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APRESENTAÇÃO
A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é objeto
do contrato nº 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.612.270/0001-41,
e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO), localizada
no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, nº 3.574 - Centro CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.091.074/0001-80.
Ressalta-se que a primeira versão do PMSB de Macaé, aprovado pelo Decreto
Municipal nº 03 de 09 de janeiro de 2012, foi elaborado parte (abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário) por empresa consultora, e parte (limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos) por membros da Prefeitura Municipal de Macaé (grupo de trabalho
criado pela portaria municipal nº 985/2012). A vertente drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas não foi contemplada nesta.
Em atendimento às prescrições contidas no termo de referência, documento que fez
parte do processo licitatório coleta de preços nº 03/2019, o qual originou o vínculo contratual
supracitado após a contratada ser declarada vencedora do certame, a revisão do PMSB de
Macaé (RJ) deverá ser composta dos seguintes produtos:
➢ Produto 1: Plano de Trabalho;
➢ Produto 2: Plano de Mobilização Social;
➢ Produto 3: Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento
básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural,
caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômicofinanceira e de endividamento do Município;
➢ Produto 4: Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de
saneamento básico. Objetivos e Metas;
➢ Produto 5: Concepção, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas do PMSB e definição das ações para emergência e contingência;
➢ Produto 6: Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para
o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das
ações programadas;
➢ Produto 7: Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O presente documento corresponde ao Tomo II (esgotamento sanitário) da
concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas do PMSB e definição das ações para emergências e contingências (Produto 5) da
revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para aprovação dos membros da
comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.
São objetivos e metas do Produto 5:
1. Ações imediatas;
2. Ações prioritárias;
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3. Programação das ações do PMSB;
4. Cronograma de implantação das ações estabelecidas para o PMSB;
5. Atendimento de demandas temporárias;
6. Atendimento e operação em situações críticas;
7. Planejamento de planos de riscos para garantia da segurança da água.
Nos produtos seguintes serão elaborados os seguintes itens:
➢ Produto 6:
•

Mecanismos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade
das ações programadas;

•

Propostas de arranjos institucionais e gerenciais;

•

Indicadores de interesse para acompanhamento das metas;

•

Critérios para avaliação dos resultados do PMSB e suas ações;

•

Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito da Política de
Saneamento Básico, bem como para acompanhamento das ações do PMSB.

➢ Produto 7:
•

Relatório síntese do PMSB para distribuição aos participantes representantes
de entidades não pertencentes à administração pública;

•

Conferência (Audiência) Municipal de saneamento para apreciação do PMSB;

•

Minuta do PMSB, para a apreciação da contratante;

•

Relatório final consolidado do Plano Municipal de Saneamento Básico,
contemplando todas as etapas e produtos desenvolvidos nos 04 (quatro)
componentes do PMSB;

•

Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovação do
Plano Municipal de Saneamento Básico.

PRODUTO 5 - TOMO II - ESGOTO
Página: 9

1. INTRODUÇÃO
Foi aprovado pelo Governo Federal em janeiro de 2007 um diploma legal que
estabeleceu em nosso país a universalização do saneamento básico, a Lei n.º 11.445, de
05 de janeiro de 2007, um compromisso de todos os brasileiros em vencer importantes
desafios (BRASIL, 2007). Esses desafios demandam dos governos federal, estaduais e
municipais, dos prestadores de serviços privados e públicos, da indústria de materiais, dos
agentes financeiros e da população em geral, através de canais de participação, um grande
esforço concentrado na gestão, no planejamento, na prestação de serviços, na fiscalização,
no controle social e na regulação dos serviços de saneamento ofertados a todos. Os
desafios propostos necessitam consolidar as agendas nacional, estaduais e municipais de
investimentos direcionados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo foco
principal é a promoção da saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Tem-se,
portanto, o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
➢ Abastecimento de água potável;
➢ Esgotamento sanitário;
➢ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
➢ Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Na sequência é editado o Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, o qual
regulamentou a Lei n.º 11.445/2007 (BRASIL 2007; 2010).
Já no dia 02 de agosto de 2010, o então presidente da república, aprovou a Lei nº
12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo regulamentada
pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, impondo novas obrigações e
formas de cooperação entre o poder público-concedente e o setor privado, definindo a
responsabilidade compartilhada, a qual abrange fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes e consumidores (BRASIL 2010a; 2010b).
E no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei Federal n.º 14.026, que atualiza o
marco legal do saneamento básico e altera a Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, para
atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar
normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei n.º 10.768, de 19 de novembro
de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos
Hídricos, a Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de
programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei n.º
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento
básico no País, a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei n.º 13.089, de 12 de janeiro
de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões,
e a Lei n.º 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo
com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. As principais
mudanças do novo marco legal do saneamento básico estão discriminadas abaixo
(BRASIL, 2020a):
1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços
de saneamento:
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•

99% da população com acesso à água potável;

•

90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto;

•

Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser
estendido até 2040.

2. Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, com participação de empresas públicas e
privadas, acabando com o direito de preferência das companhias estaduais
(“contratos de programa”).
•

O novo marco prevê a continuação dos contratos de programas que estão em
vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o
instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco.

