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Apresentação 

No Brasil, segundo as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de 

Saneamento Básico – PNSB, instituída pela Lei Federal 11.445/07 (BRASIL, 2007), o 

saneamento básico é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação 

até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 

esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do resíduo doméstico e do resíduo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das 

respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 

das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas;  

Além de estipular as definições apresentadas, o advento da PNSB foi um 

grande marco para o planejamento do setor, pois foi instituída a obrigatoriedade de 

um Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que é um instrumento com 

horizonte de projeto de 20 anos, que deve ser revisado em períodos máximos de 4 

anos, e que tem por objetivo criar estratégias que buscam a universalização do acesso 

aos serviços públicos de saneamento básico, em sua integralidade, para toda a 

população que reside nos municípios, tanto em áreas urbanas como rurais (BRASIL, 

2007). 
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Apesar de existir todo um arcabouço jurídico que fortalece e enfatiza a 

importância do saneamento básico, principalmente quanto à promoção da saúde da 

população, o cenário brasileiro ainda apresenta grandes contrastes. 

Neste sentido, para ilustrar estes contrastes, o Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, divulgou no ano de 2018, que para o ano de 

referência 2016, 98,4% da população urbana que reside na Região Sul do país tem 

acesso à água potável, enquanto que apenas 67,7% da população brasileira que 

reside na Região Norte recebe o mesmo serviço. Quanto ao esgotamento sanitário, o 

cenário é muito mais crítico, pois na Região Sudeste, 83,2% do esgoto produzido nas 

regiões urbanas é coletado, enquanto que somente 13,4% da população urbana que 

reside da Região Norte têm acesso à coleta de esgoto (SNIS, 2018). 

Diante do que foi apresentado, o município de Timbó, no intuito de estabelecer 

ações e iniciativas que promovam a melhoria dos sistemas públicos de saneamento 

básico do município, e que consequentemente possam auxiliar na otimização dos 

índices regionais e nacionais sobre saneamento básico, estabeleceu por meio do 

Edital 01/2018 o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE o início do 

processo de revisão de seu PMSB. 

O PMSB do município de Timbó tem por objetivo definir, de forma participativa, 

um conjunto de metas, objetivos, diretrizes e instrumentos que orientarão o 

planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, visando principalmente 

fornecer a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, garantindo 

a sua integralidade, qualidade, e ainda, promovendo controle social e a transparência 

das ações. 

O CAPÍTULO 1 – Aspectos Gerais do Município apresenta o panorama global 

de informações base para o entendimento das vertentes que, em determinado grau 

irão influenciar na estruturação das ações de melhoria das condições do saneamento 

básico no município. 

O CAPÍTULO 2 – Diagnóstico Técnico do Sistema de Saneamento apresenta 

a caracterização e análise crítica das estruturas e serviços de saneamento básico 

prestados no município. O documento é base para a formulação de cenários de 
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evolução futuros os quais irão determinar o conjunto de investimentos para o alcance 

da universalização dos serviços. 
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1 Caracterização da Área de Planejamento 

1.1 Localização 

O Município de Timbó está localizado ao Sul do Estado de Santa Catarina, com 

coordenadas 26° 49' 32" S e 49° 10' 18" W, no fuso horário UTC-3. O Município está 

distante em 111 km do município de Florianópolis, capital administrativa do Estado. 

Fundada em 12 de outubro de 1869, Timbó possui como Municípios limítrofes 

Rio dos Cedros, Pomerode, Indaial Rodeio e Benedito Novo (Figura 1). 

Com relação aos aspectos geográficos, o município, inserido no Vale do Itajaí, 

possui área de 127,4 km² e densidade de 288,64 hab./km² (IBGE 2010), com altitude 

média aproximada em 68 m. 
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Figura 1 – Localização do município de Timbó 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2 Projeção Populacional Aplicada ao 

Município  

2.1.1 Projeção Populacional Aplicada à Área de Estudo  

Para o atendimento das projeções futuras das necessidades dos serviços de 

saneamento básico no município de Timbó faz-se necessário estabelecer uma análise 

de projeção populacional considerando os fatores apresentados anteriormente.  

A estimativa do crescimento populacional norteou-se nos dados do IBGE, 

contrapondo informações obtidas nos órgãos de gestão do município e modelos 

matemáticos indicadores de tendências relacionadas a dados históricos.   

Com base nas informações censitárias do IBGE, a Tabela 1 apresenta a 

população do município de Timbó nos censos de 1991, 2000 e 2010, e as estimativas 

para os anos de 1996 e 2007, proporcionando uma base de dados consistente para 

os estudos. 

Tabela 1 – Informações censitárias para o município. 

Ano População Total 

1991 23.806 

1996 26.438 

2000 29.358 

2007 33.326 

2010 36.774 

Fonte: IBGE 2018 

 

Analisando os diferentes anos apresentados de forma a se relacionar as 

elevações obtidas no crescimento, obtém-se as taxas geométricas de crescimento.  A 

Tabela 2 apresenta estas taxas, com base nos dados oficiais do IBGE. 
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Tabela 2 – Taxas geométricas de crescimento. 

Taxas geométricas de crescimento – IBGE (%aa) 

91/96 96/00 00/07 07/10 91/00 00/10 91/10 

2,12 2,65 1,83 3,34 2,36 2,28 2,32 

Fonte: IBGE 2018 

 

O PMSB elaborado no ano de 2012 utilizou a taxa de 3,34%, referente ao período 

de 2007 a 2010, e aplicou um fator de redução ano a ano até o horizonte de projeto. 

O próximo censo demográfico é previsto para ocorrer no ano de 2020, quando 

números precisos acerca das características populacionais do município serão 

apurados. 

Para determinar as projeções populacionais nesta revisão, foram consideradas 

os trabalhos desenvolvidos no PMSB do ano de 2012 como ponto de partida visto que 

as taxas aplicadas resultaram em um valor coerente quando comparado à projeção 

IBGE para o ano de 2018.  

Considerando que o próximo Censo demográfico ocorrerá no ano de 2020, que 

a próxima revisão do PMSB ocorrerá até o ano de 2022, e ainda por julgar que os 

valores encontrados para o horizonte do PMSB (ano 2038) apresentam coerência com 

a realidade, realizou-se a correção para as taxas de crescimento resultando na 

projeção apresentada na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Crescimento populacional estimado 

Ano 

Taxa de Crescimento Geométrico (% aa) Projeção Populacional 

IBGE                           
(2007-2010) 

Fator de 
Redução 

Ao Longo do 
Período 

Total                     
PMSB 2012 

Total                          
PMSB 2018 

Taxa  Urbana Rural 

- 2012 -3,34 - - 38.001 - - 37.972 2.487 

- 2013 3,34 1,0000 3,34 39.269 - - 38.812 2.491 

- 2014 3,34 0,7995 2,67 40.316 - - 39.661 2.496 

- 2015 3,34 0,6622 2,21 41.207 - - 40.519 2.500 

- 2016 3,34 0,5627 1,88 41.980 - - 41.386 2.505 

- 2017 3,34 0,4876 1,63 42.663 - - 42.262 2.509 

0 2018 3,34 0,4290 1,43 43.274 43.484   40.970 2.514 

1 2019 3,34 0,3823 1,28 43.826 44.006 1,20% 41.487 2.518 

2 2020 3,34 0,3441 1,15 44.329 44.512 1,15% 41.989 2.523 

3 2021 3,34 0,3124 1,04 44.791 44.975 1,04% 42.447 2.528 

4 2022 3,34 0,2857 0,95 45.218 45.402 0,95% 42.870 2.532 

5 2023 3,34 0,2629 0,88 45.614 45.802 0,88% 43.265 2.537 

6 2024 3,34 0,2433 0,81 45.985 46.173 0,81% 43.631 2.541 

7 2025 3,34 0,2263 0,75 46.332 46.519 0,75% 43.973 2.546 

8 2026 3,34 0,2113 0,7 46.658 46.845 0,70% 44.294 2.550 

9 2027 3,34 0,1980 0,66 46.967 47.154 0,66% 44.599 2.555 

10 2028 3,34 0,1862 0,62 47.259 47.446 0,62% 44.887 2.560 

11 2029 3,34 0,1757 0,59 47.536 47.726 0,59% 45.162 2.564 

12 2030 3,34 0,1662 0,55 47.779 47.988 0,55% 45.420 2.569 

13 2031 3,34 0,1576 0,53 48.050 48.243 0,53% 45.669 2.573 

14 2032 3,34 - - - 48.489 0,51% 45.911 2.578 

15 2033 3,34 - - - 48.726 0,49% 46.144 2.583 

16 2034 3,34 - - - 48.955 0,47% 46.368 2.587 

17 2035 3,34 - - - 49.176 0,45% 46.584 2.592 

18 2036 3,34 - - - 49.387 0,43% 46.791 2.597 

19 2037 3,34 - - - 49.590 0,41% 46.988 2.601 

20 2038 3,34 - - - 49.783 0,39% 47.177 2.606 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Nota: estimativa da população urbana para o ano 25 (2043) – 48.284 habitantes e, ano 30 (2048) – 49.416 habitantes. 
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3 Regulação do Sistema de Saneamento  

3.1 Agência Intermunicipal de Regulação 

A Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR é pessoa jurídica de direito 

público, sem fins econômicos sob a forma de associação pública, dotada de 

independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, 

regendo-se pelas normas da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei 

Federal nº 11.107/2005 e do Decreto nº 6.017/2007. 

O início das atividades da Agência ocorreu em 30 de março de 2010, com a 

realização da 1ª assembleia geral e participação dos municípios consorciados. 

São objetos de regulação por parte da AGIR os serviços de saneamento básico, 

assim compreendidos pela Lei Federal nº 11.445/2007: 

• Abastecimento de água potável; 

• Esgotamento sanitário; 

• Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

• Drenagem e manejo das águas pluviais. 

Com a alteração do Protocolo de Intenções em 2017, a regulação dos serviços 

de transporte público de passageiros também foi inclusa no escopo da Agência, 

regendo-se pela Lei Federal nº 12.587/2012. 

A AGIR, localizada em Blumenau, Estado de Santa Catarina, na região do 

Médio Vale do Itajaí, é constituída em forma de consórcio público, pelos 14 (quatorze) 

municípios da região, sendo estes: Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, 

Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos 

Cedros, Rodeio e Timbó (Figura 2). 
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Figura 2 – Municípios de atuação da AGIR. 

 

Fonte: AGIR, 2018 

 

O principal papel da Agência Reguladora é editar normas relativas às 

dimensões técnica, econômica e social, atendendo à aspectos de qualidade, 

requisitos operacionais e de manutenção, metas de universalização, monitoramentos 

dos custos, além de outros destacados nas Leis Federais nº 11.445/2007 e nº 

12.587/2012. 

Assim como as demais Agências Reguladoras, cabe a AGIR estruturar-se de 

modo a garantir os princípios de independência, autonomia e tecnicidade da função 

regulatória. 

 

3.2 Atuação da AGIR no Município de Timbó 

A AGIR atua como Agência Reguladora na gestão do saneamento do município 

de TIMBÓ, atuando nas áreas de Abastecimento de Água e Coleta, transporte e 

disposição final de resíduos.  

Além disto, cabe à AGIR o acompanhamento das solicitações de revisão 

tarifária, quando demandado por parte do gestor pelos serviços de saneamento. 

No entanto, uma das atribuições da Agência Reguladora deve ser o 

acompanhamento in loco das instalações de saneamento, verificando por meio da 
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componente fiscalizatória o efetivo atendimento às condições e cláusulas contratuais 

assim como o atendimento do programa de investimentos a ser realizado no 

município. 

O SAMAE de Timbó, por meio da Lei Complementar Nº 485/2017 ratificou o 

novo Protocolo de Intenções do Consórcio Público denominado “AGIR” para a 

garantia das ações de fiscalização. 

Junto aos demais municípios de Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, Indaial, 

Pomerode e Rio dos Cedros, foi firmado o Contrato Nº 001/2017 com o Consórcio 

Público da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços 

Públicos Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, cujo objetivo é o rateio de 

recursos para manutenção das finalidades da AGIR.  

O computo dos valores devidos pelo município para a realização dos serviços 

de regulação por parte da agência reguladora, são calculados com base na população 

estimada para cada ano com base nos dados do IBGE. A Tabela 4 apresenta a 

descrição de cada tipo de taxa conforme a área do saneamento. 

 

Tabela 4 – Descrição das taxas de regulação da AGIR. 

  Valor Novo Protocolo  Descrição 

Taxa 1 – TRAA       
Taxa de Regulação de Abastecimento de Água  

(cobrada parcialmente). 

Taxa 2 – TRES       
Taxa de Regulação de Esgotamento Sanitário  

(cobrada parcialmente). 

Taxa 4 – TRMR      Taxa de Regulação de Manejo de Resíduos Sólidos. 

Taxa 5 – TRDP      
Taxa de Regulação de Drenagem Pluvial Urbana  

(cobrada parcialmente). 

Fonte:  SAMAE, 2018. 

 

Para o ano de 2018, o município aprovou o orçamento pela Assembleia Geral 

realizada em 21 de julho de 2017. A Tabela 5 apresenta os valores pagos pelo SAMAE 

com base em uma população estimada de 42.823 habitantes conforme dados do 

IBGE. 
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Tabela 5 – Valores dos serviços de Regulação em saneamento no ano 2018. 

Taxa Valor Total 

Taxa 1 - TRAA 0,04 R$/hab. R$ 1.713 

Taxa 2 - TRES 0,04 R$/hab. R$ 1.713 

Taxa 4 - TRMR 0,05 R$/hab. R$ 2.141 

Taxa 5 - TRDP 0,01 R$/hab. R$ 428 

Total Mensal 0,14 R$/hab. R$ 5.995 

Total Anual 1,68 R$/hab. R$ 71.943 

Fonte:  SAMAE, 2018. 

 

A última ação de fiscalização da AGIR no sistema de abastecimento de água 

ocorreu nos dias 28 e 29 de junho de 2017, resultando no 3º Relatório de fiscalização 

do sistema de abastecimento de água no município de Timbó/SC. O relatório teve 

como objetivo verificar as ações corretivas realizadas no SAA quanto às não 

conformidades apontadas no Relatório de Fiscalização 004-2015/SAA SAMAE Timbó.  

A Tabela 6 apresenta a sequência de não conformidades atendidas no prozo 

previsto. Outras 29 não conformidades foram atendidas no prazo previsto. 

Tabela 6 – Melhorias e correções das não conformidades do SAA-SAMAE Timbó. 

ID Descrição de melhorias e correções das não conformidades Status 2017 

5 

a) Captação, b) Reservatório (Rua Prof. Alvin Laemmel) e c) Reservatório (Rua 
Rodeio): Realizar a instalação segura da escada de acesso para 
operação/manutenção do gerador (fixar e instalar proteções do tipo 
marinheiro). 

Realizada 
parcialmente. 

7 Captação: Ausência de proteção sanitária e vegetação das margens. Não realizada. 

10 
Captação:  Ausência de escada de acesso adequada e guarda-corpo de 
segurança nas instalações do gerador de energia elétrica. 

Realizada 
parcialmente. 

12 

Reforma e implantação de cercamentos e portão na a) Captação da Estação 
de Tratamento de Água - ETA, b) recuperação da cerca de isolamento da 
Estação Elevatória (Rua Blumenau) e c) Reservatório (Rua Rodeio) 
recuperação da cerca de isolamento da entrada e recuperação do talude 
lateral.  d)  Reservatório (Rua Tamoio) recuperação do cercamento dos fundos. 

Realizada 
parcialmente. 

13 Providenciar licenciamento ambiental de operação da ETA. Não realizada. 

14 
ETA:  Melhorias de acesso (operação/manutenção) para registro de manobra 
da adutora de água bruta. 

Em Andamento. 

18 
ETA e Reservatório ETA: Substituição e/ou manutenção das válvulas e 
registros (presença de vazamento nos registros de manobra). 

Não realizada. 
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Continuação da Tabela 6 

23 Destinar de forma correta o lodo das lavagens de filtros e decantadores. Não realizada. 

24 
ETA: Corrigir vazamentos e problemas com a impermeabilização na parede do 
floculador. 

Não realizada. 

26 ETA: Realizar pintura e conservação das paredes do laboratório. Em Andamento. 

30 Reservatório ETA: Instalação de iluminação no sistema de Reservação ETA. Não realizada. 

32 
Reservatório ETA: Reparos das rachaduras e fissuras para conter os 
vazamentos. 

Não realizada. 

33 
Reservatórios:  Iniciar um programa de conservação, manutenção e limpeza 
dos reservatórios. 

Em Andamento. 

34 Reservatório (Rua Rodeio): Realizar pintura geral do reservatório metálico. Não realizada. 

36 
Estação Elevatória (Rua Blumenau):  Reforma, melhorias e fechamento das 
partes elétricas do bombeamento inclusive aterramento. 

Realizada 
parcialmente. 

39 
Estação Elevatória (Rua Quintino Bocaiúva): realizar reforma e recuperação da 
talha. 

Não realizada. 

40 Implantar um controle de perdas de forma contínua. Não realizado. 

42 
Estação Elevatória: Realizar controle das pressões nas redes (bombeamentos 
apresentavam-se 40% acima do preconizado em norma). 

Não realizada. 

44 
Almoxarifado:   Providenciar   estrado   de   madeira   para   armazenagem   
das válvulas, registros e bombas. 

Não realizada. 

Fonte:  AGIR, 2017. 

 

3.3 Síntese das Deficiências Encontradas  

Com base nas reuniões realizadas junto ao município e na Agência Reguladora 

é fato a existência de uma relação pautada em parceria pelas instituições. Esta, 

aplicada no sentido de a AGIR transpor as barreiras de suas atribuições naturais, para 

um nível colaborativo, onde o ente regulado é orientado para o alcance da eficiência 

em gestão. 

Apesar disso, salienta-se os seguintes apontamentos: 

1. As ações de fiscalização ocorrem somente 1 vez por ano. O ideal seria a 

intensificação destas ações no sentido de obterem-se resultados no curto prazo 

(aqueles possíveis) e monitorar as ações de médio e longo prazos, garantindo 

assim o seu devido cumprimento.  

 
2. Outra questão que deve ser considerada, se remete ao descumprimento de 

algumas ações por parte do ente gestor (descumprimento de termos 

observados nas ações de fiscalização), e não haver a tomada de 
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procedimentos mais incisivos, como multas. Destaca-se que o objetivo do 

órgão realmente não deve ser pautado no âmbito da punição como medida 

principal, porém é evidente que as melhorias necessárias e obrigatórias 

somente serão efetivadas de forma integral, se o ente gestor sofrer sansões de 

maiores consequências. 

 
3. Apesar das atribuições contratuais da AGIR preverem as ações de fiscalização 

e regulação sobre as quatro áreas do saneamento, somente os relatórios 

referentes ao sistema de abastecimento de água foram encontrados no site 

oficial da agência. Entende-se que as ações de fiscalização, se foram 

realizadas nas demais áreas e gestores, devam ser documentadas por meio 

de relatórios assim como para o sistema de abastecimento de água. 
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4 Vigilância Sanitária e Ambiental  

4.1.1 Programas de Vigilância Existentes 

Os programas de vigilância existentes na secretaria de saúde do município são 

o VIGIÁgua e o VIGIDesastres.  

O VIGIÁgua tem a finalidade de desenvolver ações contínuas para garantir à 

população o acesso à água de qualidade compatível com o padrão de potabilidade 

estabelecido na legislação vigente, para a promoção da saúde. Dentro deste 

programa a vigilância sanitária atua na fiscalização dos sistemas de distribuição 

analisando parâmetros microbiológicos, turbidez e a presença de flúor na água. 

 Segundo o responsável pela vigilância no município, a vigilância sanitária 

municipal fiscaliza as Estações de Tratamento de Água - ETA do SAMAE, e quando 

solicitada a análise de água por algum morador, os fiscais do órgão vão ao local, 

coletam amostras e encaminham para o SAMAE realizar a análise.  

As análises da qualidade da água proveniente da ETA são realizadas no 

Laboratório Regional e Municipal de Blumenau, o qual faz parte do Laboratório Central 

de Saúde Pública - LACEN. São coletadas amostras em 20 pontos, determinados 

conforme a atividade exercida no local e o fluxo de pessoas ali presentes, e as 

amostras são enviadas mensalmente para Blumenau. 

Feitas as análises,  os resultados são encaminhados para o Gerenciador de 

Ambiente Laboratorial - GAL, o qual automaticamente envia os dados para o Sistema 

de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - 

SISAGUA em formato de uma tabela temporária, a qual deve ser revisada e validada 

pelo vigilante sanitário municipal, para que então seja incluída no SISAGUA como 

informação definitiva.  

