prevista para cada ano (total); 

q = consumo médio de água per capita (L/hab.dia); 

R = coeficiente de retorno: 0,80 

O  Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta a avaliação da carga orgânica gerada e da 

demanda por coleta e tratamento de esgoto para a zona rural. 

 



50 

 

Tabela 3.9: Avaliação da carga orgânica gerada e da demanda por coleta e tratamento de esgoto para 
a zona rural de Liberato Salzano 

Ano 
População Zona Rural Carga orgânica gerada Vazão média de esgotos 

produzida (L/s) habitantes Kg DBO/dia 

2014 4490 242,46 4,16 

2015 4512 243,67 4,18 

2016 4535 244,89 4,20 

2017 4558 246,12 4,22 

2018 4580 247,35 4,24 

2019 4603 248,58 4,26 

2020 4626 249,83 4,28 

2021 4650 251,07 4,31 

2022 4673 252,33 4,33 

2023 4696 253,59 4,35 

2024 4720 254,86 4,37 

2025 4743 256,13 4,39 

2026 4767 257,41 4,41 

2027 4791 258,70 4,44 

2028 4815 259,99 4,46 

2029 4839 261,29 4,48 

2030 4863 262,60 4,50 

2031 4887 263,91 4,53 

2032 4912 265,23 4,55 

2033 4936 266,56 4,57 

2034 4961 267,89 4,59 

2035 4986 269,23 4,62 

2036 5011 270,58 4,64 

2037 5036 271,93 4,66 

2038 5061 273,29 4,69 

2039 5086 274,66 4,71 

2040 5112 276,03 4,73 

2041 5137 277,41 4,76 

2042 5163 278,80 4,78 

2043 5189 280,19 4,80 

2044 5215 281,59 4,83 

 

 

Os resultados apontam para a necessidade de implementar soluções que possam tratar 

preliminarmente o esgoto doméstico antes deste ser lançado ao ambiente contaminando o 

solo e recursos hídricos e expondo a população rural à sérios riscos de doenças 

correlacionadas a saneamento inadequado como diarreia, verminoses, dentre outros.  
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4. PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO 

A DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Neste capitulo será desenvolvido um cenário, o qual considera aspectos de ordem técnica e 

ambiental. O cenário visa demonstrar a importância do planejamento e do dimensionamento das 

galerias pluviais segundo critérios hidrológicos e urbanos. O desenvolvimento do cenário aplicado a 

drenagem e ao manejo de águas pluviais, objetiva atender ao princípio da precaução e prevenção 

contra problemas que poderão advir da falta de regulação planejamento e implantação de um 

sistema de drenagem pluvial segundo diretrizes recomendadas nas normas técnicas, manuais, e 

diretrizes hidráulicas e hidrológicas. 

4.1. CENÁRIO APLICADO A DRENAGEM E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

Na zona urbana do município, segundo situações vivenciadas em 2014, já é possível constatar 

algumas situações de carreamento de sedimentos ao Rio Marcolino e da água de chuva ocasionar 

transtornos nas vias públicas e adentrar pátios, principalmente nas partes baixas, e que 

provavelmente são ocasionadas por vários fatores, como: 

 Aumento de impermeabilização do solo, o que contribui para um maior volume de água 

escoando pela superfície numa velocidade maior; 

 Áreas consolidadas e urbanizadas cujos projetos foram desenvolvidos utilizando parâmetros 

que não correspondem às considerações hidrológicas e hidráulicas atuais. 

Se prevermos uma crescente ocupação por construções na zona urbana de Liberato Salzano, os 

vazios urbanos e terrenos permeáveis hoje existentes passarão a ser ocupados e se tornarão solos 

impermeáveis, promovendo um maior aumento do volume de água de chuva escoando pela 

superfície. Nesse contexto, se não houver uma intervenção do poder público em ampliar a 

infraestrutura do sistema de drenagem pluvial que hoje existe de forma fragmentada e pontual e 

uma intervenção em preservar áreas estratégicas para permitir a infiltração da água da chuva no 

solo, como as matas ciliares do Rio Marcolino, os problemas relacionados à alagamentos e 

inundações se agravarão, principalmente nos pontos que já são considerados críticos: ponte sobre o 

rio Marcolino da rua Treze de Maio e o da rua Hermógenes Bazéggio e as ruas Montevidéo, 

Voluntários da Pátria, Hermógenes Bazéggio, Duque de Caxias e Florêncio Ecelino Zottis. A Figura 4.1 

apresenta, segundo informações colhidas junto a Secretaria de Administração e Planejamento e 

cidadãos residentes na zona urbana, linhas de escoamento e pontos de alagamentos ou aqueles que 

oferecem riscos para a população.  
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Figura 4.1: Áreas mais propícias a terem problemas com alagamentos na zona urbana 

 

No cenário proposto apresentado na Figura 4.2, permanece ao Município, respectivamente à 

Secretaria  Municipal de Obras e Viação, a responsabilidade da gestão da drenagem pluvial. 

Conforme os problemas verificados no município, a gestão da drenagem e o manejo de águas 

pluviais requer o monitoramento da impermeabilização, a edição de um manual de drenagem pluvial 

simplificado e o incentivo para a adoção de medidas estruturais como o uso de tecnologias de baixo 

impacto, como: pavimentos permeáveis, a captação e o armazenamento de água de chuva, 

barraginhas, dentre outras.  

Para a zona rural recomenda-se buscar a cooperação entre a Secretaria de Obras e Viação, a 

Secretaria de Agricultura, a EMATER e a comunidade a fim de fortalecer as ações de implementação 

de tecnologias de baixo custo e impacto. A construção de barraginhas, ou a captação e 

armazenamento em cisternas da água da chuva, além de minimizar problemas decorrentes de 

inundação, contribuem para minimizar impactos de estiagem e podem servir como apoio à sistemas 

de irrigação.  
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Figura 4.2: Panorama geral do cenário proposto para a gestão da drenagem e manejo das  
águas pluviais para a zona urbana e rural. 

 

Quanto a gestão da drenagem urbana apresenta-se como importante desafio ao Município qualificar 

os condicionantes diretamente relacionados às águas pluviais e à ocupação urbana. Recomenda-se, 

conforme as técnicas atuais de drenagem pluvial, o controle do escoamento na fonte. Ou seja, onde 

a ocupação do solo seja realizada seguindo os critérios de impacto mínimo, em que as novas 

ocupações preveem a infiltração da água da chuva no próprio terreno. Nesse sentido, é importante 

que a forma e a intensidade de ocupação do solo urbano seja objeto de regulação por dispositivos 

legais no município. 

A utilização de dispositivos de controle na fonte não evita completamente a necessidade da 

construção de redes tradicionais de drenagem pluvial. Nesse caso, as águas de chuva que escoam 

pela superfície deverão ser coletadas por meio de grelhas e conduzidas por tubulações de concreto 

de dimensões adequadas. Os valores a adotar para os coeficientes de escoamento superficial variam 

de acordo com o tipo de área (Tabela 4.1) e o tipo de superfície (Tabela 4.2). 

Para o cenário proposto à Liberato Salzano, estimou-se um coeficiente de runoff (coeficiente de 

escoamento superficial) de 0,20 a 0,30 na zona urbana como um todo e de 0,6 na zona urbana cujas 

vias estão asfaltadas. A estimativa do coeficiente de runoff foi baseado no levantamento de áreas 
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ocupadas na zona urbana segundo consta no capítulo 6 do Relatório 1 - Diagnóstico Técnico-

Participativo. A vazão atual será estimada por meio da fórmula racional: 

AICQ  78,2              (Equação 5.1) 
 
Onde: 
 Q = vazão em L/S; 
 C = coeficiente de escoamento superficial (runoff); 
 I = intensidade pluviométrica em mm/hora; 
 A = área em hectares (a área urbana perfaz 590 hectares). 
 
 

Tabela 4.1: Coeficientes de runoff para distintos tipos de áreas. 

Descrição da área Coeficiente de runoff 

Área comercial central 0,70 a 0,95 
Área comercial em bairros 0,50 a 0,70 
Área Residencial  

Residências isoladas 0,35 a 0,50 
Unidades múltiplas (separadas) 0,40 a 0,60 
Unidades Múltiplas (conjugadas) 0,60 a 0,75 
Lotes com 2.000 m2 ou mais 0,30 a 0,45 

Área com prédios de apartamentos 0,50 a 0,70 
Área industrial leve 0,50 a 0,80 
Área industrial pesada 0,60 a 0,90 
Parques, cemitérios 0,10 a 0,25 
Playgrounds 0,20 a 0,35 
Áreas sem melhoramentos 0,00 a 0,30 

  

 

Tabela 4.2: Coeficientes de runoff para distintos tipos de superfície. 