•

Também permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento
de Municípios para prestação integrada de um ou mais componentes dos
serviços públicos de saneamento básico em determinada região. Desta
forma, fica afastado o risco de municípios que sejam pequenos ou que tenham
menos recursos ficarem de fora do processo de universalização.

3. Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto:
•

Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro de 2020 e
municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024.

4. Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que
tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de referência
para a prestação de saneamento básico:
•

De padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação
dos sistemas de saneamento básico;

•

De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico;

•

De padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico;

•

De redução progressiva e controle da perda de água.

Para finalizar, no dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal n.º 10.430
que dispõe sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado
instituído pelo art. 53-A da Lei n.º 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a
implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos
órgãos e das entidades da administração pública federal quanto à alocação de recursos
financeiros em ações de saneamento básico. Compete ao Comitê Interministerial de
Saneamento Básico (BRASIL, 2020b):
I.

coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano
Nacional de Saneamento Básico;

II.

acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos
recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal;
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III.

garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de
saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos
investimentos públicos e privados no setor;

IV.

elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação
de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico; e

V.

avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em
saneamento básico.

Tendo por base estes novos marcos legais, integrados à Política Nacional de
Saneamento Básico (PNSB), ficam os municípios e o Distrito Federal responsáveis por
alcançar a universalização dos serviços, devendo ser prestados com eficiência, para evitar
danos à saúde pública e proteger o meio ambiente, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções progressivas, articuladas, planejadas,
reguladas e fiscalizadas, com a participação e o controle social.
Complementa os marcos legais anteriormente referidos a Lei dos Consórcios
Públicos, n.º 11.107/2005, seu Decreto Regulamentador n.º 6.017/2007, a Lei Nacional de
Meio Ambiente, n.º 6.938/1981, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental n.º
9.795/1999 e a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) n.º 9.433/1997.
A Figura 1 representa a integração dos marcos legais anteriormente referidos
(BRASIL 1981; 1997; 1999; 2005; 2007a; 2007b; 2010a; 2010b; 2010c, 2020b), sendo
verificado que as duas Políticas Nacionais que tratam sobre o saneamento básico (Leis
Federais n.º 11.445/2007 e 12.305/2010) são gerenciadas por dois Ministérios
(Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) e têm várias Leis/Decretos Federais que
corroboram na aplicação das normativas.

Figura 1 - Integração Nacional da Legislação Saneamento Básico/Resíduos Sólidos Urbanos.
Fonte: SERENCO.
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1. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
A partir da elaboração do diagnóstico indicando as principais ameaças e
oportunidades do sistema, assim como as informações obtidas da mobilização social, foi
possível, no prognóstico, construir cenários para atingir as metas estabelecidas. Para a
elaboração do presente Produto 5, um dos cenários foi o escolhido para que tivesse seus
investimentos e cronograma detalhados em programas, projetos e ações (Cenário
Possível). Desta forma, os investimentos previstos anteriormente foram, neste Produto,
subdivididos em projetos e ações necessárias para a melhoria do sistema.
No presente capítulo esses projetos e ações serão detalhados e definidos com metas
de atendimento ao longo do horizonte do PMSB, demonstrando através de fichas todas as
suas características, como: fundamentação, data de implementação das ações ao longo do
plano, valores de investimento, método de monitoramento dos projetos e possíveis fontes
de recursos.
Os programas, projetos e ações devem ser compatíveis com os respectivos planos
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes
de financiamento e as formas de acompanhamento, de avaliação e de integração entre si
e com outros programas e projetos de setores afins (Decreto nº 7.217/2010, art. 24, inciso
III).
Os programas, projetos e ações necessários abrangem a sustentabilidade
ambiental, social e econômica, dentro dos quatro componentes de saneamento, visando o
aumento da eficiência na prestação dos serviços, à melhoria da qualidade de vida da
população de Macaé (RJ) e ao uso racional dos recursos hídricos.
Com o objetivo de garantir a universalização e eficácia dos serviços de saneamento
prestados à comunidade, as ações do plano foram definidas com intuito de melhorar as
condições de salubridade ambiental e minimizar os riscos à saúde da população de Macaé.

Figura 2 - Metodologia adotada.
Fonte: SERENCO.
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1.1.

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1.1.1.

Programas das Ações do PMSB

Os programas gerais propostos para o sistema de esgotamento sanitário foram
divididos em 4 principais grupos: Coleta, Tratamento, Educação Ambiental e Sanitária e
Gestão. Esses grupos geraram 4 programas, resumidos a seguir e descritos na sequência
através das fichas técnicas.
➢ Coleta
•

Programa 1 - Coleta de esgoto e Estações elevatórias.

➢ Tratamento
•

Programa 2 - Tratamento.

➢ Educação Ambiental e Sanitária
•

Programa 3 - Educação Ambiental e Sanitária.

➢ Gestão:
•

Programa 4 - Gestão.

Nas fichas técnicas as ações dos programas foram hierarquizadas e apresentadas
em curto (1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo prazo (9 a 20 anos), diferenciadas por
cores como demonstrado no quadro abaixo.
➢ 1 a 4 anos = 2021 a 2024;
➢ 5 a 8 anos = 2025 a 2028;
➢ 9 a 20 anos = 2029 a 2040.
Quadro 1 - Modelo Ficha Técnica dos programas.