De acordo com o responsável pela vigilância sanitária, ocorre que o GAL não 

encaminha os dados regularmente, com atraso de dois ou três meses, de forma que 

a plataforma SISAGUA fica desatualizada. Seria possível, nessa situação, coletar os 

dados diretamente do laudo fornecido pelo Laboratório de Blumenau, mas para isso 

seria necessário imprimir todos os documentos e digitar manualmente, o que 
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demandaria tempo. Sendo assim, o fiscal optou por aguardar o GAL atualizar a 

plataforma.  

Ainda de acordo com o responsável pelo setor, antes eram analisados 100% 

dos pontos considerados importantes (26 pontos), porém atualmente a análise se 

restringe à 90% dos pontos (20 pontos), por recomendação da ANVISA. A justificativa 

está no fato de que, analisando um menor número de pontos de uma mesma região, 

será possível analisar outras regiões que antes não eram atendidas por conta da 

grande quantidade de amostras e dos recursos existentes no setor.  

Até março de 2018, existia em Timbó a 34a Agência de Desenvolvimento 

Regional - ADR, que contava com a gerência de saúde, para onde eram 

encaminhadas algumas questões relacionadas à saúde da população da região. Com 

o fechamento da 34a ADR de Timbó, essas questões passaram a ser resolvidas pela 

ADR de Blumenau. Com isso, muitas pessoas deixaram de procurar o novo órgão 

responsável, principalmente por conta da distância a ser percorrida. A consequência 

disso foi um aumento na demanda de trabalhos na área da vigilância sanitária de 

Timbó.  

O VIGIDesastres tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações 

continuadas para reduzir a exposição da população aos riscos de desastres com 

ênfase nos desastres naturais, inundações, deslizamentos, contaminação de rios e 

ribeirões, secas e incêndios florestais, assim como a redução das doenças e agravos 

decorrentes dos mesmos. Além disso, na vigilância sanitária municipal existem 

programas para produtos perigosos.  

Com relação aos resíduos domiciliares, não há nenhum programa dentro da 

vigilância. Segundo o responsável, isso cabe ao SAMAE. Ainda de acordo com ele, a 

vigilância municipal trabalha apenas com um programa voltado para os resíduos de 

saúde, especificamente os resíduos de consultórios odontológicos. 
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4.2 Síntese das Deficiências Encontradas  

1. Não se observa no município canais de comunicação e informação diretamente 

ligados a Vigilância Sanitária municipal que proporcionem ao usuário o 

exercício do controle social preconizado como um dos pilares legais do 

saneamento. 

 
2. No que tange ao gerenciamento operacional da VISA, não se observou a 

adequada setorização dos programas o que dificulta as ações inerentes ao 

órgão; 

 
3. Com base nas observações e relatos as estruturas funcionais carecem de 

investimentos de base como veículos para a aplicação das ações de vigilância, 

equipamentos de informática entre outros relacionados aos serviços 

desenvolvidos pelo setor; 

 
4. Outra constatação durante os trabalhos de recolha de informações na fase de 

diagnóstico se refere a organização interna deficitária, uma vez que se 

identificou dificuldade no recebimento de informações;  

 
5. Foi relatado pela equipe da VISA municipal a carência de profissionais no 

quadro geral do setor, o que ocasiona acumulo de funções e sobrecarrega a 

equipe atual; 

 
6. Os programas existentes não são cumpridos na íntegra. O VigiÁgua se 

encontra desatualizado em função de atraso no envio de dados por parte do 

laboratório LACEN, e operacionalização da equipe no registro de informações. 

Já a fiscalização de resíduos perigosos aparenta não ocorrer de forma integral 

visto que foram relatados pela equipe da VISA a fiscalizações somente em 

consultórios odontológicos. 

 
7. Quanto ao monitoramento da qualidade da água na hidrografia local, observa-

se a existência de um histórico pouco representativo por parte do SAMAE e 

inexistência de dados por parte da secretaria municipal de meio ambiente. O 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí apresenta dados de fontes 
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secundárias dos quais não se possui padrão metodológico, o que pode inferir 

em análises imprecisas quando utilizados para a hidrografia local; 

 

8. Não se obteve dados em contínuo sobre as vazões dos rios existentes na 

hidrografia local o que impede análises mais significativas do comportamento 

das bacias hidrográficas e sua posterior utilização em estudos e projetos de 

interesse para o saneamento; 

 

9. Não há monitoramento e fiscalização dos efluentes industriais existentes nas 

bacias hidrográficas do município. O fato é que tais ações são de elevada 

relevância no controle preventivo da qualidade da água, visto o indício de 

contaminações por elementos de natureza inorgânica registrada nos laudos 

apresentados. 

 

10. Não se observa a existência de uma base de dados integrada entre os 

municípios pertencentes a bacia hidrográfica dos rios locais de interesse do 

saneamento (rio Benedito e Rio dos Cedros). Com isso as ações realizadas 

estarão sujeitas a resultados pontuais e de reduzida eficácia. 

 

11. Quanto ao controle e cadastro do uso de água na bacia hidrográfica, somente 

por iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável de Santa Catarina ocorre o cadastramento, ainda que em grande 

parte voluntário. Neste contexto o município deveria exercer o monitoramento 

local no intuito de conhecer em detalhe as condições de uso da bacia 

 

 

 

.  
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5 Situação Econômico e Financeira dos 

Serviços de Saneamento 

Para realizar a análise econômico-financeira dos serviços de saneamento 

básico do referido município foi efetivado o levantamento e avaliação de sua 

capacidade econômico-financeira frente às necessidades de investimento.  

As bases de dados utilizadas vieram do SNIS e também de informações 

encaminhadas pela equipe do SAMAE. De forma complementar foi realizada uma 

análise geral da sustentabilidade econômica da prestação dos serviços de 

saneamento básico, envolvendo a política, o sistema de cobrança, a geração de 

receita de cada um dos serviços e as dotações do orçamento geral do município.  

Ainda se fez a descrição do sistema financeiro para os serviços de saneamento 

básico, apresentando a política e estruturas tarifárias vigentes de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário aplicada, bem como a estrutura tarifária e de 

arrecadação dos serviços de drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos. 

O serviço de saneamento básico, constituído pelos serviços prestados de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e 

resíduos sólidos são de responsabilidade do poder concedente, neste caso o 

município, que por sua vez tem autonomia para prestar ou conceder este serviço, seja 

para um ente público ou uma empresa privada. 

De todo modo, os serviços básicos que compõem saneamento são, por hora, 

muitas vezes valorizados e considerados nos momentos de crise, sejam estas por 

escassez hídrica, por poluição e contaminação através de contato com esgoto ou 

resíduos e hora por catástrofes decorrentes das chuvas, impossibilitando qualquer 

tomada de decisão que proteja e suavize os impactos causados pelas crises. Assim, 

saneamento básico é composto por estruturas que necessitam ser planejadas, 

orçadas, financiadas, executadas e faturadas, de forma que se possa assegurar a 

manutenção do funcionamento destes serviços e ainda, sempre que possível, a tarifa 

permita recuperar as despesas e os investimentos realizados. 
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Com base nestas premissas, o diagnóstico econômico financeiro dos serviços 

de saneamento básico prestados no município de Timbó não apresenta resultados 

que podem ser considerados satisfatórios, quando se avalia a sustentabilidade e a 

manutenção da prestação destes serviços essenciais. Fato esse corroborado pelas 

diferenças encontradas entre os dados financeiros do SAMAE, SNIS e Relatório do 

Conselho. 

Como exemplo, foram utilizadas informações do SNIS para projetar o gráfico 

da Figura 3, o qual demonstra o resultado financeiro da autarquia municipal no que se 

refere ao serviço de abastecimento de água para o período compreendido entre o ano 

de 2012 e 2017. Apresenta o resultado financeiro (receita – despesas –investimentos) 

de cada ano, assim como o resultado acumulado. Pode-se observar que os resultados 

financeiros não evidenciam capacidade de atender as reais necessidades de 

investimentos pactuados ao serviço de água, por exemplo.  

Será necessário aprofundar a compreensão do gráfico da Figura 3 sobretudo 

nos eventos acontecidos no ano de 2015 onde houve um aumento de 75% na despesa 

de terceiros quando comparado ao ano anterior. É preciso compreender se houve 

alguma mudança na estrutura de prestação de serviços do SAMAE que possa 

justificar este aumento substancial. Sobretudo, ter clareza se na alocação dos serviços 

de terceiros pelo SAMAE quando insere no SNIS são considerados apenas as 

despesas relacionadas aos serviços de água e esgoto.  

Ao avaliar esta situação posta, observa-se, que todos os anos da série histórica 

considerada apresentam resultado negativo, o que corrobora com o resultado 

financeiro negativo acumulado de mais de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de Reais) 

para o serviço de água.  
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Figura 3 – Resultado financeiro serviço de água e esgoto de Timbó 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, com base nos dados do SNIS, 2018 

 

Para superar esta situação, a seguir serão apresentadas sugestões que 

poderão orientar esta fase do estudo diagnóstico. 

Primeiramente, uma opção viável consiste na revisão dos preços praticados em 

cada um dos serviços prestados. Que seja considerado o modelo de pagamento de 

cada serviço e que naqueles serviços onde a cobrança seja via tarifa, que o preço de 

referência seja no mínimo revisado para o valor equivalente àquele que assegure 

sustentabilidade ao plano de investimento projetado no plano municipal de 

saneamento básico. Desta maneira, poderá ser assegurado ao munícipe a 

integralização dos serviços de saneamento, considerando suas características de 

continuidade e qualidade dos serviços. 

Da mesma forma, diante do cenário apresentado se faz necessário a 

estruturação da contabilidade de cada um dos serviços considerados. A alocação das 

informações contábeis necessitam ser separadas por tipo de serviço, considerando 

ainda critérios de rateio para alocação de custos, despesas e receitas dos serviços 

que são prestados de forma conjunta e possuem fonte de receita de origens 

diferentes.  

Essa necessidade se dá em virtude da base para formação de preços de cada 

serviço, onde será necessário definir as estruturas de custos e despesas de cada 

serviço, evidenciando como os custos e as despesas são rateadas e alocadas na 

contabilidade de cada serviço, de forma que se possa atribuir receitas, despesas e 
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investimentos por tipo de serviço. Como exemplo, destaca-se a impossibilidade 

encontrada neste diagnóstico para analisar os dados da inadimplência de forma 

segmentada por serviço.  

Elaborada a etapa de reestruturação econômica financeira de cada um dos 

serviços, com a contabilidade e seus critérios de rateio definidos, ainda com base nas 

projeções de investimentos do PMSB, se faz necessário elaborar e fomentar 

iniciativas que possibilitem financiamentos, sejam estes públicos ou privados, a fundo 

perdido ou não.  

O planejamento de cada um dos serviços básicos de saneamento, envolve 

investimentos, seja na ampliação ou na manutenção das estruturas existentes. 

Consequentemente, essa necessidade deve ser encarada de forma clara, com 

projetos e planejamento de execução, possibilitando que a autarquia possa, 

juntamente ao município, se organizar para captar recursos financeiros nas fontes de 

financiamento disponíveis. Essa organização possibilita que estes serviços se 

ampliem de forma mais efetiva, se consolidando no município e atendendo de forma 

homogênea todos os cidadãos.  

A fonte de receita dos serviços de saneamento tem origem na tarifa ou no 

imposto cobrado no município. Desta forma, o cuidado e a manutenção das receitas 

nos serviços de saneamento básico deve, em seu planejamento e gestão, cuidar das 

perdas, sejam elas de faturamento ou de consumo. Assim, cabe ao prestador destes 

serviços dotar de plano de ação e mecanismos que assegurem baixos índices de 

perdas, seja de água ou de faturamento.  

Cabe ainda destacar que o prestador de serviço deve enquadrar de forma 

correta e por tipo de consumidor suas ligações e economias, de forma a buscar o 

melhor retorno marginal de sua produção de água, faturando e prestando o serviço 

com eficiência e eficácia.  

Como exemplo desta colocação, pode o prestador realizar estudos que envolve 

o potencial de venda de água aos consumidores industriais, especialmente aqueles 

que utilizam fontes alternativas de abastecimento de água. Ainda como exemplo, pode 

a autarquia rever seus equipamentos de medição dos grandes consumidores, 

modernizando os equipamentos de leitura destes clientes, aferindo de forma mais 

exata seus consumos e revertendo em arrecadação a redução das perdas aparentes. 
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Haja vista a existência do CIMVI no município de Timbó, as despesas e receitas 

da autarquia municipal com o manejo e a gestão do aterro, bem como parte da folha 

salarial da autarquia voltada para funcionários destinados à operação de resíduos 

sólidos, se faz necessário compreender a alocação de recursos por parte da 

autarquia, identificando a sustentabilidade de cada tipo de serviço prestado.  

Desta forma, a existência do consórcio deve estar destacada de forma clara na 

contribuição de receitas e despesas à autarquia, deve-se ainda identificar o potencial 

de receita possível, bem como as despesas relacionadas aos resíduos sólidos e ao 

aterro, de forma que a autarquia possa compor sua formação de custos, despesas, 

receitas e investimento de forma desagregada e por serviço.  

Uma possibilidade ainda não praticada é a compensação financeira ao 

município pelo passivo ambiental causado ao uso do solo municipal pela existência 

do aterro. Essa fonte de receita deverá ser levantada de maneira a compor o Estudo 

Prognóstico de forma que possa contribuir para a análise de sustentabilidade e 

formação de preço de cada um dos serviços de saneamento básico.  

Por fim, os serviços de saneamento possuem uma infraestrutura com 

necessidade de ampla renovação e manutenção, bem como demanda despesas 

necessárias para sua prestação. Assim, a estrutura tarifária praticada em cada um dos 

serviços deverá assegurar a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do 

serviço. Para tal, o prestador deverá estar organizado para executar o planejamento 

dos investimentos, cumprindo as metas de atendimento, renovação e manutenção 

com ampla qualidade na prestação destes serviços. 
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1 Organização do Saneamento no Município 

O sistema de saneamento no município de Timbó está organizado, em sua 

maior parte, sob a tutela de entes públicos e de forma isolada por uma associação 

civil sem fins econômicos (Figura 4). 

 

• Sistema de Abastecimento de Água - SAA: É organizado e gerenciado pelo 

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. 

 

• Sistema de Esgotamento Sanitário - SES: Não há sistema de esgotamento 

sanitário no município porém a tutela legal está a cargo do SAMAE. 

Atualmente os efluentes sanitários do município são lançados no sistema 

de drenagem pluvial, cujo operador é a prefeitura municipal por meio da 

Secretaria de Obras. 

 

• Sistema de Resíduos Sólidos - SRS: O SAMAE desempenha os serviços de 

coleta e transporte dos resíduos sólidos e recicláveis até o aterro sanitário 

existente no município. A Prefeitura Municipal executa a limpeza e 

conservação urbana por meio da Secretaria de Obras. Os resíduos sólidos 

são depositados no aterro sanitário operado pelo Consórcio Intermunicipal 

do Médio Vale do Itajaí – CIMVI. Já os resíduos recicláveis passam por 

triagem em espaço existente no aterro sanitário. 

 

• Sistema de Drenagem Pluvial Urbana - SDPU: É operado pela prefeitura 

Municipal por meio da Secretaria de Obras. 
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Figura 4 - Organização do Sistema Urbano de Saneamento no Município 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2 Sistema de Abastecimento de Água 

2.1 Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água no Município 

O Município de Timbó no ano de 2001, por meio da Lei Complementar No 212 

instituiu o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE para a gestão de 

parte dos serviços de saneamento. 

A sede operacional e comercial da autarquia encontra-se na rua Duque de 

Caxias, no 56, Centro de Timbó. 

O referido decreto prevê a exploração do sistema por parte da autarquia, 

conforme destaca: 

Art. 3º - Compete ao Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto de TIMBÓ-SC, Autarquia Municipal criada pela Lei 

Complementar Municipal nº 212, de 21/12/2001, alterada pela Lei 

Complementar Municipal nº 234, de 12/12/2002, exercer com 

exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas que 

se relacionem com os serviços públicos de água e de esgotos no 

município de TIMBÓ-SC, e exigir dos usuários o cumprimento das 

condições e normas estabelecidas na Lei, neste Regulamento e 

nas normas complementares, expedidas pelo Diretor do SAMAE. 

 

Com base no dispositivo legal, à autarquia compete o desenvolvimento de 

atividades que visem implantação e gestão do sistema de saneamento, Apesar disso, 

somente o setor de abastecimento de água está estruturado como sistema público 

visto que o sistema de esgotamento sanitário não passou por investimentos. 

Neste sentido, a estrutura funcional da autarquia está direcionada ao 

atendimento desta atividade, além da recolha de resíduos conforme será detalhado 

em capítulo específico. 

Cabe ao SAMAE o desenvolvimento de suas atividades no âmbito da área 

urbana do município As demais regiões, ou seja, a zona rural está sob a gestão da 

prefeitura municipal. 
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A estrutura de pessoal do sistema do SAMAE possuí 88 colaboradores, ligados 

diretamente aos serviços de abastecimento de água e de resíduos sólidos, 

organizados nas áreas administrativas e operacionais  

 

2.1.1 Setor Comercial 

O setor comercial do SAMAE, é responsável pelo gerenciamento dos serviços 

ofertados ao usuário, em específico os relativos ao sistema de abastecimento de água 

e coleta de resíduos. 

Neste sentido cabe ao setor a abertura de Ordens de Serviço – OS, 

redirecionadas ao setor de interesse (operacional ou administrativo). 

A Tabela 7 apresenta as OS abertas no ano de 2017 em ordem decrescente. 

Observa-se que neste ano foram realizadas a troca de 1.282 hidrômetros, cerca de 

10,93% do número total de ligações existentes (11.726 ligações).  

 

Tabela 7 – Ordens de serviço abertas no ano de 2017. 

Ordem de serviço Total Percentual 

Troca de hidrômetro 1.282 15,69% 

Ordem de corte 1.135 13,89% 

Alteração de nome (proprietário ou responsável) 987 12,08% 

Vazamento no cavalete 759 9,29% 

Alto consumo 730 8,93% 

Religação de água (cortada) 670 8,20% 

Vazamento na rede 338 4,14% 

Religação de água (por corte) 268 3,28% 

Falta de água 248 3,03% 

Mudança de posição cavalete 208 2,54% 

Relegação de água (desligada) 204 2,50% 

Alteração de economias 191 2,34% 

vazamento no ramal 184 2,25% 

Troca de registro 146 1,79% 

Ligação de água até 25mm - a vista 116 1,42% 

Ligação de água até 25mm - 4 parcelas 104 1,27% 

Retirar ramal 95 1,16% 

Descarga na rede (água suja) 91 1,11% 

Desligamento - S.U definitiva 61 0,75% 

Verificar pressão 58 0,71% 
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Continuação da Tabela 7 

Vistoriar ligação 45 0,55% 

Acompanhar obras 42 0,51% 

Reposição ou conserto de calçada 38 0,46% 

Enterrar mangueira/obras 34 0,42% 

Verificar violação, retirada ou inversão de hidrômetro 22 0,27% 

Mudança de posição cavalete (SAMAE) 18 0,22% 

Reposição de pedras 18 0,22% 

Ligação de água até 25mm - 1 parcela 14 0,17% 

Ligação de água até 25mm - 3 parcelas 14 0,17% 

Retirar cavalete 14 0,17% 

Análise de água (qualidade) 8 0,10% 

Religação de água (desligada) 5 0,06% 

Instalação de hidrômetro 4 0,05% 

Retirar Entulho 4 0,05% 

Troca de cavalete 3 0,04% 

Aferição de hidrômetro 3 0,04% 

Extrato de fatura solicitado por contribuinte 3 0,04% 

Hidrômetro invertido 2 0,02% 

Lacrar hidrômetro 2 0,02% 

Troca de cavalete e hidrômetro 2 0,02% 

Emissão 2° via, extrato e outros 2 0,02% 

Coleta de lixo 1 0,01% 

Total 8.173 100,00% 

Fonte: SAMAE, 2018 

 

Quanto ao sistema comercial utilizado pela concessionária é denominado 

FOXFAT e possibilita o controle e o acompanhamento dos processos comerciais tais 

como medição, faturamento, arrecadação e cobrança. Junto ao SAMAE foi realizado 

contrato de utilização da licença e apoio na utilização do software. 

 

2.1.2 Micromedição e Cobrança 

O sistema de micromedição é realizado por uma equipe de leituristas com 

aferição local e realiza o controle da leitura, faturamento e emissão de conta on line 

para os clientes.  

O padrão de hidrômetro residencial utilizado no SAA é o unijato com vazão 

nominal de 1,5m3/h. 
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2.1.3 Categorias Comerciais 

As categorias comerciais são utilizadas para a classificação do tipo de cliente 

consumidor de água no município. Desta forma, o SAA de Timbó utiliza a seguinte 

classificação: 

• Residencial; 

• Comercial; 

• Industrial; 

• Pública; 

• Social e; 

• Especial. 