Característica da superfície Coeficiente de runoff 

Ruas com pavimento asfáltico 0,70 a 0,95 
Passeios 0,75 a 0,85 
Telhados 0,75 a 0,95 
Terrenos relvados (solos arenosos)  

Pequena declividade (2%) 0,05 a 0,10 
Média declividade (2% a 7%) 0,10 a 0,15 
Forte declividade (7%) 0,15 a 0,20 

Terrenos relvados (solos pesados)  
Pequena declividade (2%) 0,15 a 0,20 
Média declividade (2% a 7%) 0,20 a 0,25 
Forte declividade (7%) 0,25 a 0,30 
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5. PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO 

AOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

A realização deste estudo de prognósticos para a temática dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) 

tem o propósito de auxiliar o gestor municipal na tomada de decisão quanto a sustentabilidade 

financeira do modelo de gestão a adotar, assim como, o de atender a legislação vigente. A partir dos 

cenários analisados, será proposto otimizações na forma de ações apresentados no Relatório 3 - 

Programas, Projetos e Ações. 

5.1. PREVISÃO DE GERAÇÃO DE RSD POR TIPOLOGIA 
CONFORME HORIZONTE DO PMSB  

Para fins de construção dos cenários e realização de avaliações adotar-se-á como características 

básicas relativas à produção dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) gerados em Liberato Salzano, os 

seguintes parâmetros: 

a) O alcance da projeção populacional para a elaboração dos cenários é de 30 anos, 

compreendendo o período de 2014 a 2044; 

b) produção per capita de resíduo: 0,5478 kg de RSD por habitante ao dia, considerando a 

produção estimada para a população urbana e rural e 365 dias/ano; 

c) será descontado a parcela referente à resíduos orgânicos e rejeitos da parcela estimada para 

a população rural, uma vez que este não é coletado; 

A Tabela 5.1 apresenta uma previsão da produção dos RSD e seus componentes realizada com base 

na projeção populacional para a cidade de Liberato Salzano e na caracterização dos RSD coletados 

apresentado no item 5.2.3 do Relatório 1 - Diagnóstico Técnico-Participativo. Para o cálculo das 

quantidades de resíduos gerados considerou-se uma produção de RSD per capita de 0,5478 kg ao dia 

referido a 365 dias do ano, sendo que para a zona rural foi considerado somente a parcela de 

resíduos recicláveis (ou seja, somente 22% de 0,5478 kg de RSD/habitante.dia), uma vez que o 

resíduo orgânico e o rejeito dificilmente é coletado na área rural devido a impossibilidade de 

armazenamento e por ser, em sua maioria, destinado à alimentação de animais ou composteiras 

caseiras.  
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Tabela 5.1: Previsão de geração de RSD por tipologia conforme horizonte do PMSB de Liberato Salzano 

REJEITO
RESÍDUO 

ORGÂNICO

Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total Urb. Rural Total

hab hab hab t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a t/a

2014 5789 1299 4490 215 744 959 24 140 26 89 115 2 7 10 15 52 67 0 0 0 2 7 10 2 7 10 47 164 211

2015 5818 1305 4512 216 747 963 24 141 26 90 116 2 7 10 15 52 67 0 0 0 2 7 10 2 7 10 48 164 212

2016 5847 1312 4535 217 751 968 24 141 26 90 116 2 8 10 15 53 68 0 0 0 2 8 10 2 8 10 48 165 213

2017 5876 1319 4558 218 755 973 24 142 26 91 117 2 8 10 15 53 68 0 0 0 2 8 10 2 8 10 48 166 214

2018 5906 1325 4580 219 759 978 24 143 26 91 117 2 8 10 15 53 68 0 0 0 2 8 10 2 8 10 48 167 215

2019 5935 1332 4603 221 762 983 24 143 26 91 118 2 8 10 15 53 69 0 0 0 2 8 10 2 8 10 49 168 216

2020 5965 1338 4626 222 766 988 24 144 27 92 119 2 8 10 16 54 69 0 0 0 2 8 10 2 8 10 49 169 217

2021 5995 1345 4650 223 770 993 25 145 27 92 119 2 8 10 16 54 69 0 0 0 2 8 10 2 8 10 49 169 218

2022 6025 1352 4673 224 774 998 25 146 27 93 120 2 8 10 16 54 70 0 0 0 2 8 10 2 8 10 49 170 219

2023 6055 1359 4696 225 778 1,003 25 146 27 93 120 2 8 10 16 54 70 0 0 0 2 8 10 2 8 10 49 171 221

2024 6085 1365 4720 226 782 1,008 25 147 27 94 121 2 8 10 16 55 71 0 0 0 2 8 10 2 8 10 50 172 222

2025 6115 1372 4743 227 785 1,013 25 148 27 94 122 2 8 10 16 55 71 0 0 0 2 8 10 2 8 10 50 173 223

2026 6146 1379 4767 228 789 1,018 25 148 27 95 122 2 8 10 16 55 71 0 0 0 2 8 10 2 8 10 50 174 224

2027 6177 1386 4791 230 793 1,023 25 149 28 95 123 2 8 10 16 56 72 0 0 0 2 8 10 2 8 10 50 175 225

2028 6208 1393 4815 231 797 1,028 25 150 28 96 123 2 8 10 16 56 72 0 0 0 2 8 10 2 8 10 51 175 226

2029 6239 1400 4839 232 801 1,033 26 151 28 96 124 2 8 10 16 56 72 0 0 0 2 8 10 2 8 10 51 176 227

2030 6270 1407 4863 233 805 1,038 26 151 28 97 125 2 8 10 16 56 73 0 0 0 2 8 10 2 8 10 51 177 228

2031 6301 1414 4887 234 809 1,043 26 152 28 97 125 2 8 10 16 57 73 0 0 0 2 8 10 2 8 10 52 178 230

2032 6333 1421 4912 235 813 1,049 26 153 28 98 126 2 8 10 16 57 73 0 0 0 2 8 10 2 8 10 52 179 231

2033 6364 1428 4936 236 817 1,054 26 154 28 98 126 2 8 11 17 57 74 0 0 0 2 8 11 2 8 11 52 180 232

2034 6396 1435 4961 238 822 1,059 26 154 29 99 127 2 8 11 17 58 74 0 0 0 2 8 11 2 8 11 52 181 233

2035 6428 1442 4986 239 826 1,065 26 155 29 99 128 2 8 11 17 58 75 0 0 0 2 8 11 2 8 11 53 182 234

2036 6460 1450 5011 240 830 1,070 26 156 29 100 128 2 8 11 17 58 75 0 0 0 2 8 11 2 8 11 53 183 235

2037 6493 1457 5036 241 834 1,075 27 157 29 100 129 2 8 11 17 58 75 0 0 0 2 8 11 2 8 11 53 183 237

2038 6525 1464 5061 242 838 1,081 27 158 29 101 130 2 8 11 17 59 76 0 0 0 2 8 11 2 8 11 53 184 238

2039 6558 1472 5086 244 842 1,086 27 158 29 101 130 2 8 11 17 59 76 0 0 0 2 8 11 2 8 11 54 185 239

2040 6591 1479 5112 245 846 1,091 27 159 29 102 131 2 8 11 17 59 76 0 0 0 2 8 11 2 8 11 54 186 240

2041 6623 1486 5137 246 851 1,097 27 160 30 102 132 2 9 11 17 60 77 0 0 0 2 9 11 2 9 11 54 187 241

2042 6657 1494 5163 247 855 1,102 27 161 30 103 132 2 9 11 17 60 77 0 0 0 2 9 11 2 9 11 54 188 243

2043 6690 1501 5189 249 859 1,108 27 162 30 103 133 2 9 11 17 60 78 0 0 0 2 9 11 2 9 11 55 189 244

2044 6723 1509 5215 250 864 1,113 27 162 30 104 134 2 9 11 17 60 78 0 0 0 2 9 11 2 9 11 55 190 245

RSD COLETADOS 

ANO

POPULAÇÃO PRODUÇÃO RSD
RESÍDUOS RECICLÁVEL

Urb. RuralTotal Urb. Rural Total Urb. Urb.
TetrapacPapel, Papelão Vidro MetalPlástico PET TOTAL RS Recicláveis
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5.2. CENÁRIOS APLICADOS A TEMÁTICA DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Para a realização do estudo e da concepção de cenários para o tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos e a disposição final do rejeito foram analisados três cenários, os quais permitem variantes 

que não foram objeto de análise neste PMSB, pois demandam pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico. O CENÁRIO 1 - RSD, CENÁRIO 2 - PMGIRS e o CENÁRIO 3 - PMGIRS com pequena central 

de triagem municipal estão descritos a seguir: 

a) CENÁRIO 1  RSD – situação atual (Figura 5.1) :Coleta mista precária em que os resíduos orgânicos 

estão misturados com os resíduos recicláveis. Os RSD são coletados e transportados para a sede do 

Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CIGRES) em Seberi, à 60 Km de Liberato Salzano, onde 

estão localizados o aterro sanitário, a central de triagem e a área para compostagem. Os RSD são 

coletados por um veículo do tipo caminhão caçamba da prefeitura e, posteriormente, são colocados 

em um caminhão de maior capacidade para serem transportados até o aterro sanitário. Como não há 

coleta seletiva e os resíduos são misturados nas residências, poucos resíduos são separados para 

reciclagem na central de triagem e pouco reaproveitado na composteira, sendo em sua maioria 

direcionado diretamente para a célula do aterro sanitário. Salienta-se que este cenário, ao não 

prever a coleta seletiva, está em desconformidade com a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

instituí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no entanto, a análise deste cenário servirá como base 

para comparações financeiras e de gestão com os outros cenários. 