Fonte: SERENCO.
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O quadro acima exemplifica um modelo de ficha técnica dos programas. Cada
programa possui um ou mais subprogramas assim como ações necessárias para o seu
alcance. Os indicadores utilizados nas fichas técnicas servirão para o monitoramento,
sendo que os investimentos realizados ao longo do plano devem significar a melhoria do
indicador.
O memorial de cálculo dos investimentos utilizados nas fichas técnicas estão
demonstrados detalhadamente no prognóstico do sistema de esgotamento sanitário
(Produto 04). Os programas, projetos e ações, além de abordarem a necessidade técnica,
levaram em conta também as seguintes temáticas:
➢ Mecanismos de promoção ao direito à cidade;
➢ Mecanismos de promoção da saúde e a qualidade de vida;
➢ Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental;
➢ Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços.
Nas fichas foram identificados os responsáveis pelas ações propostas, refletindo os
entes existentes na estrutura atual de Macaé (RJ). Futuramente, caso ocorram mudanças
nessa estrutura, os responsáveis deverão ser novamente identificados.
O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de
qualidade de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é influenciado
por todo o seu entorno. Este enfoque deve ser sobre toda a região territorial, inclusive sua
área rural e de entorno.
Isto porque a taxa de urbanização vem, comprovadamente, aumentando ao longo
do tempo. No entanto, segundo as condições atuais, há a tendência de concentração de
renda e poder, gerando pobreza e exclusão e favorecendo a criação de grandes áreas
urbanas em condições de pobreza e, na maioria das vezes, desprovidas dos serviços
públicos básicos, entre eles o saneamento. Este fato proporciona condições não equitativas
entre os habitantes, ocasionando, consequentemente, também oportunidades não
equitativas.
A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da
universalização dos serviços de saneamento, proposta do presente PMSB. Desta forma,
são garantidas as condições e oportunidades equitativas às diferentes áreas de Macaé.
Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir
também o acesso ao saneamento básico a estes domicílios, mesmo que de forma
diferenciada em relação às áreas adensadas urbanas.
A universalização também promove, indiscutivelmente, a saúde e a qualidade de
vida, através do fornecimento de água com padrão de potabilidade próprio para consumo,
inclusive para as áreas rurais, além de coleta, tratamento e disposição adequada dos
esgotos.
Um exemplo é o programa de ampliação ou melhorias das Estações de Tratamento
de Esgoto, onde através dele promove-se a melhoria ou manutenção da qualidade do
esgoto tratado, impactando diretamente na condição dos corpos hídricos.
Outro programa que aborda todos estes itens é o de educação ambiental e sanitária,
onde através dele melhoram-se as condições da prestação dos serviços (fazendo, por
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exemplo, com que haja diminuição dos objetos indesejados que chegam ao sistema de
esgoto, diminuindo os custos operacionais e melhorando a própria qualidade do tratamento)
e da própria população, tanto no que diz respeito ao Direito à Cidade e à sustentabilidade
ambiental, quanto na promoção da saúde e qualidade de vida.
1.1.2.

Programação de Ações Imediatas

De acordo com o Termo de Referência do presente PMSB, os programas, projetos
e ações propostos serão divididos em três períodos distintos: curto prazo (1 a 4 anos),
Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 20 anos).
Mesmo contendo ações de curto prazo, foram definidos os subprogramas com maior
prioridade para serem implantados, avaliados pelo seu grande impacto e necessidade.
Quadro 2 - Subprogramas com alta prioridade.
Subprogramas
1.1: Subprograma execução/melhorias e manutenção de rede coletora e ligações domiciliares
1.2: Subprograma implantação/ampliação, melhorias e manutenção de estações elevatórias de esgoto
e linhas de recalque
2.1: Subprograma implantação, ampliação ou melhorias das Estações de Tratamento de Esgoto
4.5: Subprograma Cobrança pelos serviços - Distritos e Localidades
Fonte: SERENCO.

Pela alta prioridade destes subprogramas, as ações previstas dentro de cada um
deles, são consideradas como ações imediatas, para que o PMSB seja de fato
implementado. O Quadro 3 a seguir lista essas ações, que serão detalhadas na sequência
deste Produto.
Quadro 3 - Ações Imediatas dentro da meta de curto prazo
Subprogramas
1.1: Subprograma execução/melhorias e manutenção de rede coletora e ligações domiciliares
1.1.1 - Sede - Implantação/Melhorias e manutenção de Redes e Ligações
1.1.2 - Sana - Implantação de rede coletora
1.1.3 - Sana - Ligações domiciliares
1.1.8 - Glicério - Implantação de rede coletora
1.1.9 - Glicério - Ligações domiciliares
1.1.14 - Córrego de Ouro - Implantação de rede coletora
1.1.15 - Córrego de Ouro - Ligações domiciliares
1.2: Subprograma implantação/ampliação, melhorias e manutenção de estações elevatórias de esgoto
e linhas de recalque
1.2.14 - Córrego de Ouro - Execução estações elevatórias
1.2.15 - Córrego de Ouro - Execução linhas de recalque
2.1: Subprograma implantação, ampliação ou melhorias das Estações de Tratamento de Esgoto
Sede - Implantação/Ampliação ou Melhorias de ETEs
2.1.1 - Sede - Implantação/Ampliação ou Melhorias de ETEs
2.1.8 - Córrego de Ouro - Implantação ETE
4.5: Subprograma Cobrança pelos serviços - Distritos e Localidades
4.5.1 - Implementação e Monitoramento da Tabela Tarifária
Fonte: SERENCO.
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As ações necessárias para a implantação destas metas estão detalhadas nas fichas
apresentadas na sequência.
1.1.3.