Os clientes especiais são aqueles clientes cuja falta de abastecimento ou ainda 

a depreciação da qualidade de água em níveis abaixo dos aceitáveis podem provocar 

riscos à operação de atividades essenciais para o município ou ainda pôr em risco a 

vida de seus usuários. 

Entre exemplos de clientes especiais pode-se citar: 

• Corpo de bombeiros: a falta de água no atendimento de suas demandas 

pode acarretar no prejuízo a bens materiais e a vida de terceiros; 

• Escolas: a falta de abastecimento em escolas acarreta no interrompimento 

de suas atividades e assim causando impacto tanto sobre os usuários deste 

sistema como no cotidiano de terceiros (ex. pais e responsáveis por crianças 

e adolescentes); 

• Hospitais: a falta de água em hospitais pode acarretar na paralização de 

atividades de atendimento, visto seu uso primordial na sanitização e limpeza 

de estruturas, pondo assim em risco de morte todos aqueles dependentes 

de seu funcionamento; 

Assim, a distinção entre consumidores especiais e as demais categorias fica 

restrita à análise por meio do histograma de consumo onde são conhecidas 

informações como número de clientes por faixas de consumo, volumes faturados, 

volumes consumidos e categorização dos tipos de clientes. 
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2.1.4 Outorga de Captação de Água Bruta 

Os recursos hídricos (águas superficiais e subterrâneas) constituem- se em 

bens públicos que toda pessoa física ou jurídica tem direito ao acesso e utilização, 

cabendo ao Poder Público a sua administração e controle. 

Na hipótese de o usuário pretender o uso das águas de um rio, lago ou mesmo 

de águas subterrâneas, este deverá solicitar uma autorização, concessão ou licença 

(Outorga) ao Poder Público. Este uso pode dar-se de várias formas como, à captação 

de água para o uso em processo industrial, irrigação de plantações, ao lançamento 

de efluentes industriais ou urbanos, ou ainda à construção de obras hidráulicas como 

barragens, canalizações de rios, execução de poços profundos, etc. 

A outorga de direito de uso é um ato administrativo, de autorização ou 

concessão, em que o Poder Público faculta ao outorgado fazer uso da água por 

determinado tempo, finalidade e condição expressa no respectivo ato. 

No ano de 2017, o SAMAE do município de Timbó encaminhou a 

documentação necessária para a obtenção da outorga do direito de uso da água para 

o seu sistema de captação existente, o que resultou na expedição da Portaria nº 316, 

de 12 de dezembro de 2017. Neste sentido, foi concedido ao SAMAE o direito de 

utilizar os seguintes volumes de água captados no Rio Benedito: 

I – Vazão máxima instantânea captada: 99,537 l/s 

II – Volume diário captado: 8.600 m³ 

III – Volume mensal captado: 258.000 m³ 

Porém, os valores indicados na Portaria 316, são proporcionais às vazões 

médias captadas no momento em que o estudo hidrológico para a obtenção da 

outorga foi realizado, sendo que na época a vazão máxima captada, nos horários de 

maior consumo do sistema, era de aproximadamente 125 l/s.  

Acredita-se que para obter estas informações tenha sido considerado apenas 

o volume médio diário de água captada que foi inserido no Sistema de Informações 

de Recursos Hídricos - SIRH, mas que estas informações não correspondem com a 

realidade das vazões máximas captadas pelo SAMAE. 

Segundo a equipe técnica do SAMAE, junto aos documentos mínimos exigidos 

para obtenção da outorga, foi encaminhado o trabalho intitulado de: “ESTUDO 
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HIDROLOGICO DE DEMANDA E DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA 

REQUERIMENTO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO”, onde foi avaliado o 

crescimento populacional do município, e indicado na página 32, através do Quadro 

8, os seguintes valores para o horizonte de 10 anos, ao qual a outorga foi concedida: 

I – Vazão máxima instantânea captada: 161,288 l/s 

II – Volume diário captado: 13.935,252 m³ 

III – Volume mensal captado: 418.057,56 m³ 

Assim, foi solicitado pela Autarquia à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Sustentável - SDS a retificação da Portaria nº 316, de 12 de dezembro de 2017, 

inserindo os valores que foram apresentados no estudo, conforme indicado: 

I – Vazão máxima instantânea captada: 161,288 l/s 

II – Volume diário captado: 13.935,252 m³ 

III – Volume mensal captado: 418.057,56 m³ 

Não houve no entanto resposta por parte da SDS quanto á solicitação 

apresentada, valendo-se então as determinações apresentadas na Portaria 316. 

 

2.1.5 Macromedição da Água de Distribuição 

Não existe no sistema macromedição em outros setores como sistema de 

limpeza de filtros e decantadores na ETA, entrada e saída de reservatórios e setores 

de abastecimento (que não fazem parte da atual concepção da rede de distribuição). 

Consequentemente parte dos dados analíticos, responsáveis pelo apoio 

operacional passam a ser estimados o que eleva o erro e grau de confiabilidade nas 

ações de gerenciamento do sistema. 

 

2.1.6 Perdas de Água 

No município de Timbó, conforme a análise realizada pela base SNIS 2016,  os 

índices de perdas no sistema de distribuição podem ser considerados regulares 

(Tabela 8) porém acima dos patamares desejáveis. 
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Tabela 8 – Índices de perdas no sistema de distribuição. 

Indicador Unidade Código Valor 

Índice de perdas faturamento percentual IN013 23,26 

Índice de perdas na distribuição percentual IN049 35,17 

Índice bruto de perdas lineares m³/dia/km IN050 10,81 

Índice de perdas por ligação l/dia/lig. IN051 258,1 

Fonte: SNIS 2016 

 

Porém a mesma análise realizada com os dados internos da concessionária 

apontam para valores de perdas ainda maiores, visto que estes foram dimensionados 

comparando-se os dados de macromedição à entrada da ETA e micromedição. 

Considerando estes dados de maior grau de confiança, destaca-se por meio da 

Tabela 9 os valores encontrados para o sistema de abastecimento do município. 

Destaca-se a existência de perda média de 39,12%, considerado um sistema de 

classificação regular (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Perdas no sistema de abastecimento de água do município 

Mês Macromedição (m3) Micromedição (m3) Perdas (%) 

dez-17 263.055 182.538 30,61% 

jan-18 289.911 193.695 33,19% 

fev-18 291.665 179.152 38,58% 

mar-18 312.565 162.835 47,90% 

abr-18 299.032 179.490 39,98% 

mai-18 308.359 172.411 44,09% 

jun-18 258.226 171.311 33,66% 

jul-18 300.954 174.522 42,01% 

ago-18 297.585 171.903 42,23% 

set-18 281.737 171.903 38,98% 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O sistema no tocante as perdas oscila entre um sistema regular e ruim dadas 

as variações mensais, chegando-se a valores de 47,90% de perdas para o período 

analisado. Essas variações podem ser explicadas pela oscilação das pressões 

atuantes, quando havendo sua elevação, contribuem para o aumento de perdas.  
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Já as perdas no sistema de produção de água, segundo a literatura estão 

em torno de 2,0% a 3,0%. Neste resultado, estão computados os consumos de 

água para limpeza dos filtros, decantadores e outros gastos na ETA (Preparo de 

solução, limpeza de tanques de solução, etc.).  

Não há registro quanto ao uso de água na ETA o que impossibilita uma análise 

mais precisa, informação que deverá ser melhor estudada no que tange ao projeto do 

sistema de tratamento de lodos. 

A concessionária não conta com um setor específico para o combate a perdas 

ou ainda planos específicos que tenham definidas as estratégias de adequações 

necessárias. 

 

2.1.7 Consumo Energético 

No sistema de saneamento do município de Timbó, são aplicadas a modalidade 

tarifária horo sazonal verde, com segmento horário de ponta. 

A energia utilizada, em especial no sistema de abastecimento de água é 

utilizada principalmente para a alimentação de conjuntos motobomba para a 

pressurização da rede de abastecimento, elevação de água para reservatórios, 

elevação de água da captação até a ETA, funcionamento da ETA e demais atividades 

de operação. 

O gráfico da Figura 5 apresenta os consumos de cada uma das instalações 

existentes em termos de kWh e percentuais. 
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Figura 5 – Consumo energético nas instalações de abastecimento de água do município 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Observa-se que a captação é a estrutura de maior consumo na estrutura do 

sistema dada a sua utilização por períodos ininterruptos de 24h e potência necessária 

para a elevação de água até a ETA (detalhes serão melhor discutidos no item 

referente à captação). 

Em termos de grupos de trabalho ou conjunto de instalações, por meio do 

gráfico da Figura 6, observa-se que a captação e EEAT’s consomem juntas cerca de 

65% do total de consumo das estruturas. 

 

Figura 6 – Consumo energético por instalações do SAA no município 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Destaque deve ser dado ao fato de, em geral, a conta de energia ser o segundo 

maior gasto em sistemas de saneamento, perdendo apenas para o gasto com 

funcionários. Assim a gestão do consumo de energia merece especial atenção com 

foco na busca de eficiência de seu uso. 

 

2.1.8 Obras de Melhoria 

No que se refere às obras de melhorias nos sistemas, pouco foi realizado a 

partir do ano de 2012. A obra de maior relevância realizada no ano de 2018 foi a 

recuperação dos filtros da ETA convencional, e conserto de uma rachadura na parede 

externa desta unidade. 

 

2.2 Componentes do Sistema de Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água no município de Timbó conta com as 

seguintes componentes: 

• 01 captação de água bruta; 

• 01 ETA convencional; 

• 01 ETA compacta; 

• 03 EEAT; 

• 04 centros de reserva de água tratada; 

• 17 boosters; 

 

De forma global, o sistema trata em média 120 L/s no período de 24h diárias, 

2,62 km de rede, 3.100m3 de reserva. 

O sistema de atende uma população estimada de 40.970 habitantes (conforme 

projeção realizada no Capítulo 1) e distribuídas em 11.726 ligações. 

A Figura 7 apresenta o organograma do sistema de abastecimento de água 

existente no município, realizado por meio das verificações em campo e base de 

dados cadastral existente. 
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Figura 7 – Organograma do sistema de abastecimento de água do município de Timbó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.1 Captação de Água Bruta 

O sistema é composto por 03 conjuntos motor bomba submersos que operam 

em paralelo em ciclo diário de 24h. 

A água bruta é então encaminhada para a ETA distante cerca de 380m (Figura 

8). 

 

Figura 8 – Imagem aérea da captação de água bruta 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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A captação está localizada na margem direita do Rio Benedito onde é realizada 

por tomada direta a entrada de água até o poço de sucção das bombas. A descrição 

geral do sistema é apresentada na Tabela 10.  

 

Tabela 10 – Descrição geral da captação 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032198.36 m S UTM 

Longitude 670593.06 m E UTM 

Cota 66 m 

Endereço Rua Reinoldo Manske   

Local de atendimento ETA   

Bomba     

Quantidade 3 uni 

Fabricante - - 

Modelo - - 

Potência B1 75 cv 

Potência B2 100 cv 

Potência B3 125 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O sistema de recalque está interligado a uma adutora de Ø400 por meio de 

tubulações de Ø150, Ø150 e Ø300 respectivamente.  

Durante as aferições de campo foram observados diferentes problemas que 

merecem destaque: 

• Falta de sinalização da estrutura; 

• Facilidade de acesso à terceiros; 

• Cargas indevidas no caminhamento da adutora (reboque de maquinas 

pesadas) o que pode vir a causar compressão prolongada e vazamentos na 

tubulação; 

• Falta de limpeza no canal de adução de água bruta, com a presença de 

matéria vegetal que pode vir a impregnar a sucção de conjuntos motor 

bomba; 
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• Cabeamento exposto na saída dos quadros de comando; 

• Cabine de quadros de comando isolada com pouca ventilação (apesar da 

existência de aparelho de ar condicionado que se encontra desligado); 

• Presença de entulhos no terreno; 

• Disputa judicial com relação aos limites de propriedade do terreno onde se 

encontra a instalação; 

• Inexistência de sistema de televigilância ou alarmes na estrutura, reduzindo 

o grau de segurança; 

• Inexistência de plano de manutenção da estrutura institucionalizado; 

• Inexistência de bombas sobressalentes, aumentando o risco de falta de 

água em situações de manutenção preventiva ou corretiva; 

 

2.2.2 Tratamento de Água – ETA Convencional 

A implementação de um sistema de tratamento da água deverá ser concebida 

apenas depois de demonstrada sua necessidade e, sempre que a purificação for 

necessária, compreender somente os processos imprescindíveis à obtenção da 

qualidade que se deseja, com custo mínimo. 

A necessidade de tratamento e os processos exigidos deverão ser 

determinados com base nas inspeções sanitárias e nos resultados representativos de 

exames e análises, cobrindo um período razoável de tempo. 

Nesta ótica, os serviços públicos de abastecimento devem buscar garantir o 

fornecimento seguro de água, de forma que seus parâmetros qualitativos respeitem 

os padrões de potabilidade estabelecidos pela PRC No 5/2017 (antiga portaria MS No 

2.914/2011). 

A escolha do tratamento e os processos utilizados deverão ser definidos de 

acordo com os resultados representativos obtidos de análise dos mananciais 

escolhidos. Desta forma o tratamento deverá ser adotado e realizado somente após 

profunda investigação das condições da origem da água (seja superficial ou 

subterrânea), compreendendo somente os processos imprescindíveis à obtenção da 
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qualidade desejada considerando-se de forma geral a busca pelo menos custo 

possível de implantação e operação. 

Diante disto, o tratamento tem como finalidade fundamental melhorar a 

qualidade da água natural, sob os seguintes aspectos: 

Sob o ponto de vista sanitário: remoção de bactérias, protozoários e outros 

organismos, substâncias venenosas, teor excessivo de compostos orgânicos; 

Sob o ponto de vista estético: correção da cor, turbidez, odor e sabor; 

Sob o ponto de vista econômico: redução da corrosividade, dureza, ferro, etc. 

A Estação de Tratamento de Água existente no município de Timbó está 

localizada nas coordenadas latitude: 7032539.55 m S, longitude: 670452.32 m E 

(Figura 9). 

 

Figura 9 – Imagem aérea da captação da ETA 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Trata-se de um sistema convencional de tratamento, composto por floculação, 

decantação, filtração e desinfecção (Figura 10). 

O sistema de tratamento possui capacidade de produção para 70 l/s e de forma 

geral apresenta suas estruturas em mau estado de conservação. 
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No que se refere ao gerenciamento de lodo proveniente do sistema de lavagem 

de filtros e decantadores, a instalação não realiza o tratamento. Após realização das 

rotinas operacionais para manutenção destas unidades o lodo é destinado para a rede 

de drenagem e consequentemente para o rio Benedito. 

Não existem informações sobre a quantificação de lodo produzido nestas 

unidades. 
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Figura 10 – Fluxograma esquemático da ETA convencional 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O processo de tratamento de água em suas fases iniciais necessita da remoção 

de sólidos presentes na água bruta e as fases finais do tratamento são constituídas 

da correção do pH (quando necessário), fluoretação e desinfecção por meio de 

derivados do cloro. 

Observa-se que a configuração de chegada de água bruta na ETA 

convencional apresenta um grave problema de conceito hidráulico, dado o 

estrangulamento das seções, o que eleva o gasto energético dos conjuntos 

motobomba em função da perda de carga gerada no local. 

Dentre as adutoras existentes, a de Ø400 é a mais recente e este diâmetro 

deveria seguir até a entrada da ETA convencional, com ramificação para alimentação 

da ETA compacta. As demais adutoras de chegada na ETA convencional podem ser 

mantidas e seladas suas entradas a fim de garantir-se a conservação das estruturas. 

No canal de entrada da ETA convencional são adicionados cal (utilizada na 

correção do pH da água) e sulfato de alumínio (agente floculante). Além da adição de 

produtos químicos, é também realizada a medição de vazão da água bruta por meio 

de um medidor ultrassônico. 

 

2.2.3 Tratamento de Água – ETA Compacta 

A ETA compacta existente no sistema de tratamento do município de Timbó foi 

implementada no ano de 2010 e possui capacidade para o tratamento de 180 m3/h 

(50 L/s) operando em carga plena. 

O princípio de funcionamento da ETA se baseia nas seguintes etapas: 

• Correção de pH da agua bruta; 

• Adição de coagulante; 

• Mistura rápida; 

• Floculação; 

• Decantação de flocos formados; 

• Eliminação continua dos flocos formados; 

• Filtração da agua clarificada; 
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• Desinfecção. 

A principal característica da ETA segundo o fabricante, está na decantação 

acelerada. As vantagens da aplicação deste princípio são a menor área ocupada, 

eliminação continua dos lodos formados (não necessita de paradas para limpeza do 

decantador), simplicidade de instalação e operação e o baixo custo operacional. 

A descrição geral da ETA compacta é apresentada na Tabela 11 e o O 

fluxograma esquemático da ETA compacta pode ser observado na Figura 11. 

 

Tabela 11 – Descrição geral da ETA Compacta 

Item Especificação 

Comprimento Total 15,38m 

Largura Total 6,80m 

Altura Total 3,50m 

Bombas centrifugas (existentes)   

Capacidade 240,00 m3/h 

Altura manométrica 10 mca 

Motor 10,00 CV, trifásico 380V/60 Hz 

Finalidade Água de lavagem dos filtros 

Quantidade 2 

Agitadores lentos para floculador   

Modelo AGFL 180 

Tipo turbina 

Potência 0,37 kW e 0,25 kW, trifásico 380V/60 Hz 

Rotações 35 e 25 rpm 

Quantidade 02 (dois). 

Soprador de Ar   

Capacidade 3.000 litros/min 

Modelo R200 

Pressão 4,0 mca 

Potência do motor 5,00 c.v. Trifásico 380V/60Hz; IP 55 

Tipo Roots 

Acessórios 
Filtro de ar, silenciador de entrada, silenciador de 

descarga, válvula de segurança, manômetros em aço 
inox, válvula de retenção, junta de dilatação. 

Quantidade 01(um) 

Fonte: Memorial descritivo e técnico da ETA compacta, 2010 
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Figura 11 – Fluxograma esquemático da ETA compacta 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.4 Laboratório de Análises da ETA 

O laboratório de análises está localizado nas dependências das ETA onde é 

realizado o monitoramento de parâmetros físico-químicos da água bruta e tratada. 

Como rotina são realizados ensaios diários de controle processual e 

atendimento a legislação como cloro residual, fluoreto, alcalinidade, cor, turbidez e pH 

da água tratada, coletada na saída do tratamento e reservatórios. 

São também realizadas análises na captação de água bruta (resultados 

apresentados no capítulo 1), onde mensalmente são monitorados parâmetros como 

cloreto total, cor verdadeira, fluoreto total, nitrato, nitrito, oxigênio dissolvido, pH, 

sulfato, surfactantes aniônicos e turbidez, com o objetivo de detectar traços de 

contaminação a montante da captação. 

Com relação às análises semestrais exigidas pela portaria CONAMA 357/2005 

o SAMAE realiza os serviços por meio de laboratório terceirizado através de edital 

específico, devido aos custos associados a equipamentos e profissionais capacitados.  

Além destas, são também realizadas pelo laboratório terceirizado, porém 

mensalmente, análises microbiológicas de escherichia coli e cianobactérias. 

A estrutura existente possui boas condições, porém utiliza equipamentos 

básicos para as análises citadas. O controle de dados das análises realizadas 

apresenta falhas no histórico devido à falta de registros em planilhas eletrônicas. Além 

disso, não há controle sobre a utilização de reagentes, um dos fatores de maior 

impacto nos custos operacionais da estrutura. 

Durante as visitas foi também detectada a realização de análises da água de 

poços particulares no município, prática dissonante das rotinas operacionais a cargo 

do laboratório da ETA e que impactam diretamente nos custos para o SAMAE. 

 

2.2.5 Casa de Química e Dosagem de Soluções da ETA 

A casa de química de uma ETA é o local destinado ao armazenamento de 

produtos químicos utilizados no processo de tratamento e equipamentos para preparo 

e dosagem de soluções. 
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Os espaços originalmente destinados a esta finalidade na ETA convencional 

foram parcialmente desativados. A maior parte das estruturas de dosagem e 

armazenamento de produtos químicos (hipoclorito de cálcio e sulfato de alumínio) se 

encontra externo à ETA em um abrigo anexo. 

Já o fluorsilicato de sódio encontra-se armazenado no antigo elevador de 

sacarias (que está desativado). 

Destaca-se que as estruturas não apresentam sinalização de segurança, 

controle de acesso e EPIs para manipulação dos químicos existentes.  

 

2.2.6 Adução de Água Tratada 

O sistema de adução de água tratada no município ocorre por meio de 03 

unidades distintas de Estações Elevatórias de Água Tratada – EEAT. 