 

Figura 5.1: Representação esquemática do CENÁRIO 1 RSD que retrata a situação atual da gestão dos RSD. 
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b) CENÁRIO 2 RSD - PMGIRS (Figura 5.2): Neste cenário é previsto a implantação gradual da COLETA 

SELETIVA no município, propondo assim qualificar e aumentar a fração de resíduos sólidos 

destinados a reciclagem e à compostagem. Num primeiro momento a coleta seletiva atenderia a 

população que atualmente já possui o serviço de coleta e, gradualmente, se expandiria à todas 

comunidades da zona rural através de Pontos de Entrega Voluntários (PEV's), que são coletores 

adequados para armazenar os resíduos RECICLAVEIS. Na zona urbana os resíduos orgânicos e os 

resíduos recicláveis seriam coletados em dias alternados e na zona rural somente seriam coletados 

os resíduos recicláveis. Todos resíduos coletados seriam destinados ao CIGRES. Os resíduos 

continuam sendo coletados por um veículo do tipo caminhão caçamba da prefeitura e, 

posteriormente, são colocados em um caminhão de maior capacidade para serem transportados até 

a sede do CIGRES a serem destinados adequadamente a central de triagem, a compostagem ou ao 

aterro sanitário.  

 

Figura 5.2: Representação esquemática do CENÁRIO 2 RSD - PMGIRS  

 

c) CENÁRIO 3 RSD - PMGIRS com pequena central de triagem municipal: Este cenário segue as 

mesmas diretrizes do CENÁRIO 2: implantação da COLETA SELETIVA na zona urbana do município 

para qualificar e aumentar a fração de resíduos sólidos destinados a reciclagem e à compostagem e 

expansão gradual da coleta de resíduos RECICLÁVEIS à todas comunidades da zona rural. Os resíduos 

continuam sendo coletados por um veículo do tipo caminhão caçamba da prefeitura e, 



61 

 

posteriormente, são colocados em um caminhão de maior capacidade para serem transportados até 

a sede do CIGRES. Neste cenário, no entanto, será previsto a implantação de uma pequena central de 

triagem municipal com o propósito da geração de emprego e renda à famílias de baixa renda. O 

RESÍDUOS ORGÂNICOS seriam destinados completamente ao CIGRES e os RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

seriam destinados primeiramente à central de triagem municipal e o que não seria aproveitado pela 

central seria destinado ao CIGRES.  

 

Figura 5.3: Representação esquemática do CENÁRIO 3 RSD - PMGIRS com pequena central de triagem 
municipal 

 

 

A diferença entre o CENÁRIO 1 – RSD, o CENÁRIO 2 - RSD e o CENÁRIO 3 - RSD, é que nestes dois 

últimos a quantidade mássica dos RSD a ser encaminhado para disposição final em aterro sanitário 

será reduzida consideravelmente a partir da implantação e qualificação da coleta seletiva no 

município em que os resíduos recicláveis seriam destinados a central de triagem e a parte da fração 

orgânica presente nos RSD seriam destinados a compostagem.  

Tanto o CENÁRIO 2 - RSD quanto o CENÁRIO 3 - RSD preveem a expansão gradual da coleta seletiva 

no município. Primeiramente atendendo a população que atualmente já possui o serviço de coleta, 

ou seja a população da zona urbana e das comunidades rurais Peixe Baixo, Xisto, Três Municípios,  

Linha Dinóca, Distrito Pinhalzinho e na Área Indígena, e, gradualmente, se expandiria à todas 
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comunidades da zona rural através de Pontos de Entrega Voluntários (PEV's). Para esses PEV's, 

recomenda-se a instalação de contêineres em locais estratégicos e com dimensões adequadas para o 

armazenamento dos resíduos. Sendo necessário na zona rural contêineres para a coleta dos resíduos 

recicláveis e na zona urbana contêineres específicos para a coleta dos recicláveis e outro para os 

resíduos orgânicos. A Tabela 5.2 apresenta as etapas propostas para a implantação da coleta seletiva 

no município e Figura 5.4 apresenta tipos de contêineres que podem ser adotados em Liberato 

Salzano.  

 
Tabela 5.2: Etapas de implantação da coleta seletiva em Liberato Salzano 

ETAPAS Abrangência Áreas RSD coletados Forma 

1 MOMENTO 37% 

Zona Urbana  
Alternar a coleta de resíduos 
orgânicos e resíduos recicláveis PEV's 

(contêinerização) Comunidades rurais em que já é 
oferecido o serviço de coleta ¹ 

Resíduos recicláveis 

2 MOMENTO 100% 
Zona Urbana  

Alternar a coleta de resíduos 
orgânicos e resíduos recicláveis PEV's 

(contêinerização)) 
Zona Rural Resíduos recicláveis 

* ¹ Comunidades rurais em que já é oferecido o serviço de coleta: Peixe Baixo, Xisto e Três Municípios (coleta a cada 8 
dias) /  Linha Dinóca, Distrito Pinhalzinho e na Área Indígena (coleta a cada 15 dias) 
*Comunidades rurais próximas: coleta a cada 8 dias 
*Comunidades rurais distantes: coleta a cada 15 dias 

 
 
 

 

Figura 5.4: Tipos de contêineres passíveis a serem utilizados para o armazenamento adequado dos resíduos. 

 

O CENÁRIO 2 - RSD e o CENÁRIO 3 - RSD preveem ainda a promoção da logística reversa no município 

incentivando indústrias e comércios a compartilhar a responsabilidade pelo ciclo de vida dos 

produtos, principalmente para resíduos especiais tais como agrotóxicos, pneus e outros. Recomenda-

se a instalação de um Ponto de Entrega Voluntário na zona urbana para receber resíduos como óleo 

de cozinha usado, pilhas, baterias e lâmpadas. A disposição final destes resíduos especiais poderá ser 

realizada por meio do CIGRES acrescido de um aditivo contratual. A Figura 5.5 apresenta exemplo de 

coletores simples para óleo de cozinha, pilhas e lâmpadas usados.  
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Figura 5.5: Coletores simples de óleo de cozinha, pilhas e lâmpadas usadas.  

 

5.3. DADOS PARA ANÁLISE FINANCEIRA DOS CENÁRIOS  

Para a análise econômica dos cenários escolhidos utilizou-se a metodologia do Valor Presente 

Líquido. Os cálculos do Valor Presente Líquido (VPL) dos cenários financeiros foram realizados 

considerando taxa mínima de atratividade de 12% ao ano e, quando necessário, para estimar custos 

para investimentos, utilizar-se-á a relação Real/Dólar de 2,60. A seguir estão descritos os 

procedimentos utilizados no cálculo dos custos e receitas considerados nos cenários econômicos. 

CUSTOS 

Os custos considerados no cálculo dos cenários econômicos foram subdivididos em seis itens, 

descritos abaixo. 

1. Coleta / Transporte dos RSD: O custo deste item foi calculado considerando os custos atuais gastos 

pelo município para realizar a coleta dos RSD no município e seu transporte até o CIGRES. O cálculo 

dos custos considerou o valor gasto com servidores públicos envolvidos nos serviços de coleta e 

transporte e o valor gasto com combustível, que por sua vez considerou o número de idas até o 

CIGRES. Estes custos foram adaptados para os diferente cenários, prevendo, por exemplo, para o 

cenário 2 e 3, um maior número de funcionários trabalhando na coleta seletiva (dos atuais 3 para 5), 

para o cenário 1 e 2,  três idas por semana até o CIGRES e para o cenário 3, somente duas idas ao 

CIGRES tendo em vista que os resíduos recicláveis seriam encaminhadas a Central de Triagem 
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Municipal. Não foi possível incluir dados referente ao custo de manutenção dos caminhões que 

realizam a coleta.  