Programas e Subprogramas

A partir da elaboração do diagnóstico com a indicação das principais ameaças e
oportunidades do sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas
estabelecidas a nível estadual, regional e federal. O prognóstico decidiu o melhor cenário,
propondo Programas Gerais, os quais foram subdivididos em projetos e ações necessárias
para a melhoria do atual sistema.
As fichas a seguir detalham cada um dos subprogramas propostos, contendo ações
previstas para sua implantação.
Em alguns casos, não há valores previstos para determinadas ações por se tratarem
de definições institucionais ou continuidade de serviços já prestados, que não possuem
valores específicos, ou estão sendo elaboradas por outros órgãos como o Comitê de Bacia
ou o INEA. As fontes de receita foram definidas como:
➢ Fontes inespecíficas do tesouro (Prefeitura): receitas obtidas através do
pagamento de impostos inespecíficos que compõem o tesouro da Prefeitura.
Neste valor estão incluídos recursos obtidos junto a órgãos financiadores,
pagos posteriormente pelo tesouro;
➢ Tarifa: receita obtida pela cobrança pela prestação de serviço de esgotamento
sanitário;
➢ Financiamentos:
o Programas de Repasses do Orçamento Geral da União, apoio à
Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico:
▪

Pró Municípios;

▪

Serviços urbanos de água e esgoto;

▪

Gestão da política de desenvolvimento urbano;

▪

Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água.

o Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES):
▪

Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI);

▪

Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos;

▪

Apoio a Investimentos em Meio Ambiente.

o Ministério do Desenvolvimento Regional / Caixa Econômica Federal,
Programas Com Recursos do FGTS:
▪

Saneamento para Todos;

▪

Pró Saneamento.

o Banco Interamericano de Desenvolvimento:
▪

AQUAFUND.
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o Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).
As fichas contêm ainda, proposta de indicadores para avaliação do cumprimento das
metas propostas. Algumas fichas possuem ações que não são possíveis de mensurar o
seu valor de implantação, pois, por exemplo, utilizam mão de obra já existente e não
específica para a meta em questão ou os valores estão incluídos em investimentos de
outros programas.
Algumas ações também possuem metas não mensuráveis, pois tratam-se de ações
de acompanhamento, fiscalização, criação ou implantação que impedem a utilização de
indicadores específicos para o seu acompanhamento (a não ser a fiscalização da sua
efetivação ou não). No entanto, apesar de não possuírem metas mensuráveis, essas ações
são de extrema importância, e por isso estão listadas nas fichas desse documento.
1.1.3.1.

Programa 1 - Coleta

As fichas desse programa referem-se à execução das obras de redes coletora,
ligações prediais, linha de recalque e estações elevatórias necessárias devido ao
atendimento das metas propostas e crescimento vegetativo ao longo dos anos.
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Quadro 4 - Ficha 1.1 - Subprograma execução/melhorias e manutenção de rede coletora e ligações domiciliares.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 5 - Ficha 1.2 - Subprograma implantação/ampliação, melhorias e manutenção de estações elevatórias de esgoto e linhas de recalque.

Fonte: SERENCO.
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1.1.3.2.

Programa 2 - Tratamento

As fichas desse programa referem-se à ampliação/execução das estações de
tratamento de esgoto. Outra questão é continuar mantendo os padrões de lançamentos de
efluentes de todas as ETEs, em conformidade com a legislação vigente:
➢ CONAMA nº 357/05;
➢ CONAMA nº 430/11;
➢ Resolução COMMADS nº 010/2011;
➢ Resolução CONAMA nº 001/1990;
➢ Lei Complementar Municipal nº 3284/2009;
➢ Lei Complementar Municipal nº 027/2001;
➢ Lei Federal nº 12305/2010;
➢ NOP Inea 35;
➢ NT-202.R-10;
➢ Diretriz DZ-215.R-4;
➢ Diretriz DZ-942.R-7.
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Quadro 6 - Ficha 2.1 - Implantação, ampliação ou melhorias das Estações de Tratamento de Esgoto.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 7 - Ficha 2.2 - Monitoramento do esgoto bruto, tratado e corpo receptor.

Fonte: SERENCO.
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1.1.3.3.

Programa 3 - Educação Ambiental e Sanitária

Para implantar o Programa de Educação Ambiental e Sanitária, serão necessários
investimentos com impressão de cartilhas, fóruns, palestrantes, etc. Alguns já existem,
sendo o foco deste na melhoria e na unificação (integração) das ações de educação.
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Quadro 8 - Ficha 3.1 - Adequação/melhorias nos processos de educação ambiental e sanitária.

Fonte: SERENCO.
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1.1.3.4.

Programa 4 - Gestão

As fichas desse programa referem-se à serviços de gestão do sistema de
esgotamento sanitário, sendo importantes para efetividade das metas propostas, como
ações de regulamentação da destinação final do resíduos das fossas sépticas, vistorias e
fiscalizações, monitoramento do corpo receptor e do efluente tratado, participação social e
compatibilização com as propostas do PRH/2014, entre outras demonstradas na
sequência.