Estas desempenham o papel de abastecer e manter elevadas as pressões na 

rede geral de abastecimento (onde as pressões médias situam-se no patamar de 50 

mca) e recalcarem água para os reservatórios de abastecimento. 

Esta configuração caracteriza um sistema denominado “abastecimento de 

jusante” onde a principal origem de água não são os reservatórios, mas sim as EEAT’s 

que atuam como bombas pressurizadoras. 

A única vantagem na adoção de um sistema de abastecimento de jusante está 

relacionada ao abastecimento de zonas de cota próximas ou acima dos reservatórios 

de abastecimento. Dentre as desvantagens destaca-se o elevado consumo energético 

(conforme detalhado anteriormente), e a elevação no patamar de perdas de água do 

sistema de distribuição (em decorrência das elevadas pressões há também elevação 

da vazão em vazamentos) 
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2.2.6.1 EEAT Groelândia 

A EEAT Groelândia está localizada no cruzamento das ruas Groelândia e 

Noruega (Figura 12). A instalação possui 02 conjuntos motobomba em bom estado de 

conservação, um deles operando em contínuo e outro em stand by.  A EEAT tem como 

função principal pressurizar a rede geral e alimentar o reservatório Groelândia. Além 

disso a EEAT Groelândia auxilia com o abastecimento de água para a EEAT Quintino. 

As características da EEAT são apresentadas na Tabela 12. 

 

Figura 12 – Imagem aérea da EEAT Groelândia 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Tabela 12 – Descrição geral da EEAT Groelândia 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033022.59 m S UTM 

Longitude 671837.31 m E UTM 

Cota 68 m 

Endereço Rua Groelândia/Rua Noruega   

Local de atendimento 
Rede/Res. Groelândia/ EEAT 

Quintino 
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Continuação da Tabela 12 

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 40 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.6.2 EEAT Quintino 

A EEAT Quintino está localizada no cruzamento das ruas Fritz Lorenz e 

Quintino Bocaiuva (Figura 13). A instalação possui 02 conjuntos motobomba em bom 

estado de conservação, um deles operando em contínuo e outro em stand by.  A EEAT 

tem como função principal pressurizar a rede geral e alimentar o reservatório Quintino. 

Além disso a EEAT Quintino auxilia com o abastecimento de água para a EEAT 

Blumenau. 

As características da EEAT são apresentadas na Tabela 13. 

 

Figura 13 – Imagem aérea da EEAT Quintino 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

Tabela 13 – Descrição geral da EEAT Quintino 
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Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030869.28 m S UTM 

Longitude 672519.48 m E UTM 

Cota 69 m 

Endereço 
Rua Fritz Lorenz/Rua Quintino 

Bocaiúva 
  

Local de atendimento 
Rede/Res. Quintino/EEAT 

Blumenau 
  

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 40 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.6.3 EEAT Blumenau 

A EEAT Blumenau está localizada no cruzamento das ruas Blumenau e 

Maranhão (Figura 14). A instalação no dia da visita técnica apresentava somente 01 

conjunto motobomba em bom estado de conservação (a unidade sobressalente havia 

sido retirada para manutenção corretiva). Em situações como está o procedimento 

correto é a instalação de um segundo conjunto motobomba no local, de iguais 

características a fim de manter a segurança do sistema, evitando-se o risco de 

desabastecimento local. 

A rotina normal de operação nesta unidade utiliza 02 conjuntos motobomba, 

um deles operando em contínuo e outro em stand by.  A EEAT tem como função 

principal pressurizar a rede geral e alimentar o reservatório Blumenau.  

As características da EEAT são apresentadas na Tabela 14. 
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Figura 14 – Imagem aérea da EEAT Blumenau 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

Tabela 14 – Descrição geral da EEAT Blumenau 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030528.00 m S UTM 

Longitude 671624.00 m E UTM 

Cota 69 m 

Endereço Rua Blumenau/Rua Maranhão   

Local de atendimento 
Rede/Res. Blumenau/EEAT 

Quintino 
  

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 40 cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.7 Reserva de Água Tratada 

O sistema de abastecimento de água do município de Timbó possui 04 centros 

de reserva de água que no total somam 3.100m3 de água. 

Os reservatórios atuam como sistemas pulmão recebendo água nas situações 

de baixo consumo (em geral no período noturno) e reforçando o sistema de 

abastecimento nos períodos de alto consumo, o que configura um sistema jusante. A 

Tabela 15 apresenta as principais características dos reservatórios existentes. 

Em termos de localização, os reservatórios atuam nos quatro vértices da área 

urbana (áreas periféricas), equilibrando o abastecimento no centro, visto que a rede 

de distribuição é interligada em sua totalidade em uma única malha (não há 

setorização do sistema de abastecimento). 

Dentre os centros de reservação, o centro localizado na ETA (R01) é o de maior 

importância em termos de capacidade visto que o mesmo concentra 58,06% da 

capacidade total do sistema, porém em termos de distribuição possui a menor 

abrangência dada a cota média em que se encontra (95m) - Figura 15. 

Os demais centros de reserva estão dispostos entre as cotas 122m e 130m os 

quais desempenham maior importância em termos de equilíbrio do abastecimento de 

água tratada e junto representam 41,94% do total da reserva de água disponível. A 

seguir serão detalhadas as características de cada um dos centros de reserva de água 

tratada. 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó - SC  

Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

77 

Tabela 15 – Descrição geral dos reservatórios 

Nome 
Centro de 

Reservação 
Número Local Material Operação Tipo Cota (m) 

Capacidade 
(m3) 

Capacidade Total  
(m3) 

R 01 ETA 

1 ETA Concreto Montante Apoiado 96 500 

1.800 2 ETA Concreto Montante Apoiado 96 300 

3 ETA Aço Montante Apoiado 93 1.000 

R 02 Blumenau 

1 Rua Tamoio Concreto Jusante Apoiado 130 150 

250 

2 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

3 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

4 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

5 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

6 Rua Tamoio Fibra Jusante Apoiado 130 20 

R 03 Quintino 
1 Rua Rodeio Concreto Jusante Apoiado 122 300 

800 
2 Rua Rodeio Aço Jusante Apoiado 122 500 

R 04 Groelândia 1 
Rua Alvim 
Laemmel 

Concreto Jusante Apoiado 125 250 250 

                  3.100 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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Figura 15 – Localização piezométrica dos centros de reserva de água tratada. 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.7.1 Centro de Reserva ETA 

O centro de Reserva ETA é composto por 03 reservatórios de água trada 

(sendo 01 em aço e 02 em concreto) somando um volume total de reserva de 1.800m3 

sendo as únicas estruturas do sistema que operam com entrada de água tratada a 

partir da ETA e saída independente para a rede de distribuição (sistema de montante). 

As estruturas estão localizadas nas coordenadas latitude: 7032539.55 m S, longitude: 

670452.32 m E (Figura 16). 

 

Figura 16 – Imagem aérea do centro de reserva de água na ETA 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

O reservatório 01 possui volume de 500m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta pontos de infiltração e segundo informações nunca houve limpeza 

interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. 
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O reservatório 02 possui volume de 300m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta pontos de infiltração e segundo informações nunca houve limpeza 

interna. Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. 

O reservatório 03 possui volume de 1.000m3 construído em aço (porém é 

possível o armazenamento de somente 700m3 devido a erro de locação da estrutura 

em relação à saída da ETA). A estrutura apresenta pontos de infiltração e desgaste. 

Segundo informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema. Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. 

 

2.2.7.2 Centro de Reserva Blumenau 

O centro de Reserva Blumenau é composto por 06 reservatórios de água trada 

(sendo 01 em concreto e 05 em fibra de vidro) somando um volume total de reserva 

de 250m3. As estruturas estão localizadas nas coordenadas latitude: 7029386.00 m 

S, longitude: 670958.00 m E (Figura 17). 

Figura 17 – Imagem aérea do centro de reserva Blumenau 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O reservatório 01 possui volume de 150m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta pontos de infiltração, assim como as unidades anteriores, e 

segundo informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água.  

Os reservatórios 02 a 06 possuem volume individual de 20m3 (total 5 x 20m3) 

fabricados e, fibra de vidro. As estruturas apresentam bom estado de conservação e 

não há registros de limpezas internas. Não há medição do nível de água ou vazão na 

saída do reservatório. O terreno onde se localiza o centro de reserva Blumenau 

apresenta em um dos vértices desmoronamento do talude o que deve ser rapidamente 

contido a fim de que não se transforme em voçoroca. 

 

2.2.7.3 Centro de Reserva Quintino 

O centro de Reserva Quintino é composto por 02 reservatórios de água trada 

(sendo 01 em aço e 01 em concreto) somando um volume total de reserva de 800m3. 

As estruturas estão localizadas nas coordenadas latitude: 7030272.94 m S, longitude: 

673083.77 m E (Figura 18). 

Figura 18 – Imagem aérea do centro de reserva Quintino 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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O reservatório 01 possui volume de 300m3 construído em concreto armado. A 

estrutura apresenta desgastes visíveis e possíveis pontos de infiltração, assim como 

as unidades anteriores, e segundo informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água. 

O reservatório 02 possui volume de 500m3 construído em aço. A estrutura 

apresenta desgastes visíveis e pontos aparentes de infiltração, e segundo 

informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema.  Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água.  

Devido a diferença de altura entre os reservatórios, há instalada uma tubulação 

extravasora a partir deste reservatório com dentinho ao reservatório 01, abastecido 

com o volume excedente de água. 

O terreno onde se localiza o centro de reserva Quintino apresenta em uma das 

laterais desmoronamento do talude, que encontra-se me processo de correção por 

parte do SAMAE. 

 

2.2.7.4 Centro de Reserva Groelândia 

O centro de Reserva Groelândia é composto por 01 reservatório de água trada 

em concreto armado, contendo um volume total de reserva de 250m3. A estrutura está 

localizada nas coordenadas latitude: 7033567.00 m S, longitude: 674956.00 m E 

(Figura 19). 
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Figura 19 – Imagem aérea do centro de reserva Groelândia 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

A estrutura não apresenta graves desgastes ou pontos de infiltração, e segundo 

informações nunca houve limpeza interna.  

Não há medição de vazão na saída do reservatório, o que contribuiria para a 

compreensão da curva de consumo atrelada ao sistema. Conforme observado por 

meio do sistema supervisório há registro dos níveis de água.  

 

2.2.8 Rede de Distribuição de Água Tratada 

A rede de distribuição de água tratada é a unidade do sistema de abastecimento 

que conduz a água para os pontos de consumo (residências, indústrias, etc.). É 

constituída de tubulações e peças especiais dispostas a fim de garantir o 

abastecimento das unidades componentes da localidade abastecida. De forma geral 

a rede de distribuição é a parte de custo mais representativo em um sistema de 

abastecimento, compreendendo cerca de 50 a 75% do custo total das obras.  

Uma rede de distribuição é constituída por dois tipos de canalizações  

• Condutos principais: também denominado de conduto tronco ou 

canalização mestra, são os condutos de maior diâmetro, responsáveis pela 

alimentação dos condutos secundários.  
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• Condutos secundários: são tubulações de menor diâmetro e tem função de 

abastecer diretamente os pontos de consumo do sistema de abastecimento 

de água.  

A rede de abastecimento de água do município de Timbó possui mais de 40 

anos, sofrendo alterações desde então. Os materiais das tubulações existentes são 

predominantemente PVC e ferro fundido. 

As características da rede de abastecimento, que possui extensão total de 

aproximadamente 262 km são apresentadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Características da rede de abastecimento de água no município 

Tipo Diâmetro (mm) Extensão (m) Percentual 

Rede de abastecimento 40 4.608 1,76% 

Rede de abastecimento 60 182.604 69,80% 

Rede de abastecimento 85 23.061 8,82% 

Adutora 100 23.428 8,96% 

Adutora 150 19.882 7,60% 

Adutora 200 3.156 1,21% 

Adutora 250 4.484 1,71% 

Adutora 400 385 0,15% 

Total   261.608 100,00% 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

O SAMAE desenvolveu no âmbito do planejamento do sistema de 

abastecimento seu cadastro técnico e modelo hidráulico das redes de distribuição. 

Porém, não se deu atenção às devidas atualizações deste cadastro conforme 

ocorreram suas modificações decorrentes de ampliações e demais obras de melhorias 

realizadas ao longo do tempo.  

Desta forma não é possível afirmar que o cadastro existente reflita 100% da 

realidade presente na rede de distribuição. Da mesma forma não houve atualização 

do modelo hidráulico da rede que além disso não possui as devidas calibrações que 

possam refletir a melhor aproximação da realidade operacional. 

No que se refere à pontos deficientes no sistema de abastecimento de água, a 

concessionária não possui registro, sendo as deficiências informadas pelos usuários 
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e de forma a resolver a maior parte de problemas críticos são instalados boosters 

(conjuntos motobomba instalados em série na rede). 

Quanto a distribuição de água, a rede de abastecimento opera com pressões 

elevadas (chegando a 80mca em algumas áreas) gerando elevadas perdas e 

desgastes excessivos. 

 

2.2.9 Reforço de abastecimento com pressurizadores (BOOSTER) 

Os pressurizadores de redes de abastecimento de água, comumente 

conhecidos por boosters promovem a elevação e pressurização constante de redes 

de abastecimento de água a fim de serem corrigidos problemas pontuais.  

As principais vantagens no uso de boosters estão na rápida resposta a solução 

de baixas pressões que impossibilitem o abastecimento de ruas ou loteamentos por 

exemplo e baixo custo de implantação. Estes equipamentos compensam as pressões 

mantendo o abastecimento regular em tempo integral. 

 Porém o seu uso indiscriminado pode gerar o desequilíbrio de áreas a 

montante, aumento dos custos associados ao consumo energético e principalmente a 

dependência na continuidade de fornecimento de energia para seu funcionamento. 

O sistema de abastecimento de água do município possui instalados 17 

unidades booster que auxiliam no abastecimento de áreas desfavoráveis.  
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2.2.9.1 Booster ETA 

Junto à área da ETA está localizado o Booster que leva água da ETA até a 

entrada das EEAT, pressurizando a rede a montante destas. 

O booster da ETA opera com 01 conjunto motobomba interligado ao 

reservatório de 1000m3, realizando o recalque de água tratada para a rede. 

A existência de somente 01 conjunto motobomba se traduz em elevar o risco 

de desabastecimento quando na ocorrência de paradas por manutenção corretiva ou 

preventiva. A operação correta deve ser realizada a partir de 02 unidades, uma 

operando e outra em modo stand by, intercalando seu uso ao longo do tempo.  

As características da EEAT são apresentadas na Tabela 17. 

Tabela 17 – Descrição geral da EEAT ETA 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032544.86 m S UTM 

Longitude 670460.79 m E UTM 

Cota 93 m 

Endereço ETA   

Local de atendimento Rede   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante FAMAC - 

Modelo - - 

Potência B1 40 cv 

Potência B2 - cv 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.9.2 Booster Alfredo Girardi 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 18. 

Tabela 18 – Descrição geral do booster Alfredo Girardi 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032947.47 m S UTM 

Longitude 670277.28 m E UTM 

Endereço Rua Alfredo Girardi   

Local de atendimento Bairro Capitais   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160IR - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 18 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.3 Booster Alfredo Hansen 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 19. 

Tabela 19 – Descrição geral do booster Alfredo Hansen 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030954.68 m S UTM 

Longitude 674054.41 m E UTM 

Endereço Rua Alfredo Hansen   

Local de atendimento Rua Alfredo Hansen   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 25-200R - 

Potência 5 cv 
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Continuação da Tabela 19 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 58 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.4 Booster Angola 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 20. 

Tabela 20 – Descrição geral do booster Angola 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033600.35 m S UTM 

Longitude 672803.61 m E UTM 

Endereço Rua Angola   

Local de atendimento Rua Angola   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo MB 403 - 

Potência 4 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 38 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.9.5 Booster Divisa Rodeio 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 21. 

Tabela 21 – Descrição geral do booster Divisa Rodeio 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7031477.00 m S UTM 

Longitude 667936.00 m E UTM 

Endereço Rodovia SC 416   

Local de atendimento Bairro Padre Martinho   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo MB 403 - 

Potência 4 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 20 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.6 Booster do Complexo 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 22. 

Tabela 22 – Descrição geral do booster do Complexo 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7031558.75 m S UTM 

Longitude 670308.74 m E UTM 

Endereço Rua Gustavo Piske   

Local de atendimento 
Bairros Martinho Stein e 

Araponguinhas 
  

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 40-200R - 

Potência 20 cv 
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Continuação da Tabela 22 

Pressão     

Possui manômetro? Não   

Pressão de saída - mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.7 Booster Guabiruba 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 23. 

Tabela 23 – Descrição geral do booster Guabiruba 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032148.73 m S UTM 

Longitude 673041.02 m E UTM 

Endereço Rua Guabiruba   

Local de atendimento Bairro Imigrantes   

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 60 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.8 Booster Líbano 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 24. 

Tabela 24 – Descrição geral do booster Líbano 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033349.84 m S UTM 

Longitude 672518.50 m E UTM 

Endereço Rua Áustria   
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Continuação da Tabela 24 

Local de atendimento Rua Líbano   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante SCHNEIDER - 

Modelo BC-92 - 

Potência 2 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 20 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.9 Booster Novo Horizonte 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 25. 

Tabela 25 – Descrição geral do booster Novo Horizonte 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032633.74 m S UTM 

Longitude 669835.80 m E UTM 

Endereço Rua Maringá   

Local de atendimento Bairro Capitais   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo MO-2817-3 - 

Potência 5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 22 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.9.10 Booster Piauí 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 26. 

Tabela 26 – Descrição geral do booster Piauí 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030704.22 m S UTM 

Longitude 671729.43 m E UTM 

Endereço Rua Piauí   

Local de atendimento Bairro Estados   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160IR - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 45 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.11 Booster Pomerânia 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 27. 

Tabela 27 – Descrição geral do booster Pomerânia 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7034780.40 m S UTM 

Longitude 674835.68 m E UTM 

Endereço SC 110 No4645   

Local de atendimento Residencial Jardim Pomerânia   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160IR - 
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Continuação da Tabela 27 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 45 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.12 Booster Pomeranos 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 28. 

Tabela 28 – Descrição geral do booster Pomeranos 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032002.85 m S UTM 

Longitude 673344.03 m E UTM 

Endereço Rua Pomeranos   

Local de atendimento Rua Pomerode   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 7,5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 34 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.9.13 Booster Quintino 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 29. 

Tabela 29 – Descrição geral do booster Quintino 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7030841.00 m S UTM 

Longitude 673412.00 m E UTM 

Endereço Rua Quintino   

Local de atendimento Bairro Vila Germer   

Bomba     

Quantidade 2 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 10 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 65 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.14 Booster Rodolfo Borchardt 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 30. 

Tabela 30 – Descrição geral do booster Rodolfo Borchardt 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7028170.01 m S UTM 

Longitude 672292.70 m E UTM 

Endereço Rua Rodolfo Borchardt   

Local de atendimento Bairro Araponguinhas   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante FARMAC - 

Modelo FN-20 - 

Potência 20 cv 
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Continuação da Tabela 30 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 36 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.15 Booster São Carlos 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 31. 

Tabela 31 – Descrição geral do booster São Carlos 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033064.22 m S UTM 

Longitude 673009.14 m E UTM 

Endereço Rua São Carlos   

Local de atendimento Rua Xanxerê   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante MARCH - 

Modelo NDF-7 - 

Potência 3 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 30 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.16 Booster Seara 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 32. 

Tabela 32 – Descrição geral do booster Seara 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7032612.31 m S UTM 

Longitude 672558.63 m E UTM 

Endereço Rua Áustria   
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Continuação da Tabela 32 

Local de atendimento Bairro Nações   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante ME - 

Modelo AL2230 - 

Potência 3 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 38 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.9.17 Booster Tiroleses 1 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 33. 

Tabela 33 – Descrição geral do booster Tiroleses 1 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7034389.47 m S UTM 

Longitude 669207.75 m E UTM 

Endereço Rua Tiroleses   

Local de atendimento Bairro Tiroleses   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 32-160R - 

Potência 10 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 20 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 
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2.2.9.18 Booster Tiroleses 2 

As informações detalhadas do booster são descritas na Tabela 34. 

Tabela 34 – Descrição geral do booster Tiroleses 2 

Item Diâmetro Unidade 

Localização     

Latitude 7033607.13 m S UTM 

Longitude 669319.06 m E UTM 

Endereço Rua Tiroleses   

Local de atendimento Bairro Tiroleses   

Bomba     

Quantidade 1 uni 

Fabricante KSB - 

Modelo 25-200R - 

Potência 5 cv 

Pressão     

Possui manômetro? Sim   

Pressão de saída 40 mca 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

2.2.10 Sistema de Telemetria 

Um sistema de telemetria permite que permite a transmissão remota de dados 

de uma determinada instalação. 