2. Disposição final no CIGRES: de acordo com o contrato firmado entre o município e o consórcio, o 

custo de disposição no CIGRES varia de acordo com a fração de resíduos destinados a central de 

triagem, a compostagem e ao aterro sanitário. O custo será maior quanto maior for a quantidade de 

resíduos direcionados ao aterro sanitário, como no caso do cenário 1. Conforme contrato, parte das 

receitas decorrentes da venda de materiais reciclados e do composto são revertidos ao município. De 

forma geral, os custos de investimento e operação do aterro sanitário do CIGRES localizado no 

município de Seberi-RS, são de aproximadamente R$ 53,38 /ton. RSU. 

3. Implantação de coletores de resíduos sólidos domiciliares: para a coleta seletiva (cenários 2 e 3) 

prevê-se a instalação de contêineres adequados para o armazenamento dos resíduos na zona urbana 

e na zona rural. Para os dois cenários que prevê a coleta seletiva, estimou-se a instalação inicial, na 

zona urbana, de 26 coletores (13 para os resíduos orgânicos e 13 para os resíduos recicláveis) com 

capacidade de 500L de valor unitário aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais) e, na zona rural, na 

primeira etapa da coleta seletiva, 22 coletores (somente para os resíduos recicláveis) com 

capacidade de 1000L de valor unitário aproximado de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e, na 

segunda etapa, prevendo a expansão da coleta seletiva a demais comunidades rurais, mais 36 

coletores com capacidade de 1000L. De acordo com a estimativa de produção de resíduos e 

quantidades de famílias na zona rural, calculou-se a instalação de um contêiner de 1000L para cada 

25 famílias da zona rural. Na Terra Indígena calculou-se a necessidade de instalação de 5 contêineres 

de 1000L. Ressalta-se que a quantidade de contêineres deverá ser novamente analisada conforme o 

projeto de coleta seletiva a ser adotado pelo município e que deverá ser acompanhado a 

necessidade de instalação de mais contêineres para atender a demanda da população.  

4. Implantação e operação da estação de transbordo: devido à dificuldade de obter valores confiáveis 

para o custo de implantação de estações de transbordo utilizou-se o valor de R$ 50.000,00. O custo 

unitário de operação da estação de transbordo utilizado nos cálculos dos cenários econômico foi R$ 

9,72/t RSD, baseado em dados da Companhia de Limpeza Urbana (CONLURB-RJ). O custo anual de 

operação da estação de transbordo foi calculado multiplicando-se a massa de resíduos a ser enviada 

ao aterro sanitário pelo custo unitário de operação. 

5. Implantação de uma pequena central de triagem municipal: Conforme estudo realizado por CRUZ 

(2011) para municípios de 5000 habitantes, estima-se para Liberato Salzano um custo de 

investimento de R$ 48.399,81 para a instalação de uma pequena central de triagem municipal e um 
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custo de operação de R$ 10,84 por tonelada de resíduos. Estes custos somente serão apropriados 

aos custos do Cenário 3 – RSD.  

Temos de ressalvar que havendo interesse do município na implantação de uma central de triagem 

e/ou um transbordo, estes deverão passar por exames detalhados para que possam cumprir toda 

legislação ambiental pertinente a matéria e não oferecer risco a saúde humana e ao meio ambiente. 

As receitas decorrentes da venda de materiais reciclados não foram considerado nos cenários 

analisados uma vez que para o cálculo é necessário variantes que não foram objeto de análise neste 

PMSB. No entanto, é apresentado uma tabela com estimativa das receitas.  

5.4. ANÁLISE DOS INDICADORES FINANCEIROS 
RESULTANTES DOS CENÁRIOS  

A Tabela 5.3 apresenta a simulação financeira do cenário 1 que representa a situação atual no 

município, ou seja, coleta mista precária em que os resíduos orgânicos estão misturados com os 

resíduos recicláveis. Destaca-se que atualmente a gestão dos RSD resulta em um déficit de 

aproximadamente R$7.421,00 ao mês ao município e que, segundo informações obtidas, 50% dos 

resíduos de Liberato Salzano destinados ao CIGRES são encaminhados ao aterro sanitário.  
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Tabela 5.3: Estimativa de custos para o Cenário 1 – Atual. PMGIRS Liberato Salzano. 

ANO 

POPULAÇÃO 
PRODUÇÃO 

RSU 

CUSTOS RECEITAS 
CUSTO 
TOTAL Total Urb. 

Coleta e 
Transporte 

Disposição 
Final CIGRES 

Taxa de 
resíduos 

hab. hab. R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2014 5789 1299 215 83246,40 31987,56 26178,60 89055,36 

2015 5818 1305 216 83706,85 32164,84 26323,37 89548,32 

2016 5847 1312 217 84125,38 32325,67 26454,99 89996,06 

2017 5876 1319 218 84546,01 32487,29 26587,26 90446,04 

2018 5906 1325 219 84968,74 32649,73 26720,20 90898,27 

2019 5935 1332 221 85393,58 32812,98 26853,80 91352,76 

2020 5965 1338 222 85820,55 32977,04 26988,07 91809,53 

2021 5995 1345 223 86249,65 33141,93 27123,01 92268,57 

2022 6025 1352 224 86680,90 33307,64 27258,62 92729,92 

2023 6055 1359 225 87114,31 33474,18 27394,92 93193,57 

2024 6085 1365 226 87549,88 33641,55 27531,89 93659,53 

2025 6115 1372 227 87987,63 33809,76 27669,55 94127,83 

2026 6146 1379 228 88427,57 33978,80 27807,90 94598,47 

2027 6177 1386 230 88869,70 34148,70 27946,94 95071,46 

2028 6208 1393 231 89314,05 34319,44 28086,67 95546,82 

2029 6239 1400 232 89760,62 34491,04 28227,11 96024,55 

2030 6270 1407 233 90209,43 34663,49 28368,24 96504,68 

2031 6301 1414 234 90660,47 34836,81 28510,08 96987,20 

2032 6333 1421 235 91113,77 35011,00 28652,63 97472,14 

2033 6364 1428 236 91569,34 35186,05 28795,90 97959,50 

2034 6396 1435 238 92027,19 35361,98 28939,88 98449,29 

2035 6428 1442 239 92487,33 35538,79 29084,58 98941,54 

2036 6460 1450 240 92949,76 35716,48 29230,00 99436,25 

2037 6493 1457 241 93414,51 35895,07 29376,15 99933,43 

2038 6525 1464 242 93881,58 36074,54 29523,03 100433,10 

2039 6558 1472 244 94350,99 36254,92 29670,64 100935,26 

2040 6591 1479 245 94822,75 36436,19 29819,00 101439,94 

2041 6623 1486 246 95296,86 36618,37 29968,09 101947,14 

2042 6657 1494 247 95773,35 36801,46 30117,93 102456,87 

2043 6690 1501 249 96252,21 36985,47 30268,52 102969,16 

2044 6723 1509 250 96733,47 37170,40 30419,87 103484,00 

  
∑VPL 1.805,50 R$/ton.RSD 414,19 ∑VPL 747.813,15 

 

 

 

As Tabelas 20, 21 e 22 apresentam as simulação financeiras do cenário 2 em que é previsto a 

implantação gradual da COLETA SELETIVA no município, propondo assim qualificar e aumentar a 

fração de resíduos sólidos destinados a reciclagem e à compostagem. A Tabela 5.4 e Tabela 5.5 

apresentam os custos de investimento referentes a instalação de contêineres e adequação da 

unidade de Transbordo no município e a Tabela 5.6 apresenta a simulação financeira para um 

horizonte de 30 anos, nesta simulação considerou somente o 1º momento da coleta seletiva com 

abrangência de coleta à zona urbana e estimou-se que, com a qualificação da gestão dos resíduos, 

70% dos resíduos encaminhados ao CIGRES seriam destinados à Central de Triagem e área de 

compostagem e somente 30% dos resíduos seriam destinados ao aterro sanitário.  
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Tabela 5.4: Custos de investimento referentes a instalação de contêineres e adequação do Transbordo 

CENÁRIO 2 - PMGIRS : 1º MOMENTO (37% das residências)         

Etapa Parâmetro Unidade Valor Fonte 

TRANSBORDO DESPESAS 
Implantação / adequação da área atualmente 
utilizada 

R$/instalação 50.000,00   

PONTOS DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIOS (PEV's) : 

CONTÊINERIZAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

COLETADOS 

DESPESAS 

Contêinerização / 
Zona Urbana 

Quantidade a ser definido 
(aprox. 26) 