PRODUTO 5 - TOMO II - ESGOTO
Página: 26

Quadro 9 - Ficha 4.1 - Subprograma de fiscalização de ligações irregulares de água pluvial na rede coletora.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 10 - Ficha 4.2 - Subprograma participação social nos serviços de saneamento básico.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 11 - Ficha 4.3 - Subprograma Controle Operacional dos Sistemas Individuais.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 12 - Ficha 4.4 - Subprograma aproveitamento de águas pluviais e reaproveitamento de águas cinzas.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 13 - Ficha 4.5 - Subprograma Cobrança pelos serviços - Distritos e Localidades.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 14 - Ficha 4.6 - Subprograma Compatibilização com as Propostas do Plano de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Macaé e das
Ostras - PRH/2014.

Fonte: SERENCO.
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1.1.4.

Cronograma Físico-Financeiro

A partir dos valores em cada ficha dos programas apresentados anteriormente, é
possível obter o total de investimentos necessários para o sistema de esgotamento sanitário
de Macaé nos próximos 20 anos (Tabela 1).
Tabela 1 - Programas com investimentos propostos em Esgotamento Sanitário.
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Fonte: SERENCO.

Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de esgotamento
sanitário, obtém-se um total de R$ 37.417.811,16 (sem contar área da PPP) de
investimentos para os próximos 20 anos, divididos em curto, médio e longo prazo.
A Tabela 2 apresenta o resumo dos investimentos de cada programa de
esgotamento sanitário.

Tabela 2 - Resumo dos investimentos de cada programa de Esgotamento Sanitário.
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Fonte: SERENCO.
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2. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
2.1.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

As ações para emergências e contingências têm como propósito prever os cenários
emergenciais, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, tanto em
caráter preventivo como corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de segurança e a
continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem pluvial e resíduos sólidos, mesmo que em caráter precário.
Estas são resultantes do planejamento tático elaborado a partir de uma determinada
hipótese de desastre ou falha no sistema, cuja finalidade é aperfeiçoar as atividades de
resposta a estes, através da antecipação e designação de responsáveis pelas mesmas.
Para o PMSB a aplicabilidade da preparação de Macaé para as situações
emergenciais está definida na Lei Federal nº 11.445/2007, como condição compulsória,
dada a importância dos serviços classificados como “essenciais”.
As medidas emergenciais objetivam programar as ações para situações onde ocorra
um evento inesperado (um acidente), o qual desencadeie um estado crítico, e que requer
tratamento imediato. As ações emergenciais promovem uma resposta rápida aos sistemas
afetados, minimizando os impactos causados a população e ao meio ambiente.
Medidas de contingência, por sua vez, centram na prevenção de qualquer evento
que afete a disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um
sistema, provocando em consequência, a descontinuidade de serviços considerados
essenciais. As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau
adequado de segurança aos processos e instalações operacionais.
No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais
e consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os
baixos níveis de segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais
desnecessários a boa prestação dos serviços.
Neste sentido, todas as ações de emergência e contingência devem ser elaboradas
prevendo um equilíbrio entre segurança e gastos, buscando sempre a maneira mais rápida
e fácil de aplicar as ações, com o menor custo possível.
É importante observar que o planejamento de contingência ou de emergência pode
ser estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres:
municipal, regional, estadual, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o
planejamento deve ser elaborado de maneira participativa e multidisciplinar, englobando as
organizações cujos esforços serão necessários para que o plano funcione, ou seja, além
de ser multifuncional, o processo de planejamento das ações deve englobar órgãos
governamentais, organizações não governamentais e empresas privadas.
Este planejamento deverá estar contido e descrito em documento denominado
“Plano de Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAESAN), cujos elementos básicos serão apresentados neste capítulo.
A elaboração do PAE-SAN compreende dois momentos distintos:
I.

O primeiro passo compreende a fase de identificação de cenários emergenciais e
definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. Esta
tarefa está norteada no PMSB, a fim de subsidiar os procedimentos para
operacionalização do PAE-SAN;
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II.

O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para
a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela Prefeitura
Municipal de Macaé (RJ) juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de
forma direta ou indireta participem das ações.

Conforme destacado, o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas
ações para mitigação, as quais serão descritas posteriormente, entretanto, estas ações
deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de
subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a seguir
aspectos a serem contemplados nesta estruturação.
São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN:
I.

Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos
desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências;

II.

Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que
possam ter relação com os cenários de emergência;

III.

Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas,
com a definição de como as ações serão coordenadas;

IV.

Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão
protegidas durante emergências;

V.

Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros
recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados;

VI.

Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas;

VII.

Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações
previstas;

VIII.

Planejamento para a coordenação do PAE-SAN.

IX.

Definição de Programa de Treinamento;

X.

Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN.

que

A partir destas orientações, a Prefeitura Municipal de Macaé (RJ), através de pessoal
designado para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um
planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio
em condições adversas dos serviços de saneamento básico.
Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é
necessário que os diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fieis aos mesmos, pois
é através destes que são identificadas as possíveis falhas do sistema e consequentemente,
elaborados planos eficazes de emergência e contingência.
As ações para emergências e contingências apresentadas a seguir foram elaboradas
de acordo os seguintes preceitos:
I.

Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas
(diagnóstico);
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II.

Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos
funcionais, levando em consideração a interdependência entre eles a
probabilidade de ocorrência e a provável duração;

III.

Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude dos
impactos que possam ocorrer;

IV.

Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de
prevenção e posterior facilidade para a resolução dos mesmos;

V.

Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e decisões
em atuações.

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de
saneamento básico possui grande complexidade em vista as características de cada
sistema, como também a inter-relação entre os mesmos. As ações precisam de
procedimentos detalhados e altamente técnicos, cabendo apenas aos operadores dos
sistemas, a responsabilidade de consolidar o documento e mantê-lo atualizado.
2.2.

IDENTIFICAÇÃO DE CENÁRIOS E SUA ORIGEM

2.2.1.

Cenários no Serviço de Esgotamento Sanitário.

O sistema de esgotamento sanitário se inicia com a coleta dos efluentes por meio
das redes de esgoto, passando por elevatórias e interceptores que o conduzirão até as
estações de tratamento. Os impactos causados por falhas neste sistema refletem-se mais
significativamente sobre as condições gerais do ambiente, seja através da contaminação
do solo, das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à
população impactos sobre a qualidade das águas captadas, além de trazer inconvenientes
como odores desagradáveis e possíveis focos de doenças.
As possíveis origens para as falhas no sistema de coleta e tratamento de esgoto,
bem como os possíveis cenário atrelados a estas origens, são destacados nos Quadro 15
e Quadro 16.
Quadro 15 - Descrição das origens das situações emergenciais (Esgotamento Sanitário).
Origem
Descrição
1

Inundações.

2

Deslizamentos de terra.

3

Períodos prolongados de chuva.

4

Falta de energia elétrica.

5

Vandalismo.

6

Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica.

7

Falta de manutenção da rede.

8

Ausência de funcionário/equipes.

9

Incêndio.

10

Falta de conhecimento do sistema.

11

Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente
Fonte: SERENCO.
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Quadro 16 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Esgotamento Sanitário).
Cenários
Origem
Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos

1, 3, 4, 7, 11

Vazamento de esgoto da rede coletora

1, 4, 5, 7, 10, 11

Extravasamento de esgoto das estações elevatórias

1, 3, 4, 6, 9, 10, 11

Rompimento de linhas de recalques

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de maio de
2011, do CONAMA
Fonte: SERENCO.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ,11

2.3.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11

IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES PARA ANÁLISE DE CENÁRIOS

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de
previsibilidade incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de
contingência significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um
planejamento preventivo de ações, em particular as vinculadas à manutenção constante e
à proteção de equipamentos.
A seguir, são apresentados o Quadro 17 e o Quadro 18 com a descrição das medidas
emergenciais e contingenciais previstas para a prestação do serviço de esgotamento
sanitário.
➢ Ações de contingência
Quadro 17 - Ações para situações contingenciais (Esgotamento Sanitário).
Medida
Descrição
contingencial
1

Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos

2

Elaboração de Manuais de Equipamentos

3

Elaboração de Manuais de Operação

4

6

Elaboração de um cadastro do sistema existente
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade dos Corpos Receptores
após ocorrência de sinistros
Aquisição de fontes alternativas de energia

7

Aquisição de equipamentos reserva

8

10

Realizar manutenção preventiva em equipamentos
Realizar manutenção preventiva nas redes coletoras, linhas de recalque e
emissários
Realizar manutenção preventiva nas elevatórias e estações de tratamento de esgoto

11

Promover cursos de capacitação para funcionários

12

Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade

13

Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema

14

Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente

15

Atualização dos planos de ação após cada ocorrência

16

Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos

17

Fiscalização de ligações irregulares

18

Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores

5

9
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Medida
contingencial
19

Descrição
Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação
do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse sistema
Fonte: SERENCO.

➢ Ações de emergência
Quadro 18 - Ações para situações emergenciais (Esgotamento Sanitário).
Medida
Emergencial

Descrição das Medidas Emergenciais

1

Sinalização da área

2

Paralisação completa da operação

3

Paralisação parcial da operação

4

Comunicação ao responsável técnico

5

Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável

6

Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros

7

Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental

8

Comunicação à operadora de energia elétrica

9

Comunicação à população

10

Substituição de equipamento

11

Substituição de pessoal

12

Manutenção corretiva

13

Uso de equipamento reserva

14

Solicitação de apoio a municípios vizinhos

15

Manobra operacional
Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a
contaminação
Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa,
encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto
Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza
Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente, implantar
o racionamento
Ampliação da comunicação cliente-operadora
Fonte: SERENCO.

16
17
18
19
20
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2.4.