Por meio de recursos para medições e coleta de dados, o sistema realiza a 

comunicação com um receptor que, por sua vez, faz o processamento destes dados. 

Assim o seu uso possibilita medir informações de interesse na gestão das 

infraestruturas minimizando e tornando mais eficiente o trabalho dos operadores. 

Dentre os principais benefícios gerados pelo uso da telemetria podem ser 

citados: 

• Monitoramento em tempo real do funcionamento de todos os sistemas e 

equipamentos elétricos e hidráulicos dos sistema de abastecimento de 

água; 
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• Alarmar vazamentos, falhas de operação, falhas de equipamentos, 

intrusões, valores anormais de níveis, pressões e vazões; 

• Acionamento e desligamento remoto de estações elevatórias; 

• Controle de dosagem de produto químico para tratamento de água; 

• Prevenir e minimizar perdas com insumos; 

• Reduzir perdas de água; 

• Reduzir custos operacionais de deslocamento de equipes; 

• Facilita a manutenção preditiva de equipamentos; 

• Registros gráficos de todas as operações. 

O sistema de abastecimento de água do município é dotado de telemetria no 

controle de nível de reservatórios, leitura dos macromedidores de entrada na ETA e 

status dos conjuntos motobomba das EEAT’s . 

 

2.2.11 Qualidade da Água de Abastecimento 

A garantia da qualidade da água distribuída no município é um dos principais 

fatores a serem considerados em um sistema de abastecimento. Dentre os aspectos 

mais relevantes referem-se em termos da qualidade biológica da água no que 

concerne à possibilidade de transmissão de doenças.  

A Tabela 35 apresenta os principais parâmetros de qualidade água 

normalmente investigados para o abastecimento público, destacando-se a forma 

como se apresenta.  

A Tabela 36 mostra os principais parâmetros investigados numa análise de 

água, segundo a sua natureza (água para o abastecimento, águas servidas, ou um 

corpo receptor). 
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Tabela 35 - Forma física preponderante representada pelos parâmetros de qualidade. 

Característica Parâmetro 
Sólidos em 
suspensão 

Sólidos 
dissolvidos 

Gases 
dissolvidos 

Parâmetros físicos 

Cor       

 Turbidez       

 Sabor e odor       

Parâmetros químicos 

pH       

 Alcalinidade       

 Acidez       

 Acidez       

 Dureza       

Ferro e Manganês       

Cloretos       

 

Nitrogênio       

Fósforo       

Oxigênio dissolvido       

Matéria orgânica       

Metais pesados       

Micropoluentes orgânicos       

Parâmetros biológicos 

Organismos indicadores       

Algas       

Bactérias       

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1995  
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Tabela 36 - Principais parâmetros a serem investigados numa análise de água. 

Características Parâmetro 

Águas para abastecimento Águas residuárias Corpos Receptores 

Água superficial Água subterrânea Bruta Tratada Rio Lago 

Bruta Tratada Bruta Tratada     

Parâmetros 
físicos 

Cor     -1           

Turbidez                 

Sabor e odor                 

Temperatura                 

Parâmetros 
químicos 

pH                 

Alcalinidade                 

Acidez                 

Dureza                 

Ferro e manganês                 

Cloretos                 

Nitrogênio                 

Fósforo                 

Oxigênio dissolvido             -2   

Matéria orgânica                 

Micropol. Inorg (diversos) (3)                 

Parâmetros 
biológicos 

Organismos indicadores                 

Algas (diversas)           -2     

Bactérias decomp. (diversas)           -2     

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1995 

Notas: (1) Causada por Fe e Mn; (2) Durante o tratamento para controle do processo; (3) Devem ser analisados aqueles que possuírem alguma justificativa, devido ao 

uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica
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O sistema de abastecimento de água no município de Timbó é gerido, em sua 

área urbana pelo SAMAE e no meio rural através da Secretaria de Obras (em termos 

de apoio) e os próprios usuários. 

A água distribuída na área urbana apresenta todos os seus parâmetros 

investigados pela concessionária com periodicidade diária e por meio de laboratórios 

com capacidade para aferição dos parâmetros anteriormente discutidos. 

Já os sistemas existentes na zona rural não possuem histórico da qualidade da 

água, tema que terá destaque no futuro conforme os programas e projetos estipulados 

para o município no setor de abastecimento de água. 

 

2.3 Síntese das Deficiências Encontradas  

Conforme as visitas técnicas no sistema de abastecimento de água foi possível 

a caracterização e obtenção de dados que refletem as condições das estruturas 

existentes 

A seguir serão descritas em detalhe as principais deficiências encontradas em 

cada um dos setores. 

 

2.3.1 Estrutura Administrativa do SAMAE 

 

1. Inexistência do setor específico para controle de perdas: o fato de não haver 

instituído um setor ou equipe para controle de perdas inviabiliza a melhoria nas 

condições de operação da rede de abastecimento. Destaca-se que as perdas 

de água contribuem para a necessidade de ampliação das estruturas em 

horizontes menores ao longo do projeto; 

 

2. Setor de cadastro técnico: não existe um profissional ou setor dedicado 

exclusivamente ao cadastro técnico o que gradualmente contribui para o baixo 

nível de controle e conhecimento do sistema de distribuição; 
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3. Estrutura organizacional: O SAMAE possui apenas duas diretorias, sendo uma 

administrativa e outra englobando todas as atividades de operação, 

manutenção, expansão, projetos, engenharia, e demais atividades técnicas. É 

indicado que o SAMAE reestruture seu quadro organizacional como por 

exemplo a divisão em três diretorias, sendo uma administrativa, uma para 

manutenção e operação dos sistemas e estruturas existentes, e uma para a 

expansão, elaboração de projetos e demais atividades de engenharia e 

planejamento; 

 

4. Qualificação de profissionais: A qualificação técnica mínima exigida para os 

cargos de chefia/diretoria é de nível médio, e não de nível superior o que 

interfere no nível de conhecimento dos profissionais elencados para os cargos 

de chefia contribuindo para menores níveis de eficiência e gestão; 

 

5. Apoio Eletromecânico: O SAMAE não possui profissional com formação ligada 

à engenharia elétrica ou mecânica para dimensionar, avaliar e acompanhar os 

sistemas de bombeamento de água, de forma que os sistemas atuais se 

encontram superdimensionados, e no final de sua vida útil. 

 

6. Planos de manutenção: no todo a concessionária não realiza de forma 

adequada as manutenções preventivas e preditivas de suas estruturas, o que 

incide no aumento dos riscos associados a desabastecimento por 

necessidades corretivas e elevação nos custos de operação dos sistemas; 

 

7. Plano de Segurança da Água – PSA: o PSA preconizado pela PRC No 5/2017 

é o instrumento que auxilia a concessionária na prevenção, controle e tomada 

de decisões na ocorrência de episódios que possam prejudicar a qualidade da 

água. Diante de sua importância a concessionária deve adotá-lo como 

ferramenta de gestão e auxílio na tomada de decisão. O SAA do município não 

possui PSA elaborado. 
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2.3.2 Captação de Água Bruta 

1. Limpeza do canal de entrada: o crescimento de vegetação na entrada das 

grades do poço pode ocasionar danos na entrada dos conjuntos motobomba 

além de ocasionarem o acumulo de detritos; 

 

2. Conjuntos motobomba: Bombas com idade avançada (em torno de 10 anos) 

com repetidas necessidades de manutenção e elevado consumo energético; 

 
3. Furto de combustível: devido a facilidade de acesso ao interior da estrutura foi 

relatada a suspeita de furto de combustível no tanque do gerador; 

4. Materiais inadequados no terreno da captação: o local é também utilizado como 

deposito de entulhos como pedras e areia de construção, inadequados ao local; 

 

5. Recuperação de mata ciliar; ação já recomendada pela AGIR, porém não 

efetivada. A mata ciliar nas margens do rio contribui para o controle de erosões 

no local; 

 

6. Captação desprotegida: a inexistência de televigilância ou maiores controles 

de acesso à estrutura colocam em risco a segurança do sistema. Destaca-se 

que o local é desprovido de identificações e o acesso ao interior é facilitado; 

 

7. Cabeamento exposto: item levantado pela fiscalização da AGIR e ainda 

observado em campo.  

 

8. Ventilação de painéis: o abrigo dos painéis elétricos não possui ventilação 

adequada. Apesar da existência de equipamento de ar condicionado no local, 

o mesmo apresentava-se inoperante. 

 

9. Plano de manutenção para a estrutura: assim como as demais instalações, se 

faz necessária a elaboração do plano de manutenção preventiva e preditiva a 
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fim de serem evitados problemas de maiores repercussões no sistema de 

abastecimento.  

 
10. Plano de emergência: não existe plano para as situações de emergência na 

captação de água bruta. Havendo qualquer situação deste caráter as soluções 

tomadas poderão sofrer atrasos ou serem tomadas de forma inadequada; 

 

11. Captação alternativa: o sistema depende exclusivamente da captação no rio 

Benedito sem haver estudo ou previsão de captação para atendimento em 

períodos de seca ou contaminação acidental; 

 

2.3.3 Adutora de Água Bruta 

1. Cargas inadequadas sobre a adutora: durante as visitas técnicas foi observada 

a disposição de um reboque de carga pesada sobre o caminhamento da 

adutora. Além de contribuir com uma carga excessiva, o equipamento impede 

a realização de manutenções corretivas na adutora se for preciso. 

 

2. ETA 400mm com estrangulamentos: entre a captação e o terreno da ETA a 

adutora possui diâmetro de 400 mm, entretanto, no interior do terreno da ETA 

ainda são utilizadas as tubulações implantadas pela CASAN, com diâmetros 

de 150mm, 200mm e 250 mm, ou seja, ocorrem um estrangulamento da 

tubulação ocasionando perdas de carga excessivas. Tal situação amplia o 

consumo energético do sistema; 

 

2.3.4 Estação de Tratamento de Água 

1. Responsabilidade técnica da ETA: o sistema de tratamento não possui 

responsável técnico com curso superior, ligado as áreas de química ou 

engenharia química dedicado exclusivamente a acompanhar o tratamento da 

água e operação da estação; 
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2. Controle processual: Não há controle processual claramente definido nas 

etapas de tratamento. Os operadores da ETA atuam de forma individual, com 

base na sua experiência. Existe um histórico de problemas de qualidade da 

água distribuída em datas festivas e feriados, o que denota variações na forma 

de lidar com os processos internos. Não existe definido para a estrutura um 

manual padrão de controle como procedimentos para limpeza de filtros e 

decantadores, dosagem de produtos químicos no tratamento, além de todo e 

qualquer controle processual necessário.  

 

3. Condição do floculador: No floculador hidráulico existente na ETA convencional 

observa-se que parte das chicanas estão quebradas e/ou foram removidas. 

Conforme detalhado anteriormente, isto modifica o tempo de floculação 

sobrecarregando as componentes seguintes do processo. 

 

4. Controle da limpeza de filtros e decantadores: Não existem dispositivos de 

medição do volume de água utilizado para realizar a lavagem dos decantadores 

e filtros ou registro destas atividades; 

 

5. Câmara de contato: a câmara de contato é um tanque simples, sem qualquer 

divisão interna, que foi construído para atender a ETA convencional. No entanto 

o mesmo tanque recebe a água tratada pela ETA compacta sem ter havido as 

devidas modificações. Assim o tempo de detenção hidráulica na unidade é 

reduzido e suspeita-se que a estrutura esteja subdimensionada para receber 

água de ambas as ETAs concomitantemente; 

 

6. Rotinas de operação: não estão consolidadas, organizadas ou documentadas. 

 

7. Plano de emergência: não há plano para situações de emergência de forma 

consolidada e implantada. Havendo qualquer sinistro na ETA não será possível 

a tomada de decisões em prazos adequados, o que pode promover risco ao 

sistema de abastecimento. 
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8. Rotinas de monitoramento: não há controle efetivo de resultados como vazão 

e qualidade de água tratada. O simples registro não configura a boa gestão, é 

necessária a análise com base em indicadores de qualidade referentes à 

estrutura. 

 

9. Laboratório ETA: foi observada a prestação de serviços particulares para 

análise de poços no município. Ocorre que não cabe ao SAMAE a realização 

deste serviço visto que o laboratório deve atender exclusivamente as 

necessidades do sistema de abastecimento coletivo. 

 

10. Gerenciamento de químicos: não é realizado e registro das quantidades de 

químicos utilizados tanto no processo de tratamento quanto no laboratório. 

Assim não é possível aferir se as quantidades utilizadas estão de acordo com 

o necessário para o atendimento das necessidades do sistema. 

 

11. Tratamento de lodo: não é realizado o tratamento de lodo proveniente dos 

decantadores e filtros, contribuindo para a poluição do rio Benedito. Destaca-

se que não somente sólidos são descartados, mas também os químicos 

utilizados no processo de tratamento de água. 

 

12. Reparos em peças e equipamentos: necessita de troca de registros e válvulas 

na ETA: A instalação em geral necessita de reforma em todos as unidades de 

tratamento devido a rachaduras, danos em equipamentos, vazamento em 

válvulas, placas de decantação quebradas, coletores desalinhados, 

necessidade de automação,  

 

13. Perdas de água na ETA: não há controle de perdas de água na ETA, sendo 

essas embutidas no cômputo geral, dificultando ações locais.  
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2.3.5 Estações Elevatórias de Água Tratada 

1. Conjuntos motobomba: todos os sistemas de bombeamento foram comprados 

entre os anos de 2007 e 2010, e não foram dimensionados para as situações 

de uso. Todas as unidades foram adquiridas com a mesma potência, portanto 

existe indício de que exista um elevado consumo energético desnecessário; 

 

2. Setorização: não há setorização do sistema de abastecimento resultando em 

bombeando água para regiões baixas que poderiam ser abastecidas 

diretamente pela carga disponível nos reservatórios. Assim, novamente se faz 

o uso desnecessário de energia; 

 

3. Reforma nas EEAT: as tubulações de sucção dos poços das EEAT apresentam 

estado avançado de corrosão. As tubulações de entrada e saída aparentam 

estar subdimensionadas; 

 

4. Idade dos equipamentos: A grande maioria das bombas e equipamentos 

eletromecânicos utilizados pelo SAMAE possui cerca de 10 anos, e se 

encontram próximos do final de sua vida útil, apresentando baixos índices de 

eficiência e elevado consumo energético. 

 

2.3.6 Reservatórios 

1. Reparos nos reservatórios: todas as unidades apresentam desgastes, 

infiltrações, necessidade de pintura entre outras melhorias que demandam 

reparos. 

 

2. Limpeza interna: conforme relatado pelos colaboradores mais antigos, nenhum 

dos reservatórios passou por limpeza interna desde sua implantação. 

 

3. Macromedição na saída: recomenda-se a macromedição na saída dos 

reservatórios a fim de serem conhecidos os histogramas de consumo em cada 

unidade e assim, auxiliar no dimensionamento de ampliações. 
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4. Erosão no terreno do Reservatório Blumenau: existe uma situação de risco de 

movimentos gravitacionais de massa (deslizamento), nos reservatórios da Rua 

Tamoio (alimentado pela EEAT da Rua Blumenau), pois 3 reservatórios de 

fibra, com capacidade de 20 m³ cada, estão posicionados na beira do talude. 

 

5. Erosão no terreno do Reservatório Quintino: existe uma situação de risco de 

movimentos gravitacionais de massa (deslizamento), no reservatório da Rua 

Rodeio (alimentado pela EEAT da Rua Quintino Bocaiúva), pois o talude não 

possui proteção vegetal, e apresenta sinais de erosão e voçorocas no solo. 

 

2.3.7 Redes de Distribuição 

1. Cadastro da rede: existe, porém, encontra-se desatualizado. Não houve o 

trabalho de repassar ao cadastro as modificações realizadas na rede. O ideal 

em termos de gestão seria a aplicação de um cadastro multifinalitário em um 

sistema de gestão da informação – SIG, com a intersecção de todos os 

cadastros de interesse no gerenciamento do sistema como, drenagem, esgoto, 

gás entre outros. 

 

2. Setorização do sistema de abastecimento: a falta de setorização do sistema 

dificulta a detecção de perdas além de a rede operar em diferentes patamares 

de pressão. Não existem adutoras de água tratada exclusivas para abastecer 

as EEAT’s, ou mesmo os reservatórios, pois todas as redes funcionam como 

redes de distribuição. 

 

3. Macromedição: por não haverem setores de abastecimento, não é realizada a 

macromedição de zonas de abastecimento com foco no balanço hídrico do 

sistema e auxílio na detecção de perdas; 

 

4. Programa de manutenção preventiva: não há um programa efetivo de 

manutenção de registros, válvulas, hidrantes de incêndio, e demais acessórios 

da rede ou mesmo a análise de pontos estrangulados; 
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5. Trechos de rede subdimensionados: conforme observado no cadastro técnico 

e relato dos responsáveis, a rede apresenta estrangulamentos e trechos 

subdimensionados; 

 

6. Elevado número de booster: como forma de regularizar emergencialmente as 

pressões em diferentes pontos, são inseridos booster em linha no sistema. 

Ocorre que o número destes equipamentos aumenta por falta de planejamento 

e os problemas associados também. Além disso, existem indicativos de que os 

boosters do sistema estão mal posicionados, pois a pressão de entrada em 

alguns destes equipamentos é superior a 40 mca.; 

 

7. Plano de redução de perdas: não há estudo ou planejamento focado na 

redução de perdas de água no sistema de abastecimento. Assim se faz 

necessário a elaboração do plano de redução de perdas; 
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3 Sistema de Esgotamento Sanitário 

3.1 Prestação dos Serviços de Esgotamento Sanitário no Município 

O Município de Timbó no ano de 2012, por meio do decreto No 470/2012 

regulamentou as atividades do SAMAE para a gestão de parte dos serviços de 

saneamento. 

Com base no dispositivo legal, à autarquia compete o desenvolvimento de 

atividades que visem implantação e gestão do sistema de saneamento. 

No que cabe ao sistema coletivo de esgotamento sanitário, a autarquia não 

desempenha quaisquer operações visto a inexistência do mesmo.  

Neste sentido, a estrutura funcional da autarquia também não dispõe de equipes 

ou equipamentos relacionados ao sistema de esgotamento sanitário. 

Contudo, conforme especificado no decreto No 470/2012, havendo a 

implantação de sistema coletivo de esgotamento sanitário, cabe ao SAMAE o 

desenvolvimento de suas atividades no âmbito da área urbana do município. As 

demais regiões, ou seja, a zona rural está sob a gestão da prefeitura municipal. 

 

3.2 Panorama da Situação Existente 

O município de Timbó, conforme mencionado, não possui rede coletiva de 

esgotamento sanitário implantada. A totalidade dos efluentes gerados no município é 

lançada sem tratamento nos corpos receptores ou passa por sistemas individuais de 

tratamento. 

Estes são implantados pelos usuários durante a construção do 

empreendimento conforme determinações da prefeitura municipal. A modalidade de 

tratamento empregue e minimamente exigida é baseada na retirada de gorduras por 

meio de uma caixa de gordura (para efluentes provenientes de cozinhas) e tanque 

séptico seguido de filtro anaeróbio para o tratamento dos esgotos (Figura 20 e Figura 

21). 
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Figura 20 – Caixa de gordura 

 

Fonte: Secretaria de Planejamento, 2018 
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Figura 21 – Tanque séptico e filtro anaeróbio exigidos  

 

Fonte: Secretaria de Planejamento, 2018 
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Os efluentes tratados nestas unidades, são direcionados ao sistema de 

drenagem pluvial urbana existente, sendo então encaminhado para a hidrografia local. 

Destaca-se que a rede de drenagem pluvial, em função de sua tipologia 

construtiva não é concebida para o transporte de esgotos ainda que possuam certo 

grau de tratamento. Dentre os fatores que a impedem de realizar tal objetivo 

destacam-se: 

• A permeabilidade do material construtivo (concreto), havendo passagem do 

efluente para o solo ao longo do caminhamento das tubulações; 

• A deficiência em juntas entre tubos por não serem estanques, contribuindo 

em grau ainda mais elevado de contaminação do solo ao longo de seu 

caminhamento e; 

• Retorno de odores decorrentes da degradação anaeróbia em pontos de 

acumulo de esgotos na rede. 

Assim, é correto afirmar que a concepção existente no município não se 

enquadra como adequada para o atendimento das condições mínimas de salubridade 

ambiental necessária para o alcance dos objetivos de universalização de acesso aos 

serviços de saneamento. 