R$/intalação 26.000,00 
  

Contêinerização / 
Zona Rural 

22 R$/intalação 28.600,00 
Averiguar 
custos de 

contêineres TOTAL R$/intalação 54.600,00 

CRIAÇÃO DE UM PEV 
PARA RECOLHIMENTO 

DE RESÍDUOS 
ESPECIAIS 

DESPESAS 

Local para 
recolhimento e para 

depósito dos 
RESÍDUOS ESPECIAIS 

Coletores R$/intalação     

Galpão de 12 m² R$/intalação 12.416,84 CRUZ, 2011 

Aditivo contratual para o CIGRES receber os 
resíduos especiais 

R$/mês     

PROGRAMA DE 
EDEDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

Programa a ser realizado em cooperação com o CIGRES e a Secretaria Municipal de Educação  

CENÁRIO 2 - PMGIRS : 2º MOMENTO (100%)         

Etapa Parâmetro Unidade Valor Fonte 

PEV'S : 
CONTÊINERIZAÇÃO 

DOS RESÍDUOS 
COLETADOS  

DESPESAS 

Contêinerização / 
Zona Rural 

36 R$/intalação 43.200,00 Averiguar 
custos de 

contêineres TOTAL R$/intalação 43.200,00 

PROGRAMA DE 
EDEDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

Programa a ser realizado em cooperação com o CIGRES e a Secretaria Municipal de Educação  

 

Tabela 5.5: Custos totais de investimento inicial 

CUSTOS TOTAIS DE INVESTIMENTO 

1º MOMENTO R$ 117.016,84 

2º MOMENTO R$ 43.200,00 

TOTAL R$ 160.216,84 
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Tabela 5.6: Estimativa de custos para o Cenário 2 –PMGIRS Liberato Salzano 

ANO 

POPULAÇÃO 
PRODUÇÃO 

RSU 

CUSTOS RECEITAS 

CUSTO TOTAL 
Total Urb. 

Coleta e 
Transporte 

Disposição 
Final CIGRES 

Taxa de 
resíduos 

hab. hab. R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2014 5789 1299 215 118910,40 2836,24 26178,60 95568,04 

2015 5818 1305 216 119553,42 2851,55 26323,37 96081,60 

2016 5847 1312 217 120151,18 2865,81 26454,99 96562,01 

2017 5876 1319 218 120751,94 2880,14 26587,26 97044,82 

2018 5906 1325 219 121355,70 2894,54 26720,20 97530,04 

2019 5935 1332 221 121962,48 2909,01 26853,80 98017,69 

2020 5965 1338 222 122572,29 2923,56 26988,07 98507,78 

2021 5995 1345 223 123185,15 2938,18 27123,01 99000,32 

2022 6025 1352 224 123801,08 2952,87 27258,62 99495,32 

2023 6055 1359 225 124420,08 2967,63 27394,92 99992,80 

2024 6085 1365 226 125042,18 2982,47 27531,89 100492,76 

2025 6115 1372 227 125667,39 2997,38 27669,55 100995,23 

2026 6146 1379 228 126295,73 3012,37 27807,90 101500,20 

2027 6177 1386 230 126927,21 3027,43 27946,94 102007,70 

2028 6208 1393 231 127561,84 3042,57 28086,67 102517,74 

2029 6239 1400 232 128199,65 3057,78 28227,11 103030,33 

2030 6270 1407 233 128840,65 3073,07 28368,24 103545,48 

2031 6301 1414 234 129484,86 3088,44 28510,08 104063,21 

2032 6333 1421 235 130132,28 3103,88 28652,63 104583,52 

2033 6364 1428 236 130782,94 3119,40 28795,90 105106,44 

2034 6396 1435 238 131436,86 3134,99 28939,88 105631,97 

2035 6428 1442 239 132094,04 3150,67 29084,58 106160,13 

2036 6460 1450 240 132754,51 3166,42 29230,00 106690,93 

2037 6493 1457 241 133418,28 3182,26 29376,15 107224,39 

2038 6525 1464 242 134085,37 3198,17 29523,03 107760,51 

2039 6558 1472 244 134755,80 3214,16 29670,64 108299,31 

2040 6591 1479 245 135429,58 3230,23 29819,00 108840,81 

2041 6623 1486 246 136106,73 3246,38 29968,09 109385,01 

2042 6657 1494 247 136787,26 3262,61 30117,93 109931,94 

2043 6690 1501 249 137471,20 3278,92 30268,52 110481,60 

2044 6723 1509 250 138158,55 3295,32 30419,87 111034,01 

  
∑VPL 1.805,50 R$/ton.RSD 444,41 ∑VPL 802.385,93 

 

 

Verifica-se neste cenário 2 uma diminuição com os custos finais para disposição dos resíduos no 

CIGRES, no entanto, há um aumento de custo com a coleta uma vez que para a adequação da gestão 

dos resíduos é necessário aumentar os funcionários envolvidos com a coleta seletiva (de três à cinco 

funcionários). Ressalta-se que estas variáveis (quantidade de contêineres, funcionários envolvidos, 

número de idas ao CIGRES, dias de coleta de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis) devem se 

cuidadosamente analisadas no projeto de coleta seletiva e devem ser adaptadas de acordo com as 

necessidades e capacidades do município.  
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As Tabelas 23, 24 e 25 apresentam as simulação financeiras do cenário 3 em que é previsto a 

implantação gradual da COLETA SELETIVA no município com a instalação e operação de uma 

pequena Central de Triagem Municipal e unidade de Transbordo. A Tabela 5.7 e Tabela 5.8 

apresentam os custos de investimento referentes a instalação de contêineres, da Central de Triagem 

e unidade de Transbordo no município e a Tabela 5.9 apresenta a simulação financeira para um 

horizonte de 30 anos, nesta simulação considerou somente o 1º momento da coleta seletiva com 

abrangência de coleta à zona urbana e estimou-se que, com a qualificação da gestão dos resíduos e a 

central de triagem municipal, 84% dos resíduos de Liberato Salzano seriam encaminhados ao CIGRES, 

sendo uma pequena parte destinados à área de compostagem (30% da produção de resíduos) e a 

maioria destinados ao aterro sanitário (55% da produção de resíduos).  

Tabela 5.7: Custos de investimento referentes a instalação de contêineres, da Central de Triagem e da unidade de Transbordo 

CENÁRIO 3 - PMGIRS : 1º MOMENTO (37% das residências)         

Etapa Parâmetro Unidade Valor Fonte 

CENTRAL DE TRIAGEM 

Galpão (125m²) R$ 28972,64 CRUZ, 2010 

Equipamentos 

Mesa de triagem R$ 3160,00 
 

Prensa enfardadeira R$ 11300,00 Recomendaçõe
s técnicas do 

Ministério das 
Cidades 

Balança mecânica capacidade 1000Kg R$ 2499,00 

Carrinho plataforma R$ 1493,17 

Unidades de apoio (banheiros, sala de administração / 20m²) R$ 10000,00 
CRUZ, 2011 
(adaptado) 

Instalações iniciais das obras R$ 2275,00 
CRUZ, 2011 
(adaptado) 

TOTAL INSTALÇÃO R$ 48399,81 
 

Operação R$/ton 10.84 
Rodrigues, C. 

(2009) 

UNIDADE DE 
TRANSBORDO 

DESPESAS 
Implantação / adequação da área atualmente 

utilizada 
R$ 50000,00 

 

PONTOS DE ENTREGA 
VOLUNTÁRIOS (PEV's) : 
CONTÊINERIZAÇÃO DOS 
RESÍDUOS COLETADOS 

DESPESAS 

Contêinerização /  
Zona Urbana 

Quantidade a ser 
definido (aprox. 26) 

R$/intalação 26.000,00 
Averiguar 
custo de 

contêiner  
Contêinerização / Zona Rural 22² R$/intalação 26400,00 

TOTAL R$/intalação 
 

CRIAÇÃO DE UM PEV 
PARA RECOLHIMENTO 

DE RESÍDUOS ESPECIAIS 
DESPESAS 

Local para recolhimento e 
para depósito dos 

RESÍDUOS ESPECIAIS 

Coletores R$/intalação 
  

Galpão de 12 m² R$/intalação 12416,84 CRUZ, 2011 

Aditivo contratual para o CIGRES receber os 
resíduos especiais 

R$/mês 
  

PROGRAMA DE 
EDEDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

Programa a ser realizado em cooperação com o CIGRES e a Secretaria Municipal de Educação 

CENÁRIO 3 - PMGIRS : 2º MOMENTO (100%)         

Etapa Parâmetro Unidade Valor Fonte 

PEV'S : 
CONTÊINERIZAÇÃO DOS 
RESÍDUOS COLETADOS  

DESPESAS 
Contêinerização / Zona Rural 36 R$/intalação 43.200,00 Averiguar 

custos de 
contêineres 

TOTAL R$/intalação 43.200,00 

PROGRAMA DE 
EDEDUCAÇÃO 
AMBIENTAL  

Programa a ser realizado em cooperação com o CIGRES e a Secretaria Municipal de Educação  

 



70 

 

Tabela 5.8: Custos totais de investimento 

CUSTOS TOTAIS DE INVESTIMENTO 

1º MOMENTO R$ 165.416,65 

2º MOMENTO R$ 43.200,00 

TOTAL R$ 208.616,65 

 

Tabela 5.9: Estimativa de custos para o Cenário 3 - PMGIRS Liberato Salzano. 