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES

Os principais órgãos públicos que possuem a responsabilidade em auxiliar em
situações de emergência e contingência estão listados no Quadro 19.
Quadro 19 - Órgãos responsáveis em situações de emergências e contingências.
Órgão
Área de atuação
•
•
•
•
•
•

Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros
órgãos em todas as vertentes;
Atuação direta nos cenários de ocorrências;
Manutenção da ordem em ocorrências;
Investigação de atos criminosos/vandalismo;
Atuar de forma rápida e eficiente.
Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de falta de energia
elétrica

•

Resgate e atendimento às vítimas de emergências

•
•

Prestação de assistência técnica
Realizar a transmissão rápida de informações, quando da
ocorrência de eventos emergenciais
Decretar situação de emergência e/ou de estado de calamidade
pública, se necessário
Criar um programa de educação ambiental para instruir a
população em como agir em casos de emergências
Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros
Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada
Provisão e administração de medicamentos para a população
afetada
Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se
fizerem essenciais para minimizar os danos causados pelos
sinistros
Fonte: SERENCO.

Corpo de bombeiros
Polícia Civil e Polícia Militar
Prestador de Serviço
Companhia Energética
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU)
Universidades
Assessorias de comunicação

•

Defesa Civil
Secretaria de Educação
SEMA
Secretaria Municipal de
Infraestrutura
Secretaria de Saúde

•
•
•
•
•

Demais secretarias

2.5.

AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

O Quadro 20 apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e
contingências na prestação do serviço de esgotamento sanitário. Elas são resultado da
inter-relação dos cenários e ações estudas e apesentadas anteriormente.
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Origem

1-Inundações

Quadro 20 - Ações de emergência e contingência (Esgotamento Sanitário).
Ações para emergência
1-Sinalização da área
1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos
2-Paralisação completa da operação
2 Vazamento de esgoto da rede coletora
Cenário

Ações para Contingência
1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos
6-Aquisição de fontes alternativas de energia

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias

3-Paralisação parcial da operação

7-Aquisição de equipamentos reserva

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de
6 qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de maio
de 2011, do CONAMA

4-Comunicação ao responsável técnico

11-Promover cursos de capacitação para funcionários

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros

15-Atualização dos planos de ação após cada
ocorrência

9-Comunicação à população
13-Uso de equipamento reserva

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários,
equipamentos e produtos químicos

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos
15-Manobra operacional
16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a
contaminação
19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente,
implantar o racionamento
20-Ampliação da comunicação cliente-operadora
2 Vazamento de esgoto da rede coletora

1-Sinalização da área

4 Rompimento de linhas de recalques

3-Paralisação parcial da operação

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de
6 qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de maio
de 2011, do CONAMA

4-Comunicação ao responsável técnico

6-Aquisição de fontes alternativas de energia

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável

7-Aquisição de equipamentos reserva

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros

11-Promover cursos de capacitação para funcionários

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental

15-Atualização dos planos de ação após cada
ocorrência

9-Comunicação à população
2-Deslizamentos
de terra.

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos
15-Manobra operacional

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários,
equipamentos e produtos químicos

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a
contaminação
17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa,
encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto
19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente,
implantar o racionamento
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Origem
1
3
3-Períodos prolongados de chuva.

5

6

Cenário
Retorno de esgoto as residências e
estabelecimentos
Extravasamento de esgoto das estações
elevatórias
Interrupção nas unidades de tratamento
de esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos
padrões de qualidade exigidos na
Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011,
do CONAMA

Ações para emergência
2-Paralisação completa da operação
3-Paralisação parcial da operação
4-Comunicação ao responsável técnico
7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia
ambiental

Ações para Contingência
1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos
10-Realizar manutenção preventiva nos reservatórios
12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a
comunidade

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do
17-Conter vazamento e promover a limpeza da área sistema existente
com caminhão limpa-fossa, encaminhando o
15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência
resíduo para a estação de tratamento de esgoto
20-Ampliação da comunicação cliente-operadora

1
2
3
4
4-Falta de energia elétrica.

5

6

Retorno de esgoto as residências e
estabelecimentos
Vazamento de esgoto da rede coletora
Extravasamento de esgoto das estações
elevatórias
Rompimento de linhas de recalques
Interrupção nas unidades de tratamento
de esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos
padrões de qualidade exigidos na
Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011,
do CONAMA

1-Sinalização da área
3-Paralisação parcial da operação
4-Comunicação ao responsável técnico
8-Comunicação à operadora de energia elétrica
10-Substituição de equipamento
12-Manutenção corretiva
13-Uso de equipamento reserva

6-Aquisição de fontes alternativas de energia
7-Aquisição de equipamentos reserva
8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos
11-Promover cursos de capacitação para funcionários
15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência
17-Cadastramento de fornecedores de maquinários,
equipamentos e produtos químicos

15-Manobra operacional

2 Vazamento de esgoto da rede coletora

1-Sinalização da área

4 Rompimento de linhas de recalques
Interrupção nas unidades de tratamento
5
de esgoto

3-Paralisação parcial da operação

5-Vandalismo.

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a
comunidade

4-Comunicação ao responsável técnico
9-Comunicação à população
10-Substituição de equipamento
15-Manobra operacional
20-Ampliação da comunicação cliente-operadora

Extravasamento de esgoto das estações
elevatórias
4 Rompimento de linhas de recalques
Interrupção nas unidades de tratamento
5
de esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos
padrões de qualidade exigidos na
6
Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011,
do CONAMA

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos

3

6-Falta de manutenção dos equipamentos falha mecânica.