 

3.2.1 Quantificação da Geração de Esgotos 

A quantificação dos volumes diários de efluentes gerados em um município 

contribuem para a compreensão do potencial poluidor do quadro existente além de 

fornecer dados para o planejamento de ações no sistema. 

Com base nos dados populacionais estimados para o ano de 2018, conforme 

IBGE, são conhecidos os volumes de efluentes gerados no município de Timbó. 

A  Tabela 37 apresenta os valores extrapolados além das cargas de DBO, 

Nitrogênio e Fósforo resultantes da geração de esgotos no município. 
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Tabela 37 – Volumes e cargas de efluentes gerados no município 

Parâmetro Valor Unidade 

População 40.970 habitantes 

Consumo per capita de água 140,00 L/hab.dia 

Contribuição per capita de DBO 
54,00 g/hab.dia 

0,05 kg/hab.dia 

Coeficiente de retorno 0,80 - 

Produção per capita de esgoto 112,00 L/hab.dia 

Produção diária de esgoto 4.588,64 m3/dia 

Carga diária de esgoto 
2.212,38 kg 

2,21 ton. 

Concentração de esgoto 482,14 mg/L 

Concentração de N 45,00 mgN/L 

Carga N 206,49 kgN/d 

Concentração de P 7,00 mgP/L 

Carga P 32,12 kgN/d 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

3.3 Projeto de Sistema Coletivo Existente 

O SAMAE em suas atribuições de planejamento do saneamento contratou no 

ano de 2010 a elaboração do projeto para o sistema de esgotamento sanitário do 

município. 

O projeto prevê o atendimento de uma população total de 46.406 habitantes 

até o final do plano. Como a área urbana do projeto a ser esgotada é única e 

centralizada, foi adotada uma estação de tratamento central a fim de diminuir custos 

operacionais, deste modo a delimitação se fará por sub-bacias de esgotamento, sendo 

previstas 04 etapas de implantação. 

A delimitação da área urbana de projeto a ser esgotada é composta por 26 sub-

bacias divididas em 04 etapas, correspondendo aos 16,91 km2 e total atendimento da 

população da área urbana.  

Estas bacias foram delimitadas a partir do levantamento planialtimétrico do 

município entregue pelo SAMAE, onde foram estudadas as cotas, curvas de nível, 



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó - SC  

Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

116 

sentidos de escoamento e limites de áreas esgotadas, e ainda pela delimitação dos 

sistemas elevatórios e esgotos previstos.  

Os limites foram tomados a partir da topografia e profundidades máximas de 

escavação das redes para execução das obras.  

 

3.3.1 Estação de Tratamento de Esgoto Projetada 

O local adotado em projeto para a implantação da estação de tratamento de 

esgoto está localizado na rua Blumenau, 785 sob as coordenadas Latitude: 

7030774.00 m S e Longitude: 671817.00 m E (Figura 22). 

 

Figura 22 – Imagem aérea do terreno da ETE projetada 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

No entanto, ao que se refere à locação da ETE deve-se destacar sua 

incompatibilidade com base na análise do entorno. Trata-se de uma zona comercial 

consolidada com a presença de área residencial próxima.  

O sistema de tratamento pré-concebido para o atendimento das demandas do 

município se baseia no princípio da utilização de reator anaeróbio seguido de reator 

aeróbio. O fluxograma da ETE é apresentado na Figura 23. 
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Figura 23 – Entrada da Captação Rio Grande e vista do rio 

 

Elaboração: Life Ambiental Engenharia e Consultoria, 2018 

 

3.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

Conforme os levantamentos realizados e reuniões setoriais com os 

responsáveis das diferentes áreas do saneamento no município foi possível a 

elaboração do quadro geral da situação dos esgotos. 

Assim vale destacar como principais problemas as seguintes questões: 

1. Sistema coletivo de esgotamento sanitário: é evidente que o principal problema 

do setor está no fato de não haver coleta e tratamento adequados dos esgotos. 

Vale destacar que o SAMAE passou a ser responsável pelo sistema de 

saneamento no município a partir do ano de 2012, porém até então não 

possibilitou a execução do sistema de esgoto em funções dos elevados custos 

associados.   

 

2. Sistemas individuais pouco eficientes: é fato que os sistemas de tratamento 

individuais existentes no município apresentam baixa eficiência visto que a 

hidrografia local apresenta elevados graus de poluição.  



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó - SC  

Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

118 

 

3. Fiscalização dos sistemas individuais: o município não dispõe de sistema 

coletivo, mas sim de sistemas individuais, que apesar de não se caracterizarem 

como eficientes do ponto de vista da gestão, são classificados como 

alternativas de sistema. Porém, sem que haja ações de fiscalização e controle 

sobre os usuários não se pode esperar melhora na qualidade dos efluentes 

tratados. 

 

4. Projeto do desatualizado: o projeto existente está desatualizado e deverá ser 

alvo de revisão quando houverem recursos disponíveis para sua execução e 

não abrange a totalidade do município.  

 

5. Área de implantação ETE inadequada: a área escolhida em projeto para abrigo 

da ETE não apresenta as condições necessárias. Sua localização está próxima 

de áreas com elevada ocupação de residências e comercio, o impacto dos 

odores provenientes do sistema de tratamento irá prejudicar as atividades no 

local além de estar a montante de parte das zonas de contribuição de esgotos 

(ocasionando aumento no número de estações elevatórias) 

 

6. Rede para condução de esgotos é inadequada: na concepção de sistema 

utilizada no município, os efluentes tratados ou não, são encaminhados para a 

rede de drenagem pluvial. Além dos problemas relacionados a contaminação 

do solo e da água ao longo dos percursos em tubulações, deve-se destacar a 

aceleração do desgaste destas estruturas devido ao potencial prejudicial dos 

esgotos em tubulações de concreto. 
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4 Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais 

4.1 Estrutura Institucional Existente no Município 

No município de Timbó o planejamento e operação do sistema de drenagem 

pluvial urbana é realizado pela Secretaria de Obras, que fica encarregada da 

elaboração de medidas estruturais e não estruturais em drenagem assim como a 

definição das diretrizes de compartilhamento de ações entre os demais órgãos com 

algum nível de atuação na prevenção. 

Além de atuar no setor da drenagem urbana, a Secretaria Municipal de Obras 

e também é responsável por diversos setores de planejamento e gestão do espaço 

urbano no município, de forma que a diversidade de ações a serem tomadas impedem 

que haja um planejamento específico para no setor de drenagem.  

Dentre as funções exercidas por ela cabe destacar: 

• programar, controlar, fiscalizar e executar as obras e serviços públicos 

municipais;  

• construir e conservar as estradas municipais, as vias e logradouros públicos, 

além de controlar e manter o sistema viário do Município;  

• controlar e executar as atividades relativas à limpeza urbana, coleta e 

disposição do lixo doméstico,  

• irrigação de ruas e 

•  administrar os cemitérios municipais;  

 

Sendo assim, pouco é feito no município em relação à drenagem urbana. O 

sistema existente foi desenvolvido conforme o crescimento populacional, sem os 

devidos critérios técnicos necessários, e não há até o presente momento um 

documento descritivo que apresente o dimensionamento, os locais de passagem de 

rede e o detalhamento do projeto. 
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A base de operações da secretaria de obras está localizada na Rua Bolívia, 

número 1254, bairro Quintino onde se encontra o pátio de veículos e materiais 

utilizados na reposição e implantação dos sistemas de drenagem. 

Compreende a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos que tem sob a sua subordinação as 

seguintes Divisões: Apoio Administrativo; Obras e de Serviços Urbanos e Agrícola  

Além da Secretaria de obras, cabe à Defesa Civil atuar na prevenção de 

impactos e desastres ambientais através de ações de conscientização, ações 

assistenciais e ações reconstrutivas a fim de evitar ou minimizar os desastres e suas 

consequências, que põem direta ou indiretamente relação com a drenagem no 

município.  

A base da Defesa Civil no município está localizada na Rua Itapema, bairro 

Quintino.  

 

4.2 Plano Diretor de Drenagem Urbana 

Um Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDrU visa criar os mecanismos de 

gestão da infraestrutura urbana que possuam relação com o ordenamento das águas 

pluviais no sentido de promover seu devido escoamento até os corpos hídricos 

receptores no meio urbano. 

Apesar da importância, até o presente momento não foi elaborado um Plano 

Diretor de Drenagem Urbana nem o Manual de Drenagem Urbana para o município 

de Timbó. 

 

4.3 Caracterização da Drenagem no Município 

O sistema de drenagem urbana no município de Timbó é composto 

basicamente por sarjetas, bocas de lobo e galerias. O sistema foi implementado 

paralelamente ao crescimento populacional e à urbanização, sem que fosse feito um 

estudo detalhado do mesmo. Assim, conforme a população foi crescendo, o sistema 

foi sendo ampliado os devidos critérios técnicos necessários.  
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No município, ao que tange o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, 

poucos dados primários foram obtidos junto à Secretaria de Obras, porém em termos 

de dados secundários obtidos na base SNIS é possível estabelecer um panorama do 

setor. As informações obtidas podem ser observadas a partir da Tabela 38 até a 

Tabela 39. 

 

Tabela 38 – Dados sobre a infraestrutura 

Indicador  Unidade Código Valor 

Bases técnicas 
para o 

planejamento e 
operação 

Existe plano diretor de DMAPU no 
município? 

sim / não IE001 Não 

Existe cadastro técnico de obras lineares 
no município? 

sim / não IE012 Não 

Existe projeto básico, executivo ou "as 
built" de unidades operacionais de 

DMAPU? 
sim / não IE013 Sim 

Caracterização 
do sistema de 

DMAPU 

Tipo de sistema de drenagem urbana - IE016 

Unitário 
(misto com 

esgotamento 
sanitário) 

Extensão de 
vias públicas 

em áreas 
urbanas 

Total existente km IE017 234 

Total implantado no ano de 
referência 

km IE018 1 

Total com pavimento e 
meio-fio (ou semelhante) 

km IE019 110 

Total com pavimento e 
meio-fio (ou semelhante) 

implantado no ano de 
referência 

km IE020 8 

Captações 
de águas 

pluviais em 
áreas 

urbanas 

Quantidade de bocas de 
lobo existentes 

unidade IE021 1.833 

Quantidade de bocas de 
leão ou bocas de lobo 

múltiplas 
unidade IE022 60 

Quantidade de poços de 
visita (PV) existentes 

unidade IE023 70 

Rede de 
águas 

pluviais 
integrada ao 

sistema 
viário em 

áreas 
urbanas 

Total de vias públicas com 
redes ou canais de águas 

pluviais subterrâneos 
km IE024 110 

Total de vias públicas com 
redes ou canais de águas 

pluviais subterrâneos 
implantadas no ano de 

referência 

km IE025 5 
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Continuação da Tabela 38 

  

Existem vias públicas com 
canais artificiais abertos? 

sim / não IE026 Não 

Existem vias públicas com 
soluções de drenagem 

natural (faixas ou valas de 
infiltração)? 

sim / não IE027 Sim 

Caracterização 
do sistema de 

DMAPU 

Rede de 
águas 

pluviais 
integrada ao 

sistema 
viário em 

áreas 
urbanas 

Total de vias públicas com 
soluções de drenagem 

natural (faixas ou valas de 
infiltração) 

km IE028 0 

Existem estações 
elevatórias de águas 
pluviais na rede de 

drenagem? 

sim / não IE029 Não 

Condições 
dos cursos 

de água 
perenes em 

áreas 
urbanas 

Existem cursos d’água 
naturais perenes? 

sim / não IE031 Sim 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes 

km IE032 30 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes com 

diques 
km IE033 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes 

canalizados abertos 
km IE034 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes 

canalizados fechados 
km IE035 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes com 

retificação 
km IE036 0 

Total dos cursos d’água 
naturais perenes com 
desenrocamento ou 

rebaixamento do leito 

km IE037 0 

Total dos cursos d'água 
naturais perenes com outro 

tipo de intervenção 
km IE040 0 

Existe serviço de 
dragagem ou 

desassoreamento dos 
cursos d'água naturais 

perenes? 

sim / não IE041 Sim 
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Continuação da Tabela 38 

 

Parques 
lineares em 

áreas 
urbanas 

Existem parques lineares? sim / não IE043 Não 

Extensão total de parques 
lineares ao longo de 

cursos d’água naturais 
perenes 

km IE044  - 

Tratamento / 
reservação 
em áreas 
urbanas 

Existe algum tipo de 
tratamento das águas 

pluviais? 
sim / não IE050 

Não existe 
tratamento 

Capacidade total de 
reservação 

m³  IE058  - 

Fonte: SNIS, 2016 

Tabela 39 – Dados sobre a infraestrutura 

Indicador  Unidade Código Valor 

Taxa de cobertura de vias públicas com 
pavimentação e meio-fio na área urbana 

% IN020 47,00 

Taxa de cobertura de vias públicas com redes 
ou canais pluviais subterrâneos na área 

urbana 
% IN021 47,00 

Parcela de cursos d’água naturais perenes em 
área urbana com parques lineares 

% IN025 - 

Parcela de cursos d’água naturais perenes 
canalizados abertos 

% IN026 0,00 

Parcela de cursos d’água naturais perenes 
canalizados fechados 

% IN027 0,00 

Parcela de cursos d’água naturais perenes 
com diques 

% IN029 0,00 

Volume de reservação de águas pluviais por 
unidade de área urbana 

m3/km2 IN035 - 

Densidade de captações de águas pluviais na 
área urbana 

un/km2 IN051 49,00 

Fonte: SNIS, 2016 

 

4.3.1 Rede de Drenagem Pluvial Urbana 

Como mencionado anteriormente, o sistema de drenagem existente no 

município não é documentado, e pouco se sabe sobre ele. A falta de informações 

impede o estudo detalhado do sistema, e a ausência dessas informações dificulta a 

melhoria e manutenção do mesmo, assim como afeta o planejamento urbano, as 

obras, o setor de saneamento, entre outros.  
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4.3.2 Manutenção do Sistema de Drenagem no Município 

O sistema de drenagem existente é constituído basicamente pelas tubulações, 

sarjetas, bueiros, boca de lobo e galerias. Em Timbó, grande parte das assistências 

requisitadas em relação à drenagem urbana dizem respeito ao entupimento das bocas 

de lobo ou problemas no gradeamento.  

As ações de limpeza pública estão divididas entre a equipe de limpeza urbana 

da área de resíduos sólidos e a equipe de manutenção dos sistemas de drenagem. 

Por não haver um setor específico para tratar de drenagem urbana no município, não 

é possível ter um planejamento nesse aspecto a fim de buscar uma interação entre os 

diferentes setores ou criar uma equipe de limpeza especial visando diminuir as 

ocorrências nesse sentido.  

Outra questão relacionada ao desempenho do setor diz respeito à dificuldade 

de comunicação entre a população e o órgão gestor do sistema. 

Durante os trabalhos de levantamento de informações foi relatado a ocorrência 

de solicitações à Defesa Civil para questões relacionadas à manutenção corretiva na 

rede de drenagem existente, sendo este o órgão responsável pelas ações em caso 

de urgência de maiores impactos. 

Ressalta-se ainda a inexistência de profissional técnico dedicado somente ao 

sistema de drenagem urbana, referente principalmente ao acompanhamento de 

obras.  

Neste cenário, é possível observar duas principais deficiências: o fato de as 

ações tomadas em relação à drenagem urbana no município serem todas corretivas 

e não preventivas; e o fato de ser encaminhado um funcionário da prefeitura para 

solucionar problemas de cunho técnico que deveriam ser gerados com base em 

informações focadas no planejamento estratégico.  

Dessa forma, observa-se que as ações no setor de drenagem urbana no 

município são caracterizadas pela ausência de planejamento e pela falta de estrutura 

e de integração dos órgãos responsáveis por esse setor. 
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4.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

Com base no levantamento de informações e análise dos dados realizados na 

fase de diagnóstico é possível destacar as deficiências na drenagem pluvial urbana 

do município, a seguir apresentadas: 

1. Setor específico para o planejamento e operação da drenagem urbana: o 

planejamento é realizado pelo setor geral da Secretaria de Obras e não possui 

dedicação exclusiva. Em consequência não se observa no município qualquer 

planejamento de médio e longo prazo focado na solução de problemas 

existentes. 

 

2. Separação nos custos referentes ao setor drenagem: os serviços 

desempenhados em drenagem assim como os materiais e equipamentos 

utilizados em campo estão contidos no orçamento geral da Secretaria de 

Obras. Desta forma não é possível estabelecer com precisão a previsão 

orçamentária para o setor ou mesmo a avaliação de qualidade dos serviços 

prestados. 

 
3. Cadastro do sistema de drenagem: não existe cadastro do sistema de 

drenagem pluvial urbana, um dos principais problemas visto que o traçado do 

sistema está sob o domínio de somente um encarregado. Não é possível falar-

se em gestão eficiente do sistema de drenagem sem haver o cadastro. Trata-

se da principal peça de gestão necessária para a manutenção e planejamento 

de ampliações. 

 
4. Sistema dimensionado sem critério técnico: o dimensionamento do sistema é 

realizado por terceiros (quando se trata de condomínios ou loteamentos) e 

verificado pelo setor de engenharia da Secretaria de Obras, porém, o 

dimensionamento leva em consideração critérios locais sem, no entanto, 

considerar a unidade de bacia urbana. 

 

5. Planos de manutenção preventiva: as intervenções no sistema de drenagem 

pluvial se restringem a manutenções corretivas mediante reclamação de 

usuários ou solicitações provenientes da câmara de vereadores. O 
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investimento em manutenções preventivas como limpeza de bocas de lobo, 

vistoria de gradeamentos, consertos na pavimentação entre outras medidas 

reduz os custos em manutenções corretivas.   

 
6. Plano diretor de drenagem urbana: além do cadastro técnico o plano diretor de 

drenagem urbana é, do ponto de vista do planejamento, uma importante 

ferramenta. O município não possui plano diretor de drenagem urbana e sua 

elaboração propicia a criação de padrões de materiais e técnicas resultando na 

redução de custos e melhoria da qualidade dos serviços. 

 
7. Ineficiência na adoção de um sistema integrado com os demais órgãos de 

gestão de infraestruturas urbanas: a gestão do setor drenagem ocorre 

praticamente sozinha sem haver intercâmbio de informações e planejamento 

conjunto com os demais órgãos de gestão das infraestruturas urbanas como 

SAMAE, Defesa Civil e Secretaria de Planejamento. 

 
8. Não há cadastramento das ocorrências de problemas no sistema de drenagem: 

o cadastro existente por meio de OS é utilizado como ferramenta direcionada 

à realização de reparos sem, no entanto, haver análise crítica sobre as causas 

das ocorrências, locais de maiores incidências, aferição de materiais utilizados, 

horas de trabalho despendidas, entre outros enfoques que colaborem na 

gestão. Além disso as informações são pouco claras e destacadas em papel, o 

que certamente fará com que o pouco de informação obtida seja perdida ao 

longo do tempo. 
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5 Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 

5.1 Limpeza Urbana no Município 

No município de Timbó, a prestação dos serviços de limpeza urbana está a 

cargo da Prefeitura Municipal que executa suas ações por meio da Secretaria 

municipal de Obras. 

Compreende a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos que tem sob a sua subordinação as 

seguintes Divisões: Apoio Administrativo; Obras e de Serviços Urbanos e Agrícola. 

Os serviços de limpeza urbana se restringem à área urbana do município 

estando a área rural sob responsabilidade isolada de seus moradores. 

De acordo com a Norma Regulamentadora de Limpeza Urbana, de 30 de março 

de 2017, apresentada pela Portaria SIT nº 588, a limpeza urbana de um local engloba 

todas as ações previstas na Lei Federal Nº 11.445/2007, e inclui também a 

manutenção das áreas verdes, a lavagem e a conservação de monumentos e túneis.  

Em Timbó, de acordo com o responsável pela gestão dos serviços de limpeza 

urbana, há disponível uma equipe de aproximadamente 20 garis responsáveis pelo 

serviço.  

O mesmo não soube mensurar o número exato de trabalhadores, alegando que 

este varia conforme a necessidade. Para a realização dos serviços, os garis fazem 

uso de equipamentos como carrinho de mão, vassourões, sacos plásticos além do 

uso de maquinário como Bob Cat e de três caminhões compactadores pertencentes 

ao SAMAE.  

No que diz respeito aos EPIs, os garis fazem uso apenas de luvas e sapatos 

adequados, que são repostos conforme a necessidade.  

Em relação aos gastos realizados com a limpeza urbana, o responsável pelo 

setor afirmou em reunião que a gestão dos recursos financeiros é de responsabilidade 

do setor de compras da Prefeitura. Os trabalhadores recebem o salário de auxiliar 

operacional 1. 
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Destaca-se que o setor de limpeza urbana, por ser absorvido pela Secretaria 

de Obras acaba por ter suas ações mescladas com as demais atribuições da 

secretaria o que impossibilita análises de maior vulto no que diz respeito à gestão. 