ANO 

POPULAÇÃO 
PRODUÇÃO 

RSU 
CUSTOS RECEITAS 

CUSTO TOTAL 
Total Urb. Total 

Coleta e 
Tranporte 

Disposição 
Final CIGRES 

Taxa de 
resíduos 

hab. hab. ton R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2014 5789 1299 215 114993,60 26869,55 26178,60 115684,55 

2015 5818 1305 216 115629,56 27017,34 26323,37 116323,53 

2016 5847 1312 217 116207,70 27152,43 26454,99 116905,15 

2017 5876 1319 218 116788,74 27288,19 26587,26 117489,67 

2018 5906 1325 219 117372,69 27424,63 26720,20 118077,12 

2019 5935 1332 221 117959,55 27561,76 26853,80 118667,50 

2020 5965 1338 222 118549,35 27699,56 26988,07 119260,84 

2021 5995 1345 223 119142,09 27838,06 27123,01 119857,15 

2022 6025 1352 224 119737,80 27977,25 27258,62 120456,43 

2023 6055 1359 225 120336,49 28117,14 27394,92 121058,71 

2024 6085 1365 226 120938,18 28257,72 27531,89 121664,01 

2025 6115 1372 227 121542,87 28399,01 27669,55 122272,33 

2026 6146 1379 228 122150,58 28541,01 27807,90 122883,69 

2027 6177 1386 230 122761,33 28683,71 27946,94 123498,11 

2028 6208 1393 231 123375,14 28827,13 28086,67 124115,60 

2029 6239 1400 232 123992,02 28971,27 28227,11 124736,18 

2030 6270 1407 233 124611,98 29116,12 28368,24 125359,86 

2031 6301 1414 234 125235,04 29261,70 28510,08 125986,66 

2032 6333 1421 235 125861,21 29408,01 28652,63 126616,59 

2033 6364 1428 236 126490,52 29555,05 28795,90 127249,67 

2034 6396 1435 238 127122,97 29702,83 28939,88 127885,92 

2035 6428 1442 239 127758,58 29851,34 29084,58 128525,35 

2036 6460 1450 240 128397,38 30000,60 29230,00 129167,98 

2037 6493 1457 241 129039,36 30150,60 29376,15 129813,82 

2038 6525 1464 242 129684,56 30301,35 29523,03 130462,89 

2039 6558 1472 244 130332,98 30452,86 29670,64 131115,20 

2040 6591 1479 245 130984,65 30605,13 29819,00 131770,78 

2041 6623 1486 246 131639,57 30758,15 29968,09 132429,63 

2042 6657 1494 247 132297,77 30911,94 30117,93 133091,78 

2043 6690 1501 249 132959,26 31066,50 30268,52 133757,24 

2044 6723 1509 250 133624,06 31221,83 30419,87 134426,02 

  
∑VPL 1.805,50 

 
R$/ton.RSD 538,03 971.412,69 

 

Comparativamente ao cenário 1, no cenário 3 verifica-se também uma diminuição com os custos 

finais para disposição dos resíduos no CIGRES, uma vez que uma menor quantidade de resíduos será 

transportado ao CIGRES, no entanto, há um aumento de custo com a coleta uma vez que para a 

adequação da gestão dos resíduos é necessário aumentar os funcionários envolvidos com a coleta 

seletiva (de três à cinco funcionários).  
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Conforme analisado, estima-se um investimento inicial para a instalação da Central de Triagem 

Municipal e unidade de Transbordo de R$ 100.000,00. A Tabela 5.10 apresenta uma simulação 

financeira para as receitas decorrentes da venda do material reciclado a ser separado na Central de 

Triagem. Para os cálculos considerou a atuação de 3 associados, somente a produção de resíduos da 

zona urbana e, se instaurado coleta seletiva no município, um aproveitamento de 75% de resíduos 

recicláveis, sendo que o restante (25%) seriam encaminhados ao aterros sanitário.  

 

Tabela 5.10: Estimativa de receitas decorrentes da venda dos resíduos recicláveis 

RECEITAS DA VENDA DE 
MATERIAIS SECOS TRIADOS 

75% RESÍDUOS RECICLÁVEIS SÃO REAPROVEITADOS 

25% DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS SÃO ENCAMINHADOS AO ATERRO 

ANO 

POPULAÇÃO 
PRODUÇÃO 

RSD 
PRODUÇÃO RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

Total Urb. Urb. 

Papel, 
Papelão 

Tetrapac Plástico PET Vidro Metal TOTAL 
RECEITA 

TOTAL RSD  
TRIADO 

RECEITA 
MENSAL POR 
ASSOCIADO Urb. Urb. Urb. Urb. Urb. Urb. URB. 

hab hab t/a R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 
R$/mês p/3 
associados 

2014 5789 1299 215 4259 339 1242 9 242 3711 9802 9802 272.27 

2015 5818 1305 216 4281 341 1249 9 243 3729 9851 9851 273.63 

2016 5847 1312 217 4302 342 1255 9 244 3748 9900 9900 275.00 

2017 5876 1319 218 4323 344 1261 9 246 3767 9949 9949 276.37 

2018 5906 1325 219 4345 346 1267 9 247 3786 9999 9999 277.75 

2019 5935 1332 221 4367 347 1274 9 248 3804 10049 10049 279.14 

2020 5965 1338 222 4389 349 1280 9 249 3823 10099 10099 280.53 

2021 5995 1345 223 4411 351 1286 9 251 3843 10150 10150 281.94 

2022 6025 1352 224 4433 353 1293 9 252 3862 10200 10200 283.34 

2023 6055 1359 225 4455 354 1299 9 253 3881 10251 10251 284.76 

2024 6085 1365 226 4477 356 1306 9 254 3901 10303 10303 286.18 

2025 6115 1372 227 4499 358 1312 9 256 3920 10354 10354 287.61 

2026 6146 1379 228 4522 360 1319 9 257 3940 10406 10406 289.05 

2027 6177 1386 230 4545 362 1326 9 258 3959 10458 10458 290.49 

2028 6208 1393 231 4567 363 1332 9 260 3979 10510 10510 291.94 

2029 6239 1400 232 4590 365 1339 9 261 3999 10562 10562 293.40 

2030 6270 1407 233 4613 367 1345 9 262 4019 10615 10615 294.87 

2031 6301 1414 234 4636 369 1352 9 263 4039 10668 10668 296.34 

2032 6333 1421 235 4659 371 1359 9 265 4059 10722 10722 297.82 

2033 6364 1428 236 4683 372 1366 9 266 4080 10775 10775 299.31 

2034 6396 1435 238 4706 374 1373 9 267 4100 10829 10829 300.81 

2035 6428 1442 239 4730 376 1379 9 269 4120 10883 10883 302.31 

2036 6460 1450 240 4753 378 1386 9 270 4141 10937 10937 303.82 

2037 6493 1457 241 4777 380 1393 9 271 4162 10992 10992 305.34 

2038 6525 1464 242 4801 382 1400 9 273 4183 11047 11047 306.86 

2039 6558 1472 244 4825 384 1407 9 274 4204 11102 11102 308.39 

2040 6591 1479 245 4849 386 1414 9 276 4225 11158 11158 309.94 

2041 6623 1486 246 4873 388 1421 9 277 4246 11213 11213 311.48 

2042 6657 1494 247 4898 390 1428 9 278 4267 11269 11269 313.04 

2043 6690 1501 249 4922 392 1436 9 280 4288 11326 11326 314.60 

2044 6723 1509 250 4947 393 1443 9 281 4310 11382 11382 316.18 
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O CENÁRIO 1 apresenta e simula a situação atual do gerenciamento dos RSD no município e demonstra 

a partir do diagnóstico realizado, a necessidade de serem empreendidas medidas e ajustes, no que 

tange a implantação da coleta seletiva e ações de otimizações na gestão dos resíduos sólidos. 