3-Paralisação parcial da operação

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade
da Água após ocorrência de sinistros

4-Comunicação ao responsável técnico

11-Promover cursos de capacitação para funcionários

10-Substituição de equipamento
13-Uso de equipamento reserva

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a
comunidade

15-Manobra operacional

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência
17-Cadastramento de fornecedores de maquinários,
equipamentos e produtos químicos
18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos
agentes poluidores
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Origem
7-Falta de
manutenção da rede.

1
2
4
6

Cenário
Retorno de esgoto as residências e
estabelecimentos
Vazamento de esgoto da rede coletora
Rompimento de linhas de recalques
Lançamento de efluente tratado fora dos
padrões de qualidade exigidos na Resolução
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA

Ações para emergência

Ações para Contingência

1-Sinalização da área
2-Paralisação completa da operação

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos

3-Paralisação parcial da operação

7-Aquisição de equipamentos reserva

4-Comunicação ao responsável técnico

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos

9-Comunicação à população

11-Promover cursos de capacitação para funcionários

12-Manutenção corretiva

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência

15-Manobra operacional

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos
químicos

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpafossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto
18-Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros
ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse
sistema

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora
8-Ausência de
funcionário/equipes

9-Incêndio.

10-Falta de
conhecimento do
sistema.

Interrupção nas unidades de tratamento de
esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos
6 padrões de qualidade exigidos na Resolução
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA
5

Extravasamento de esgoto das estações
elevatórias
4 Rompimento de linhas de recalques
Interrupção nas unidades de tratamento de
5
esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos
6 padrões de qualidade exigidos na Resolução
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA
3

Extravasamento de esgoto das estações
elevatórias
4 Rompimento de linhas de recalques
Interrupção nas unidades de tratamento de
5
esgoto
Lançamento de efluente tratado fora dos
6 padrões de qualidade exigidos na Resolução
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA

3-Paralisação parcial da operação
4-Comunicação ao responsável técnico
11-Substituição de pessoal

11-Promover cursos de capacitação para funcionários
13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema

1-Sinalização da área

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos

3-Paralisação parcial da operação

6-Aquisição de fontes alternativas de energia

4-Comunicação ao responsável técnico

7-Aquisição de equipamentos reserva

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos

8-Comunicação à operadora de energia elétrica

11-Promover cursos de capacitação para funcionários

10-Substituição de equipamento

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência

13-Uso de equipamento reserva
15-Manobra operacional

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos
químicos

3-Paralisação parcial da operação

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente

4-Comunicação ao responsável técnico

11-Promover cursos de capacitação para funcionários

11-Substituição de pessoal

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema

3

11-Sistema
ultrapassado ou não
dimensionado
corretamente
1

Retorno de esgoto as residências e
estabelecimentos

16-Fiscalização de ligações irregulares
1-Sinalização da área

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente

3-Paralisação parcial da operação

9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e adutoras

4-Comunicação ao responsável técnico

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente

12-Manutenção corretiva

16-Fiscalização de ligações irregulares

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo
de reduzir a contaminação

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros
ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse
sistema

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpafossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto
Fonte: SERENCO.
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2.6.

REGRAS

DE ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO OPERACIONAL PARA SITUAÇÃO
CRÍTICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de serviços
públicos de saneamento básico são situações relevantes e que podem comprometer
seriamente a qualidade de vida da população. Assim sendo, em situações críticas deve-se
estabelecer prioridades ao atendimento das áreas de maior concentração populacional,
oferecendo condições básicas a estas.
Devem ser priorizados nestes casos: unidades de saúde, como hospitais, clínicas e
postos de saúde; escolas, creches e universidades; centro de atendimento aos idosos e
pessoas com necessidades especiais, ou seja, deve-se sempre atender prioritariamente
unidades de atendimento coletivo e que forneçam serviços considerados essenciais.
O procedimento operacional para suprir o atendimento emergencial está descrito nas
ações para emergências e contingências (capítulo 2.5).
2.7.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados
preferencialmente mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir
ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das
instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções
na prestação dos serviços.
Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento local,
os órgãos operadores deverão dispor de estruturas de apoio das áreas de gestão
operacional, de controle de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e
tecnologias de informação, dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará
que os sistemas de saneamento básico mantenham a continuidade operacional
comprometidas ou paralisadas.
As ações de combate e controle às emergências terão prioridade sobre as demais
atividades de Macaé, e deverão ser exercidas com dedicação exclusiva enquanto durar a
ocorrência.
As ações de prevenção devem envolver medidas de orientação e instrumentalização
da comunidade para ação no caso de ocorrência de eventos, visando evitar ou diminuir o
risco da ocorrência e os impactos resultantes desses eventos.
As ações de emergências e contingências devem se concentrar principalmente nos
incidentes de maior probabilidade e não nos de maior magnitude, que normalmente são
menos prováveis de acontecer.
As ações de emergências e contingências devem ser consolidadas juntamente com
os Comitês de Bacias Hidrográficas.
Deverão ser gerados relatórios de análise de acidentes, contendo no mínimo uma
descritiva do acidente e das ações realizadas, uma análise crítica do processo de instalação
da resposta inicial e da eficácia das medidas de controle, e uma conclusão com
identificação das causas, consequências, danos, custos e prazos para a recuperação do
sistema e do fornecimento dos serviços. Estes relatórios irão auxiliar no processo de
melhorias e atualização das ações.
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