Não foram obtidos dados primários detalhados sobre as questões 

anteriormente descritas, visto a dificuldade no entendimento de quem é o responsável 

por tais dados 

Neste sentido foram recolhidos dados secundários por meio da plataforma 

SNIS, ano base 2016 conforme apresentado na Tabela 40. 

 

Tabela 40 – Informações gerais 

Indicador Unidade Código Valor 

Total População - POP_TOT 42.045 

População Urbana - POP_URB 39.212 

Órgão também presta serviço de água/esgoto? - GE201 
Abast. Água e 
Esg. Sanitário 

Existência de algum serviço concedido - GE202 Não 

Cobrança dos 
serviços 

Regulares 

Existência - FN201 Sim 

Forma - FN202 

Taxa 
específica no 
mesmo boleto 

do IPTU 

Especiais Existência - FN205 Não 

Receitas e 
despesas com 

serviços de 
limpeza 
urbana 

Receitas Orçada R$/ano FN221 2.307.176 

  Arrecadada R$/ano FN222 2.307.176 

Despesas, 
segundo o 

agente executor 

Total R$/ano FN220 2.740.380 

Público R$/ano FN218 2.740.380 

Privado R$/ano FN219 0 

Despesa corrente da prefeitura R$/ano FN223 103.863.739 

Recursos federais recebidos 
para manejo de resíduos sólidos 

Ocorrência FN224 Não 

Valor R$/ano FN225 - 

Tipo FN226 - 

Aplicação FN227 - 

Fonte: SNIS, 2016. 
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5.2 Coleta de Resíduos no Município 

No que se tange à coleta de resíduos no município de Timbó, decreto No 

484/2006, que transferiu a responsabilidade pela execução do serviço público de 

coleta de resíduos sólidos da secretaria de obras e serviços urbanos para o SAMAE. 

Dentre os pontos principais, destaca-se: 

“Art. 1º. Fica transferido da Unidade Administrativa da 

Administração Direta - Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 

para a Autarquia Municipal SAMAE - Serviço Autônomo Municipal 

de Água e Esgoto, a responsabilidade pela execução dos serviços 

públicos de coleta dos resíduos sólidos domiciliares e afins no 

Município de Timbó/SC, a contar de 01 de junho do corrente.” 

 

Neste sentido, O SAMAE possui em seu quadro de colaboradores 15 agentes 

de coleta de resíduos para o desempenho das funções de recolha porta a porta.  

Cabe ao SAMAE o desenvolvimento de suas atividades no âmbito da área 

urbana e rural do município. 

A estrutura de pessoal do sistema do SAMAE possuí 100 colaboradores, 

ligados diretamente aos serviços de abastecimento de água e de resíduos sólidos, 

organizados nas áreas administrativas e operacionais. 

O levantamento de informações secundárias na plataforma SNIS pode ser 

observada na Tabela 41. 

Tabela 41 – Resíduos sólidos domiciliares e públicos coletados 

Indicador Unidade Código Valor 

Ocorrência de coleta de RPU junto com RDO Co154 Não 

Quantidade total de 
resíduos coletados 

Total t Co119 10.300 

Prefeitura t Co116 10.300 

Empresas t Co117 0 

Assoc. catadores c/apoio Pref. t Cs048 0 

Outro executor t Co142 0 
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Continuação da Tabela 41 

Quantidade de 
resíduos domiciliares 

coletados 

Total t Co111 9.200 

Prefeitura t Co108 9.200 

Empresas t Co109 0 

Assoc. catadores c/apoio Pref. t Cs048 0 

Outro executor t Co140 0 

Quantidade de 
resíduos públicos 

coletados 

Total t Co115 1.100 

Prefeitura t Co112 1.100 

Empresas t Co113 0 

Assoc. catadores c/apoio Pref. t     

Outro executor t Co141 0 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Parte integrante do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI, 

Timbó possui um Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos - PGIRS elaborado 

pela empresa Flora Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda.  

O PGIRS engloba os municípios de Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Rio dos 

Cedros, Rodeio, Apiúna, Ascurra, Indaial, Pomerode, Gaspar, Guabiruba e Botuverá. 

Ainda que esse plano aborde diversas questões importantes para a compreensão dos 

resíduos sólidos, ele não aborda questões específicas do município, as quais são 

importantes para uma adequada gestão. 

 

5.2.1 Sistema de Coleta e Transporte de Resíduos 

A recolha e transporte de resíduos sólidos visa o recolhimento de todos e 

quaisquer resíduos ou detritos apresentados regularmente ou esporadicamente nas 

vias e logradouros públicos, originários de estabelecimentos públicos, institucionais, 

de prestação de serviços, comerciais e residenciais.  

Os resíduos são acondicionados em sacos plásticos e posteriormente 

encaminhados para o local de destinação final (aterro sanitário). A coleta é realizada 

por três caminhões compactadores pertencentes ao SAMAE. 

A Tabela 42 apresenta a quantidade de resíduos coletados no ano de 2016, e 

a Tabela 43 a quantidade de resíduos gerados por habitante e por domicílio do ano 

de 2013 à 2015. 
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Tabela 42 - Quantidade de resíduos coletados no município em 2016 

Indicador  Unidade Código Valor 

Resíduos domésticos coletados tonelada/ano CO108 9.200 

Resíduos de limpeza pública coletados tonelada/ano CO112 1.100 

Total de resíduos coletados tonelada/ano CO116 10.300 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

Tabela 43 - Quantidade de resíduos por habitante e por domicílio 

Ano População Domicílios 
Geração de 

resíduos 
(kg/hab.) 

Geração de resíduos 
(kg/domicilio) 

2013 39.742 12.588 183 577 

2014 40.514 12.833 204 644 

2015 41.282 13.076 192 606 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

Observa-se que do ano de 2014 para 2015, paralelamente ao crescimento 

populacional e ao crescimento do número de domicílios, a quantidade de resíduos 

gerados por habitante e por domicílio diminuiu, o que mostra um aumento da 

conscientização da população do município em relação à redução da geração de 

resíduos sólidos.  

A Tabela 44 e Tabela 45 apresentam a quantidade de resíduos dos diferentes 

tipos de coleta realizados no município por setor gerador. 

 

Tabela 44 - Quantidade de resíduos gerados em 2016 

Mês 
Coleta 

convencional  
Coleta seletiva  Industrial  Total  

jan 517 188 15 719 

fev 550 151 17 717 

mar 593 147 18 757 

abr 557 147 19 723 

mai 607 127 18 751 

jun 532 148 19 699 
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Continuação da Tabela 44 

jul 526 128 16 670 

ago 561 142 19 723 

set 552 160 19 730 

out 550 139 16 705 

nov 539 142 17 698 

dez 571 184 18 773 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

Tabela 45 - Quantidade de resíduos gerados em 2017 

Mês 
Coleta 

convencional  
Coleta seletiva  Industrial  Total  

jan 589 170 14 773 

fev 535 129 18 682 

mar 613 151 18 783 

abr 573 121 34 729 

mai 671 126 21 818 

jun 622 140 15 777 

jul 580 134 15 729 

ago 632 152 14 797 

set 674 131 12 817 

out 618 139 14 772 

nov 585 150 18 753 

dez 614 157 14 786 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

5.2.1.1 Itinerários e Frequência de Coleta  

A coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares ocorre três vezes por 

semana na área urbana e uma vez por semana na área rural 

Os serviços são executados em todas as vias públicas abertas a circulação. 

São recolhidos somente os resíduos devidamente acondicionados em embalagens ou 

recipientes fechados de até 100 litros, com peso máximo de 30 quilos por embalagem 

ou recipiente, numa quantidade máxima de 05 embalagens ou recipientes por dia de 

coleta por domicílio/estabelecimento. 
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5.2.1.2 Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, os resíduos 

sólidos domiciliares são aqueles provenientes de atividades domésticas em 

residências urbanas e aqueles provenientes de estabelecimentos comerciais e de 

prestadores de serviços que não se enquadrem como resíduos perigosos.  

Entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, podas de arborização 

pública ou grandes jardins, resíduos de mudança de domicílios ou de reformas de 

estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, resíduos gerados em 

estabelecimentos comerciais e indústrias cuja produção exceda o limite em volume 

ou em peso estabelecido por dia de coleta, considerando-se todos os tipos de resíduos 

previstos, não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares 

para efeito de coleta obrigatória.  

Nesse caso, o próprio gerador deve contratar o serviço privado de coleta e 

transporte ou levar seus resíduos ao ponto de destino final mediante autorização da 

prefeitura e obedecendo as regras de operação da área de disposição final de 

resíduos. 

No município de Timbó, o SAMAE é responsável pela coleta e transporte dos 

resíduos, com posterior encaminhamento para o Aterro Sanitário localizado no 

município. O serviço é realizado por dois caminhões compactadores, dois motoristas 

e quatro coletores, que revezam entre si em diferentes turnos. A coleta é realizada 

duas vezes por semana em todo o município.   

Os empregados recolhem e transportam os recipientes e sacos plásticos e 

depositam-nos no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias 

públicas. O veículo coletor dirige-se à balança e procede a pesagem imediatamente 

após a conclusão da coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de varrição 

do setor previsto e imediatamente após, faz-se a descarga do veículo coletor.  
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5.2.1.3 Limpeza de Pontos com Deposição Irregular de Resíduos 

Muitas vezes lotes vagos ou terrenos baldios são considerado lugar de despejo 

para restos de construção civil, pneus, garrafas e lixo em geral. Quando chove, a água  

pode se acumular nesses resíduos e servir de criadouro para mosquitos vetores de 

doença, como dengue, febre amarela, entre outras. 

Não há registro de pontos de deposição irregular de resíduos no município 

segundo as informações levantadas.  

 

5.2.1.4 Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis 

Para uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, no que se refere aos materiais 

de pós-consumo, é necessário um sistema eficaz no setor de reciclagem para assim 

atuar de acordo com o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina.   

É necessário implantar uma política voltada para a coleta seletiva, reciclagem 

e a educação ambiental da população, para que esta possa se conscientizar a respeito 

da importância de dar a destinação ambientalmente adequada aos materiais de pós-

consumo.  

Em Timbó, a coleta seletiva é de responsabilidade do SAMAE. A população 

colabora realizando a separação dos resíduos secos e orgânicos, que são 

acondicionados em sacos plásticos fornecidos pelo SAMAE, específicos para cada 

tipo de resíduo. A coleta seletiva ocorre uma vez por semana na área urbana, e para 

a realização do serviço o SAMAE faz uso de um caminhão basculante, que passa 

porta a porta realizando a coleta.  

Para o desenvolvimento das atividades o SAMAE conta com uma equipe de 15 

colaboradores diretamente destacados para os serviços de coleta de resíduos. Essas 

atividades vão desde o recolhimento, contando com motoristas, operadores de 

máquina empilhadeira, triagem dos materiais na esteira até atividades administrativas 

e negociação do material beneficiado no mercado. 

As informações detalhadas sobre o sistema de coleta seletiva no município é 

apresentada na Tabela 46.  
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Tabela 46 – Indicadores sobre coleta seletiva de resíduos sólidos 

Indicador  Unidade Código Valor 

Taxa de cobertura da col. Seletiva porta-a-porta em 
relação a pop. Urbana 

% IN030 98,69 

Taxa de recuperação de recicláveis em relação à 
quantidade de RDO e RPU 

% IN031 12,3 

Massa recuperada per capita Kg/ (hab. x ano) IN032 32,31 

Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO % IN053 19,13 

Incid. de papel/papelão sobre total mat. recuperado % IN034 53,4 

Incid. de plásticos sobre total material recuperado % IN035 21,36 

Incid.de metais sobre total material recuperado % IN038 8,74 

Incid.de vidros sobre total de material recuperado % IN039 10,68 

Incidência de ''outros'' sobre total material recuperado % IN040 5,83 

Massa per capita recolhida via coleta seletiva Kg/ (hab. x ano) IN054 44,88 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

Após coletados, os resíduos recicláveis são descarregados em uma esteira 

para a triagem manual, localizado na mesma área do aterro sanitário. A triagem é 

realizada por 15 trabalhadores, e após a segregação os resíduos são prensados para 

serem vendidos posteriormente.  

De acordo com o SNIS, são coletados em média 1.760 toneladas de resíduos 

provenientes da coleta seletiva por ano em Timbó. Desse valor, um total de 1.267, ou 

seja, cerca de 70% desses resíduos são materiais recicláveis recuperados.  

Os resíduos são separados principalmente em papel, papelão, plásticos, 

metais, vidros e outros resíduos, com exceção de pneus e eletrônicos. A maior 

quantidade dos materiais recicláveis é composta de papel e papelão, seguido de 

plástico, metal e vidro. A  Tabela 47 apresenta a quantidade de materiais recolhidos 

na coleta seletiva e a quantidade de materiais recuperados.  
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Tabela 47 - Quantidade de materiais recicláveis recuperados 

Indicador Unidade Código Valor 

Quantidade recolhida na coleta seletiva tonelada/ano CS023 1.760 

Total de materiais recicláveis recuperados tonelada/ano CS009 1.267 

Papel e papelão  tonelada/ano CS010 677 

Plásticos  tonelada/ano CS011 271 

Metais  tonelada/ano CS012 111 

Vidros tonelada/ano CS013 135 

Outros materiais (exceto pneus e eletrônicos) tonelada/ano CS014 74 

Fonte: SNIS, 2016 

 

5.2.1.5 Resíduos Sólidos Orgânicos – RSO 

Não existe atualmente no município de Timbó uma destinação e tratamento 

específico para os RSO, apesar do preconizado pela PNRS, que recomenda a 

compostagem. 

Sendo assim, estes resíduos são coletados e dispostos em conjunto com o 

restante dos resíduos domiciliares no aterro sanitário. 

 

5.2.1.6 Resíduos da Logística Reversa - RLR 

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada.  

Devido à responsabilidade compartilhada todos ficam responsáveis pela 

geração, produção e gerenciamento dos resíduos. Com base na lei federal 

12.305/2010, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente 

do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  
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• Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem após o uso constitua resíduo perigoso;  

• Pilhas e baterias;  

• Pneus;  

• Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

• Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

• Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

• A instituição da logística reversa tem por objetivos:  

• Garantir que os resíduos sejam voltados para a cadeia produtiva; 

• Utilizar insumos que não degradem o meio ambiente; 

• Estimular a produção e o consumo de materiais reciclados e recicláveis; 

• Eficiência nas atividades produtivas relacionadas à sustentabilidade.  

A profissionalização do setor voltado para a logística reversa é também 

fundamental para que se possam aplicar os conceitos de administração e 

movimentação de materiais, reduzindo seus índices de perda, além de aumentar sua 

qualidade. Este segmento é de suma importância, pois pode diminuir o consumo de 

recursos, diminuindo assim os gastos das empresas, além melhorar a qualidade de 

vida das gerações futuras.  

No município, a política municipal de Saneamento Básico, Lei N 2.398/2008 

aborda a questão da logística reversa, porém, o termo disposto nesta legislação 

pressupõe a não obrigatoriedade da adoção dessa logística, ao contrário do 

preconizado na Legislação Federal.  

Entretanto, frente à hierarquia das leis, Timbó possui a obrigatoriedade da 

implementação de sistemas de logística reversa, mas até o presente momento não foi 

desenvolvida nem aplicada nenhuma ação nesse setor.  
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5.2.1.7 Resíduos do Serviço de Saúde - RSS 

Define-se como resíduos de serviço de saúde àqueles provenientes dos 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive:  

• os serviços de assistência domiciliar e trabalhos de campo;  

• laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizem atividades de embalsamento (tanatopraxia e 

somatoconservação);  

• serviços de medicina legal;  

• drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;  

• estabelecimentos de ensino e de pesquisa na área de saúde;  

• centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos; 

• importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 

diagnósticos in vitro;  

• unidades móveis de atendimento à saúde;  

• serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, entre outros similares, 

incluindo o recolhimento de animais mortos em vias e áreas públicas. 

A secretaria de Saúde por meio da Vigilância Sanitária - VISA é responsável 

pela fiscalização dos resíduos de saúde no município. 

Os resíduos gerados da área de saúde são acondicionados em caixas 

descarpack e sacos plásticos, encaminhados para uma empresa especializada que 

realiza a autoclavagem com posterior destino final aos resíduos em aterro sanitário 

específico. Não foram disponibilizadas informações sobre a empresa prestadora dos 

serviços, assim como o histórico mensal de geração e unidades geradoras. 

No ano de 2017 foram gastos cerca de R$ 20.000,00 referentes a coleta de 

aproximadamente 3.000kg de resíduos. 
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5.2.1.8 Resíduos da Construção Civil e da Demolição - RCC 

De acordo com a Lei Federal nº 12.305, que institui a PNRS, os RCC são todos 

aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras, incluindo 

os resíduos provenientes da preparação e da escavação de terrenos.  

Em Timbó, ainda que exista legislações e resoluções que direcionem as 

empresas de construção civil para a adequada gestão desses resíduos, não foi 

observado durante as visitas técnicas locais adequados para a disposição desses 

resíduos, ao contrário do que está disposto no PGIRS do CIMVI.  Os dados existentes 

sobre os RCC podem ser observados na Tabela 48. 

 

Tabela 48 – Informações sobre coleta de resíduos da construção civil 

Indicador Unidade Código Valor 

Serviço executado pela 
prefeitura 

Existência Cc019 Não 

Cobrança Cc010 - 

Existência de empresa especializada Cc020 Sim 

Existência de serviço de 
coleta de RCD feita por  

Com caminhões tipo basculantes ou 
carroceria 

Cc017 Sim 

Com carroças ou outro tipo de veículo de 
pequena capacidade 

Cc018 Não 

Quantidade 
coletada 

Pref. ou contratado por ela t Cc013 - 

Caçambeiros e autônomos contratados 
pelo gerador 

t Cc014 - 

Próprio gerador t Cc015 - 

Fonte: SNIS, 2016. 

 

5.3 Disposição Final dos Resíduos no Município 

Conforme consta na Lei Federal nº 12.305, a disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos é em aterros sanitários, desde que observadas as 

normas operacionais específicas a fim de evitar danos ou causar riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente.  

Em 2003 foi lançado um Termo de Convênio entre o Município de Timbó 

através do SAMAE e outros municípios pertencentes ao CIMVI para tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos em um aterro sanitário localizado em Timbó.  



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó - SC  

Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

142 

O CIMVI é um consórcio público, e constitui-se sob a forma de associação 

pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica Inter 

federativa, integrando, nos termos da lei, a administração indireta dos entes 

consorciados.  

Através desse convênio o SAMAE se tornou responsável pela implantação de 

todas as etapas do aterro sanitário para uma vida útil de quinze anos. Neste convênio 

estão excluídos o tratamento e a disposição de resíduos perigosos ou prejudiciais à 

estabilidade do Aterro Sanitário.  

No ano de 2008, o CIMVI passou a assumir a responsabilidade pelas 

ampliações necessárias do aterro sanitário; em 2012 o imóvel do aterro sanitário foi 

transferido para o CIMVI e em 2015 a operação do aterro sanitário passou a ser de 

responsabilidade do CIMVI.  

Atualmente o CIMVI regula a operação e a manutenção do aterro sanitário, 

assim como o pagamento pelo quantitativo de resíduos sólidos entregues para a 

disposição final (Figura 24).  

 

Figura 24 - Aterro Sanitário em Timbó 

 

Fonte: CIMVI, 2018 
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O projeto inicial do aterro sanitário consistiu na recuperação da área, que antes 

abrigava o antigo lixão e que há mais de 20 anos recebia resíduos sem tratamento 

adequado. A recuperação da área foi realizada pelo SAMAE em parceria com a 

Assessoria de Meio Ambiente, e a área foi recuperara através do uso de plantas 

rasteiras e ornamentais.  

A área foi drenada para confinar o lixiviado, o lixo foi compactado e o aterro 

recebeu uma cobertura com uma camada de um metro de argila, e pontos de queima 

de gás foram instalados.  

A Tabela 49 apresenta as principais características do aterro sanitário. 

 

Tabela 49 – Características do aterro sanitário 

Item Unidade Valor 

Área total do aterro m2 417.060,00 

Área a Licenciar m2 146.100,00 

Vida útil do aterro anos 22,00 

Pop. Atendida hab. 153.258,00 

Resíduos  ton./dia 92,00 

Espessura das camadas de 
impermeabilização de base: argila 

compactada 
m 1,00 

Espessura da geomembrana de PEAD  mm 1,50 

Sistema de Drenagem 

Superficial - Sim 

Líquido percolado - Sim 

Gases - Sim 

Sistema de tratamento dos líquidos 
percolado 

  
 lagoas de estabilização (anaeróbia, facultativa e 

aerada), seguido de tratamento químico (floculação e 
decantação), o lodo gerado deverá ser disposto em leito 

de secagem. 