Os custos com a construção de uma Central de Triagem em R$ 50.000,00, de uma unidade de 

Transbordo em R$ 50.000,00 e um investimento inicial em torno de R$ 54.600,00 para a instalação dos 

contêineres na zona urbana e principais comunidades rurais, representam um peso significativo nos 

custos finais do CENÁRIO 2 e do CENÁRIO 3. Este valor estimado pode ser maior ou menor e somente 

poderá ser precisado com os respectivos projetos.  

No CENÁRIO 2, ao adequar a gestão dos RSD e instaurar a coleta seletiva, prevê-se um aumento 

considerável da receita proveniente da venda dos materiais recicláveis pelo CIGRES, sendo que parte 

dessa receita é repassada ao município, e uma diminuição dos resíduos destinados ao aterro sanitário. 

Como resultado, o valor a ser pago ao CIGRE se reduz consideravelmente.  

NO CENÁRIO 3, prevê-se que 16% dos resíduos serão aproveitados e revendidos na Central de Triagem 

do município e o restante (84%) serão destinados ao CIGRES. Dos resíduos destinados ao CIGRES 

considera-se que metade será destinado a área de compostagem e a outra metade ao aterro municipal.  

Considerando os elevados custos por tonelada de RSD, recomenda-se estudar formas visando a redução 

na origem através de, por exemplo, campanhas incentivando a compostagem caseira e 

reaproveitamento, e buscando recursos não onerosos na União com auxílio do consórcio CIGRES.  

A partir da análise dos Valores Presente Líquidos dos diferentes cenários, apresentados na Tabela 

5.11, a alternativa que apresentou menor custo marginal por tonelada de resíduos recolhidos, 

correspondente a R$ 414,19 por tonelada de RSD, foi o CENÁRIO 1. No entanto, como já 

mencionado, o CENÁRIO 1, que representa a situação atual, não apresenta coleta seletiva e, 

portanto, não deve ser considerado uma vez que não está de acordo com a legislação. Além disso, a 

forma da realização da separação dos resíduos recicláveis deve ser realizada na origem (residências, 

comércios, indústrias, etc) através da coleta seletiva, evitando a tarefa insalubre de recicladores se 

submeterem a retirar materiais recicláveis de esteiras com resíduos do tipo não reciclável (orgânico e 

rejeito). Ademais, incentivar a coleta seletiva, a separação dos resíduos na origem, a reciclagem e a 

compostagem, é estarmos prolongando a vida útil limitada do aterro sanitário. 

Tabela 5.11: Valores Presente Líquidos dos diferentes cenários 

 
CENÁRIO 1 CENARIO 2 CENÁRIO 3 

∑VPL da produção de RSD 1.805,50 1.805,50 1.805,50 

∑VPL dos custos totais 747.813,15 802.385,93 971.412,69 

R$/ton,RSD 414,19 444,41 538,03 



73 

 

Em qualquer outro cenário ou variante, a coleta seletiva deve ser instaurada e promovida, assim 

como, exclusivamente realizada e organizada pelo Município, delegada ou não. 

O CENÁRIO 2, que prevê a implantação gradual da coleta seletiva, apresenta um Custo Marginal de 

R$ 444,41 a tonelada de RSD coletado, somente R$30,23/ton RSD a mais do que no CENÁRIO 1. A 

viabilidade da implantação do CENÁRIO 2 demandará o aprimoramento da gestão dos resíduos 

sólidos, a busca de recursos financeiros para a instalação dos contêineres e adequação ou construção 

da unidade de Transbordo e sobretudo um debate com a população em torno da implantação e 

qualificação da coleta seletiva. Devido ao desequilíbrio entre a arrecadação advinda das taxas de lixo 

e os custos, a apropriação de um sistema de custos (pessoal, mão de obra, Km rodados, 

equipamentos e contratos) se torna uma necessidade.  

O CENÁRIO 3 é aquele que apresentou maiores custos (R$ 538,03 por tonelada de resíduos 

coletados) na comparação com os demais cenários simulados e apresenta o maior custo de 

investimento inicial uma vez que, neste cenário, prevê-se a construção de uma Central de Triagem e 

Unidade de Transbordo. O valor mais elevado se deve ao fato que as receitas provenientes da venda 

dos materiais recicláveis ficará para a associação a ser criada, consequentemente, este valor não será 

abatido do custo do município para dispor o restante de seus resíduos no aterro sanitário do CIGRES. 

Havendo interesso do município na construção de uma central de triagem municipal, aconselha-se o 

município reavaliar o acordo contratual com o CIGRES, tendo em vista que o município passará a 

dispor somente resíduos a serem destinados ao aterro sanitário e não mais à central de triagem do 

Consórcio.  

Independente do cenário a ser adotado pelo município, recomenda-se repetir periodicamente, na 

medida da implantação das melhorias na Gestão dos Resíduos Sólidos em Liberato Salzano, a 

caracterização dos diferentes tipos de resíduos e a apropriação de custos das diferentes etapas e 

processos. A separação da fração orgânica presente nos RSD será de fundamental importância para a 

melhoria da equação relativa a sustentabilidade financeira que é amplamente deficitária nos três 

cenários avaliados. 

Estas conclusões conduz a uma importante decisão a ser tomada pelo município e variáveis 

administrativas e operacionais a serem determinadas. Como ações prioritárias destacam-se a 

instauração da coleta seletiva, o aprimoramento dos serviços de coleta com o aumento de 

funcionários e a organização financeira através de um centro de custos.   

O incentivo para a coleta seletiva poderá significar redução de custos, elevação da vida útil do aterro 

sanitário e/ou a inserção social de famílias predominantemente de baixa renda, organizadas na 

forma de uma associação ou de uma cooperativa, para trabalharem não como catadores, mas como 
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trabalhadores em um centro de triagem/operação da coleta seletiva.  Neste modelo a participação 

da população na separação dos resíduos secos e na entrega destes ao sistema de coleta destes 

resíduos será de fundamental importância, como também o serão as campanhas e ações educativas. 

Havendo dificuldades na contratação de novos funcionários para auxiliar nos serviços de coleta dos 

resíduos sólidos domiciliares, recomenda-se o incentivo à criação e desenvolvimento de uma 

cooperativa ou de outra forma de associação no município. Esta associação poderá ser contratada 

pelo titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos para a 

realização da coleta seletiva. Esta contratação, prevista  na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, é 

dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993. Deverá, somente, estar estabelecido em regulamento as normas e as diretrizes sobre a 

exigibilidade e sobre a atuação da cooperativa ou da associação de catadores.  

Ainda, previsto  na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, poderá ser concedido linhas de 

financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de estruturação de sistemas de coleta 

seletiva e de logística reversa e à implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos 

para cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. Ou seja, a criação de uma associação ou 

cooperativa poderá facilitar a aquisição de recursos não onerosos para, por exemplo, a instalação 

dos contêineres no município, dentre outras infraestruturas ou equipamentos necessários para 

otimizar e adequar a coleta seletiva.  

Outra possível medida que poderá impactar positivamente o resultado econômico é a retirada ou a 

diminuição da fração orgânica presente nos RSD do tipo não reciclável e sua compostagem na forma 

caseira ou controlada, a qual permitirá aumentar a vida útil da célula do aterro sanitário a ser 

construída.  

Em suma, a sustentabilidade da atividade relacionada ao manejo e gestão dos resíduos sólidos 

domiciliares depende de uma intensa campanha para a redução da geração de resíduos, a 

compostagem caseira, a separação dos resíduos orgânicos e dos restos de alimentos e a colaboração 

da população em compreender que a tendência da elevação dos custos com a gestão dos resíduos 

sólidos somente poderá ser freada a partir de atitudes pró ativas de quem gera os resíduos. 
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6. CENÁRIOS RECOMENDADOS 

Neste capítulo serão apresentados, resumidamente, os cenários mais apropriados para a qualificação 

dos serviços de saneamento básico no município de Liberato Salzano.  

Objetivando a integração dos cenários propostos para as quatro áreas do saneamento básico, 

recomenda-se a constituição de um Conselho Gestor de Saneamento Básico no município composto 

pelos principais atuantes dos serviços (a exemplo de Secretarias Municipais, EMATER, CORSAN, 

SESAI) e usuários. Caberia ao Conselho Gestor de Saneamento Básico de Liberato Salzano o exercício 

do controle social, da fiscalização e da regulação dos serviços, garantindo assim a transparência dos 

prestadores dos serviços e a participação da sociedade nas deliberações necessárias para a garantia 

da qualidade dos serviços. O Conselho atuaria também na gestão das ações a serem executadas 

conforme o PMSB de Liberato Salzano. 

6.1. CENÁRIO RECOMENDADO PARA O ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

O CENÁRIO SAA que considera a criação de uma autarquia ou departamento municipal para a gestão 

dos serviços de abastecimento de água na zona urbana e, na zona rural, através da cooperação entre 

a Prefeitura, os Condomínios de Água e a EMATER, é o cenário a ser recomendado. No entanto, é 

importante destacar que o modelo de gestão a ser adotado, principalmente na zona urbana do 

município, necessita ser amplamente discutindo entre gestores municipais, CORSAN e sociedade. Em 

recaindo a escolha do município para uma delegação dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário a CORSAN, deve-se buscar pela estruturação de um contrato de programa, 

por meio da modalidade de gestão associada, que inclua obrigações de acordo com as 

especificidades do município. 

Para a garantia da universalização do abastecimento de água com qualidade, a prestação destes 

serviços necessita ser otimizada e qualificada.  

Quanto a zona rural, deve-se direcionar esforços conjuntamente com as instituições envolvidas com 

o serviço (Prefeitura, EMATER e condomínios de água) a fim de aprimorar o fornecimento de água. 

Solucionando aspectos relacionados, principalmente, a qualidade da água para consumo humano e a 

sustentabilidade financeira dos sistemas de abastecimento de água.  
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6.2. CENÁRIO RECOMENDADO PARA O ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

O CENÁRIO SES que considera a criação de uma autarquia ou departamento municipal para a gestão 

dos serviços de esgoto sanitário e abastecimento de água na zona urbana e, na zona rural, através da 

cooperação entre a Prefeitura e a EMATER, é o cenário a ser recomendado. 

No entanto, da mesma forma como exposto anteriormente, é importante destacar que o modelo de 

gestão a ser adotado na zona urbana do município necessita ser amplamente discutindo entre 

gestores municipais, CORSAN e sociedade. Em recaindo a escolha do município para uma delegação 

dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário a CORSAN deve-se prever que o 

Município tenha a garantia da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário projetado para a 

zona urbana deste, conforme diretrizes estabelecidas pelo PMSB.  

Independente do modelo de gestão a ser adotado, recomenda-se que o projeto executivo do SES 

opte por alternativas técnicas que tenham sua implantação progressiva, em etapas, e que garantem 

a sustentabilidade financeira do sistema através da obtenção de recursos não onerosos. É 

importante destacar que nas avaliações realizadas somente o cenário que previu a construção em 

etapas do SES e através de recursos onerosos obteve sustentabilidade dos serviços, onde a Receita 

Potencial resultou em R$ 2,76/m3 e os Custos Marginais em R$ 1,32/m3.  

Quanto a zona rural, recomenda-se uma ação conjunta e cooperada entre os beneficiários e os entes 

municipais e federais (Prefeitura e Emater e, no caso da Terra Indígena, SESAI), tanto no âmbito 

financeiro quanto no âmbito técnico, analisando a possibilidade de se buscar recursos não onerosos 

a fim de fortalecer as ações do Projeto de Implantação de Sistemas Ecológicos para Tratamento do 

Esgoto Doméstico em Áreas Rurais.  

6.3. CENÁRIO RECOMENDADO PARA A DRENAGEM E O 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

O CENÁRIO recomendado para a drenagem e o manejo de águas pluviais é o que considera o 

princípio da precaução e prevenção contra problemas de alagamento e estiagem. 

No cenário proposto, permanece ao Município a responsabilidade da gestão da drenagem pluvial. 

Conforme os problemas verificados no município, a gestão da drenagem e o manejo de águas 

pluviais na zona urbana requer a implantação de um sistema de drenagem pluvial segundo diretrizes 

recomendadas nas normas técnicas, manuais, e diretrizes hidráulicas e hidrológicas. Pressupõe-se 

também a regulamentação da ocupação urbana, em que seja estabelecido diretrizes quanto a forma 

e a intensidade de ocupação e para que as novas ocupações preveem a infiltração da água da chuva 



78 

 

no próprio terreno. Recomenda-se ainda o incentivo para a adoção de medidas estruturais como o 

uso de tecnologias de baixo impacto, como: pavimentos permeáveis, a captação e o armazenamento 

de água de chuva, dentre outras.  

Para a zona rural recomenda-se a cooperação entre a Prefeitura, a EMATER e a comunidade a fim de 

fortalecer as ações de implementação de tecnologias de baixo custo e impacto. A construção de 

barraginhas, ou a captação e armazenamento em cisternas da água da chuva, além de minimizar 

problemas decorrentes de inundação, contribuem para minimizar impactos de estiagem e podem 

servir como apoio à sistemas de irrigação.  

6.4. CENÁRIO RECOMENDADO PARA OS RESÍDUOS 

No cenário recomendado o município é responsável pela gestão dos resíduos sólidos, realizando os 

serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares.   

Para atender as legislações em vigor, uma das ações urgentes a serem empreendidas pelo município 

recai na estruturação e organização da coleta seletiva, sendo os resíduos sólidos coletados 

destinados integralmente ao Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (CIGRES) em Seberi, à 60 

Km de Liberato Salzano, onde estão localizados o aterro sanitário, a central de triagem e a área para 

compostagem.  

Recomenda-se a implantação gradual da coleta seletiva no município, ou seja, em etapas: num 

primeiro momento a coleta seletiva atenderia a população que atualmente já possui o serviço de 

coleta e, gradualmente, se expandiria à todo município através de Pontos de Entrega Voluntários 

(PEV's). Para esses PEV's, recomenda-se a instalação de contêineres em locais estratégicos e com 

dimensões adequadas para o armazenamento dos resíduos. Sendo necessário na zona rural 

contêineres para a coleta dos resíduos recicláveis e na zona urbana contêineres específicos para a 

coleta dos recicláveis e outro para os resíduos orgânicos.  

O município deverá também avaliar o potencial para a criação de uma pequena cooperativa ou de 

outra forma de associação no município formada por pessoas de baixa renda para atuar na coleta 

seletiva. Esta associação poderá ser contratada pela Prefeitura para auxiliar na  realização da coleta 

seletiva. Esta contratação, prevista  na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, é dispensável de 

licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Deverá, 

somente, estar estabelecido em regulamento as normas e as diretrizes sobre a exigibilidade e sobre a 

atuação da cooperativa ou da associação de catadores. A criação de uma associação também poderá 

auxiliar na obtenção por linhas de financiamento da União, tendo em vista que consta no artigo 18, 

da seção IV da Lei nº 12.305/2010, que serão priorizados no acesso aos recursos da União os 



79 

 

Municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas 

de associação de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda. O que pode facilitar a 

obtenção e a instalação de contêineres no município dentre outras infraestruturas ou equipamentos 

necessários para otimizar e adequar a coleta seletiva.   

Outra importante ação a ser empreendida pelo município é a estruturação de um Programa de 

Educação Ambiental continuada, com o objetivo de estimular a participação da população na coleta 

seletiva e sensibilizá-los para questões de condicionamento e destinação adequada dos resíduos, da 

compostagem caseira, do princípio dos 3R's (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), saúde, vetores, poluição 

dos rios e do ambiente. Deve-se prever a confecção de materiais educativos, o desenvolvimento de 

campanhas educativas permanentes e o apoio e incentivo a programas de educação ambiental nas 

escolas. Recomenda-se que esta ação seja desenvolvida em cooperação com o CIGRES, que possui 

uma Campanha de Coleta Seletiva em que prevê atividades de educação ambiental nos municípios 

consorciados e a entrega de materiais educativos. 

Verifica-se a importância das ações educativas não só para a coleta seletiva mas também para 

estimular a compostagem caseira. Salienta-se que a compostagem caseira poderá representar a 

redução de volumes significativos da massa de resíduos orgânicos coletados e destinados ao CIGRES, 

reduzindo custos com a disposição de resíduos no aterro sanitário e aumentando a vida útil do 

aterro. 

Neste cenário é ainda previsto a adequação (ou construção) da Unidade de Transbordo e a criação de 

um PEV na zona urbana para o recolhimento de resíduos especiais. Para tanto, deve ser 

disponibilizado um local para o armazenamento adequado destes resíduos. O CIGRES poderá receber 

determinados resíduos especiais mediante acréscimo no contrato.  

Após implantação da coleta seletiva no município, recomenda-se realizar um estudo técnico-

econômico-social para avaliar o potencial para a instalação de uma pequena central de triagem no 

município para o recebimento de resíduos recicláveis. Neste caso, deverá ser analisado 

conjuntamente com o CIGRES e a cooperativa ou associação aspectos legislativos, financeiros, 

ambientais, técnicos e sociais. 

 