Camadas de resíduos 

Número máximo camadas 6,00 

Espessura m 3,00 

Camada intermediária de argila m 0,40 

Camada final de argila m 0,40 

Camada final de solo fértil m 0,80 

Monitoramento 
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Continuação da Tabela 49 

Monitoramento de águas superficiais - Sim 

Monitoramento de águas subterrâneas - Sim 

Monitoramento de estabilidade do aterro - Sim 

Plano de operação/manutenção - Sim 

Jazida para implantação/operação do aterro  

Local - próprio terreno 

Volume estimado disponível  m³ 600.000 

Fonte: CIMVI, 2018 

 

O aterro está localizado na zona rural de Timbó e atualmente recebe resíduos 

sólidos provenientes de outros oito municípios pertencentes ao CIMVI.  

5.3.1 Tratamento dos Lixiviados 

No aterro sanitário de Timbó, o solo é coberto com material impermeável a fim 

de evitar essa contaminação, e o lixiviado é coletado e direcionado para o sistema de 

tratamento local. Além disso, existem poços de monitoramento do lençol freático com 

o objetivo de garantir que este não seja afetado.  

O lixiviado é caracterizado por ser um efluente com elevadas concentrações de 

matéria orgânica e nitrogênio. Em Timbó, o tratamento do lixiviado é realizado por um 

sistema de lagoas de estabilização composto por uma Lagoa Anaeróbia seguida por 

uma Lagoa Aeróbia.  

Os sistemas de lagoa de estabilização possuem como principais vantagens o 

baixo custo de implantação, operação e manutenção, o baixo requisito energético e a 

elevada eficiência de remoção da matéria orgânica. Esses sistemas possuem 

elevados requisitos de área e dependendo do tipo de lagoa podem apresentar 

alterações na eficiência devido a variações climáticas ou causar odor.  

As lagoas anaeróbias possuem como principal objetivo a estabilização parcial 

da matéria orgânica, e as lagoas aeróbias são capazes de degradar a matéria 

orgânica remanescente e remover os nutrientes presentes no efluente. Sendo assim, 

o sistema de tratamento utilizado em Timbó apresenta condições de operação 

suficientes para gerar um efluente de acordo com os padrões de lançamento 

estabelecidos na Resolução CONAMA 430/2011. 
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5.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

Para melhor compreensão, visto que o setor de resíduos sólidos nos municípios 

é gerenciado por três entidades distintas, serão relacionadas as deficiências conforme 

cada uma das áreas de gerenciamento do setor. 

 

5.4.1 Limpeza Pública  

As principais deficiências encontradas no município em relação à Limpeza 

Urbana são apresentadas a seguir:  

 

1. Descrição e controle financeiro: no aspecto financeiro observou-se que não há 

descrição de custos e gastos realizados com a limpeza urbana. A rubrica, por 

estar inserida no setor de obras, não permite analisar os valores praticados no 

setor ou realizar o dos gastos com materiais, mão de obra e maquinário. Os 

dados do SNIS apontam para um valor de despesa do setor de limpeza urbana 

na ordem de R$ 2.740.380,00 (FN 218), idêntico ao valor de coleta de resíduos 

(FN 208) o que caracteriza erro na plotagem de informações. 

 

2. Organização interna: não há clareza a respeito das equipes alocadas para a 

limpeza urbana e sobre como é realizado o transporte diário dos garis. Nas 

visitas técnicas realizadas e em reunião com o responsável pelo setor, não 

foram disponibilizados os planos de trabalhos, definição e distinção das 

equipes, rotinas empregues entre outros fatores referentes ao planejamento 

operacional. 

 

3. Dados operacionais: não foi possível obter informações a respeito da demanda 

e pontos críticos da limpeza urbana no município. A informação obtida foi de 

que não há pontos críticos, que a demanda é sempre baixa e constante, tendo 

em vista a existência de lixeiras nas ruas e a conscientização da população. 

Porém, não existem dados estatísticos que possam comprovar as afirmações. 
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5.4.2 Coleta de Resíduos 

1. Custos elevados:  os custos com o setor de coleta seletiva não traduzem 

adequados índices de sustentabilidade econômica (questão melhor explanada 

no capítulo 1).  

 

2. Gestão das rotas: não há gestão de rotas no sentido de verificarem-se índices 

de produtividade, controle de caminhões, entre outros fatores. Houve um 

estudo de caracterização e mapeamento que se trata-se de uma fotografia da 

situação, porém é necessário realizar sua gestão. 

 

5.4.3 Disposição Final  

1. Custo para disposição: o custo por tonelada de resíduos pago pelo município 

de Timbó é o mesmo que os demais municípios consorciados ainda que o 

aterro esteja em situado no município. Porém, destaca-se que estando o aterro 

sanitário implantado na área do município, acarreta em futuro passivo 

ambiental que deverá ser monitorado e não há clareza neste planejamento 

futuro. Assim entende-se não haver equilíbrio na relação de responsabilidades 

o que se recomenda ser melhor discutido. 

 

2. Condicionantes da licença ambiental: o aterro sanitário possui licença 

ambiental de operação, porém não se teve acesso à licença ambiental de 

implantação. Entende-se que havendo a LAO, todas as medidas 

compensatórias e mitigatórias tenham sido devidamente tomadas, porém não 

há clareza se de fato isto ocorreu e quais foram estas condicionantes.  

 

3. Plano de encerramento do aterro: não se obteve acesso ao plano de 

encerramento do aterro sanitário, apesar de solicitado. O plano é o estudo 

necessário para o planejamento e gerenciamento da área depois de 

encerradas suas atividades.  

 

4. Tratamento incompleto do lixiviado: durante as visitas técnicas foi 
verificado que o sistema não o tratamento adequado.   
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DIAGNÓSTICO DA ÁREA RURAL 
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6 Organização do Saneamento Rural 

Historicamente, evidencia-se que os riscos à saúde são mais intensos quanto 

maior for a densidade populacional, e que grande parte das inovações tecnológicas 

desenvolvidas para ofertar saneamento básico, foram realizadas para atender as 

cidades ou aglomerados populacionais maiores. Entretanto, não se pode ignorar as 

populações rurais, nas quais a adequada captação e uso da água são sabidamente 

mais negligenciados do que nos grandes centros urbanos. 

Em se tratando de comunidades rurais, em geral a falta de informação e a baixa 

escolaridade da população muitas vezes levam à utilização de águas de baixa 

qualidade para fins de abastecimento. Os aspectos normalmente levados em 

consideração para diagnosticar a qualidade da água, o que na maioria das vezes é 

feito por análise sensorial, são apenas os aspectos físicos, como a cor, turbidez, odor 

e sabor.  

Á área rural do município de Timbó possui 91,00km2 e segundo o Censo 

Demográfico IBGE (2010), a população rural era de 2.478 habitantes, totalizando 

aproximadamente 718 residências. 

Observa-se que de forma geral, os municípios não esboçam esforços em se 

criar, nas zonas rurais, as condições sanitárias adequadas. Além disso destaca-se o 

desconhecimento dessas populações sobre a falta de qualidade sanitária da água que 

consomem sem tratamento e o errôneo conceito de que águas subterrâneas e 

subsuperficiais sejam potáveis sem a necessidade de ações adicionais.  

Ações voltadas para a educação sanitária dos proprietários rurais em relação à 

captação, à desinfecção e ao fornecimento da água podem reduzir os riscos de 

veiculação de doenças. A adoção de medidas preventivas, visando à preservação das 

fontes de água, e o tratamento das águas já comprometidas são as ferramentas 

necessárias para diminuir consideravelmente o risco de ocorrência destas 

enfermidades. 

Neste contexto, objetiva-se diagnosticar a situação do saneamento básico na 

zona rural do município de Timbó, com o intuito de elaborar programas e ações 

voltados para a melhoria do cenário atual, constituintes do PMSB. 
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A zona rural no município é composta por 6 comunidades consolidadas, sendo 

elas: 

• Tiroleses; 

• Cedo Margem Direita; 

• Cedro Margem Esquerda; 

• São Roque; 

• Mulde e; 

• Padre Martinho.  

No ano de 2007 a VISA, em parceria com a Secretaria de Obras, implementou 

o Projeto Microbacias 2 na região de Mulde, uma das comunidades rurais do 

município. O projeto tinha como objetivo a melhoraria da condição de vida dos 

habitantes através da implementação de um sistema básico de água e esgoto, e 

através deste melhorar as condições na agricultura e contribuir para a conservação 

dos recursos naturais.  

A escolha da região de Mulde para a implementação do projeto se deu através 

de uma avaliação realizada pelo Conselho de Agricultura juntamente com a Prefeitura. 

Os critérios de escolha foram baseados na condição de vida dos habitantes, nas 

condições ambientais locais, disponibilidade de água, característica do solo, e 

concentração de agricultores existentes na região.  

Em relação às demais regiões, havia inicialmente a intenção de implantar o 

mesmo projeto, no entanto não se deu continuidade devido a questões de ordem 

político financeira. 
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7 Sistema de Abastecimento de Água 

7.1 Captação de Água Bruta 

As águas captadas na zona rural são provenientes de duas origens: captação 

subterrânea ou captação superficial. A seguir será apresentada uma abordagem em 

detalhe para cada uma delas. 

 

7.1.1 Captação de Água Subterrânea 

A água captada pelos poços subterrâneos é proveniente da chuva, e através 

da infiltração no solo passa por um processo natural de filtração capaz de remover a 

maioria dos contaminantes presentes.  

Os sistemas de abastecimento por meio de água subterrâneas, oferecem as 

seguintes vantagens da quais pode-se destacar: 

• A existência de programas de financiamento específicos para adoção de 

alternativas tecnológicas de captação de água subterrânea; 

• Menor risco de contaminação da água se bem executados; 

• Reduzidos custos de operacionais com agentes químicos como 

coagulantes e polieletrólitos; 

• Maior disponibilidade hídrica se comparado a captações superficiais. 

Neste contexto é necessária a definição técnica de adequadas terminologias 

para as tecnologias adotadas na captação de água subterrânea. Vasconcelos, 2014 

em seu trabalho denominado Poços para captação de águas subterrâneas: revisão 

de conceitos e proposta de nomenclatura define que “um poço como sendo “um 

sistema geralmente vertical, feito pelo homem, que tem ação em subsuperfície, usado 

para a captação, recarga ou observação das águas subterrâneas através de 

mecanismos artificiais ou naturais". 

Os poços podem ser divididos em dois grupos que, por sua vez possuem 

subdivisões segundo o modo de construção, diâmetro, revestimento e pressões 

hidráulicas atuantes.  
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Distinguem-se a existência básica de dois tipos de poços:  

• Poços escavados;  

• Poços tubulares  

Os poços escavados são caracterizados por possuírem, geralmente, um 

diâmetro superior a 0,5m, com profundidades bastante variadas de um metro a 

dezenas de metros, dependendo diretamente da litificação da formação geológica. 

Os poços escavados podem ser divididos em três classes mais específicas:  

• Cacimba: poço com diâmetro superior a 0,5m e que não possui revestimento 

em sua parede.  

• Cacimbão: poço com diâmetro superior a 1m e inferior a 5m, e que possui 

um revestimento parcial ou total em sua parede.  

• Amazonas: poço com diâmetro superior a 5m e que possui revestimento 

parcial ou total em sua parede.  

Os poços tubulares, como o próprio nome designa, possuem um revestimento 

tubular, que geralmente podem ser de PVC ou aço com diâmetro inferior a 1 metro, 

podendo em alguns casos apresentar diâmetros para o mesmo poço, variando com a 

profundidade.  

São divididos em quatro grupos quanto à posição da carga hidráulica do 

aquífero, podendo ser:  

• Freático: poço que capta água de aquíferos livres.  

• Artesiano: poço que capta água de aquíferos confinados, podendo ser 

dividido em dois outros tipos segundo o nível potenciométrico em relação à 

superfície topográfica.  

• Artesiano não jorrante: poço que capta água de aquíferos confinados em 

que a superfície potenciométrica se encontra abaixo no nível topográfico, 

sendo necessários mecanismos para bombear água até a superfície.  

• Artesiano jorrante: poço que capta água de aquíferos confinados em que a 

superfície potenciométrica se encontra acima da superfície topográfica. 
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Assim, a água chega naturalmente à superfície do terreno sem a 

necessidade de bombeamento.  

 

7.1.2 Captação de Água Superficial 

Segundo FUNASA, 2004,  o aproveitamento da água de encosta é realizado 

pela captação em caixa de tomada. Para prevenir a poluição da água essa caixa deve 

ter as paredes impermeabilizadas, tampa, canaletas para afastamento das águas de 

chuvas, bomba para retirada da água, ser convenientemente afastada de currais, 

pocilgas, fossas e ter sua área protegida por uma cerca. 

A caixa deve ter, além das proteções citadas:  

a) um ladrão telado;  

b) um cano de descarga de fundo provido de registro, para limpeza;  

c) uma abertura de 0,80 x 0,80m na tampa, que permita a entrada de um 

homem para fazer a limpeza.  

Quando se constrói a proteção da fonte, deve-se ter o cuidado de aproveitar 

adequadamente as nascentes. É interessante que o fundo da caixa tenha uma 

camada de pedra britada grossa para diminuir a entrada de areia. 

 

7.1.3 Panorama da Captação de Água Bruta 

A captação de água nas comunidades rurais estudadas do município é 

realizada em sua totalidade por meio de captações individuais. 

No que diz respeito à água, o projeto Microbacias 2 atuou na comunidade rural 

através da implementação de sistemas básicos de captação de água. Nos locais que 

se encontravam a uma distância relativamente reduzida das fontes naturais de água, 

foram implementados sistemas de captação de água da nascente, e nos demais locais 

poços de captação de água. 
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7.2 Tratamento da Água  

O tratamento da água utilizada pelos moradores da zona rural é realizado por 

meio de soluções próprias por meio de filtração.  

Embora a técnica esta técnica seja eficiente na eliminação de turbidez e cor, 

não é eficiente na eliminação de microrganismos patogênicos, o que demanda a 

desinfecção por cloro ou fervura. 

Não há, no entanto, registros detalhados sobre os tipos de tratamento 

utilizados, o que dificulta a concretização da afirmação quanto a existência de 

problemas ou não, ainda que pontuais. 

Sendo assim, algum tratamento é recomendado a fim de evitar uma possível 

contaminação microbiológica. Nesse sentido, a VISA recomendou aos moradores o 

uso de compostos a base de cloro nas caixas d`água. 

 

7.3 Reserva de Água Tratada 

Após a captação, a maior parte da população armazena água em reservatório 

domiciliar de PVC. 

De acordo com os responsáveis pela implementação do projeto Microbacias 2, 

antes da sua implementação foram realizadas reuniões com a população a fim de 

conscientizá-la a respeito do sistema e das manutenções necessárias.  

A responsabilidade quanto ao monitoramento da qualidade da água nesses 

locais é da VISA, que coleta algumas amostras e realiza análises a fim de garantir que 

o sistema implementado não apresente riscos à saúde dos moradores.   

Porém, uma visita à região de Mulde mostrou algumas irregularidades em 

relação a isso. O problema mais recorrente foi em relação à limpeza das caixas 

d`água, a qual é recomendada que seja feita pelo menos uma vez por ano. Foram 

visitadas dez moradias, e apenas uma delas realiza limpeza a cada seis meses.  

Os moradores das demais nove moradias argumentaram que nunca fizeram 

limpeza, uma vez que nunca aconteceu qualquer problema relacionado à água. Ao 

serem questionados, alguns moradores relataram ocorrências de diarreia, mas 

disseram não estar relacionada ao consumo de água contaminada. Observa-se, 
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então, uma falta de informação da população a respeito das consequências da 

ingestão de água contaminada, que se dá majoritariamente através de eventos de 

diarreia.  

 

7.4 Qualidade da Água 

Um dos problemas identificados foi relacionado à água de nascentes. Alguns 

moradores relataram que após as fortes chuvas e consequente deslizamentos de terra 

ocorridos em 2008, além da quantidade de água ter diminuído bastante, houve uma 

piora na qualidade da água.  

De acordo com os moradores, a água passou a apresentar-se “suja”, sendo 

necessário ferver a mesma antes de consumir. Em alguns casos, devido à diminuição 

da quantidade de água, alguns moradores precisaram instalar um sistema de 

captação de água subterrânea por conta própria e sem o acompanhamento da VISA.  

Dessa forma, constata-se uma deficiência em termos da fiscalização realizada 

pela VISA. Os sistemas foram instalados há mais de 10 anos e devem ser limpos 

constantemente a fim de garantir a segurança da qualidade da água e a saúde dos 

moradores.  

Essa responsabilidade não deve ser passada diretamente aos moradores, uma 

vez que os mesmos não possuem fácil acesso às informações necessárias e então 

ficam à mercê da ação da VISA local, tendo sua saúde prejudicada até que a mesma 

aja corretamente.  

 

7.5 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de 

abastecimento de água na zona rural do município: 

 

1. Fiscalização dos sistemas: Os sistemas de abastecimento de água na zona 

rural foram instalados há mais de 10 anos e devem ser limpos constantemente 

a fim de garantir a segurança da qualidade da água e a saúde dos moradores. 

Essa responsabilidade não deve ser passada diretamente aos moradores, uma 
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vez que os mesmos não possuem fácil acesso às informações necessárias e 

então ficam à mercê da ação da VISA, tendo sua saúde prejudicada até que a 

mesma aja corretamente. Constata-se uma deficiência em termos da 

fiscalização realizada pela VISA uma vez que não são efetivadas avaliações 

frequentes. 

 

2. Cadastro das fontes: não há cadastro das fontes de captação de água o que 

impede melhores avaliações em termos de uso do recurso, vazões e qualidade. 

Há, no entanto, o Sistema de Cadastro de Usuários de Água do Estado de 

Santa Catarina, que só é realizado por iniciativa dos moradores da zona rural, 

o que não garante o conhecimento da totalidade de fontes utilizadas. 

 
3. Informação aos usuários: falta de informação: Nas visitas à zona rural constata-

se baixo nível de informação prestada aos moradores. 

 
4. Qualidade das águas: não há análise e monitoramento da qualidade da água. 

Por não haver fiscalização, também não são realizadas com frequência 

análises que possam identificar os níveis de contaminação existentes nas 

captações. 
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8 Sistema de Esgotamento Sanitário Rural 

O meio rural do município de Timbó apresenta como configuração formal o uso 

de sistemas de tratamento individuais para os tratamentos dos esgotos. 

O projeto Microbacias 2 atuou implementando um sistema composto por fossa 

séptica e filtro anaeróbio nas moradias. O esgoto doméstico abrange os efluentes de 

cozinha, lavanderia, chuveiros, lavatórios e bacias sanitárias. Como pré-tratamento 

foram instaladas caixas de gordura e como pós tratamento foram utilizados sistemas 

de bananeiras e bambus. 

 

8.1 Sistemas Individuais de Tratamento 

Os sistemas individuais de tratamento de esgotos domésticos fazem parte de um 

ramo de alternativas tecnológicas de tratamento dos esgotos gerados em residências 

que, em geral, não possuem os serviços de coleta pública de esgotos. 

Neste contexto, enquadra-se a coleta pública como aquela realizada por um ente 

público ou privado que possua a concessão, cedida pelo município, para coletar e 

tratar os esgotos garantindo assim a manutenção da saúde pública e do meio 

ambiente. 

Dentre os locais onde este tipo de tecnologia se torna difundida, estão as áreas 

rurais nos municípios. A maior parte das regiões rurais não conta com redes coletoras 

de esgotos devido principalmente aos custos associados à sua implantação e 

operação que, para o atendimento destas populações seria demasiadamente extensa 

dada a baixa densidade populacional existente. 

O sistema de tratamento isolado mais difundido no brasil é chamado de tanque 

séptico. Segundo a norma NBR 7.229/1993 os tanques sépticos são unidades 

cilíndricas ou prismáticas retangulares de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos 

por processos de sedimentação, flotação e digestão.  

A mesma norma define os adequados dimensionamentos desta unidade e 

tratamento, indispensável para o atingimento das eficiências normatizadas. Porém, 

unidade tanque séptico demanda o polimento ou tratamento secundário dos efluentes 
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provenientes dela. Assim, por meio da norma NBR 13.969/1997 são apresentadas as 

unidades de tratamento complementar que visam garantir a qualidade final de 

tratamento desejada. 

Assim, para o correto funcionamento de estruturas residenciais de tratamento de 

esgotos são necessários os cumprimentos das referidas normas. 

A configuração mais aceita na literatura é composta pelo tanque séptico seguido 

de filtro anaeróbio, desinfecção do efluente final e dispersão no solo por meio de um 

sumidouro ou vala de infiltração. 

 

8.2 Sistemas Individuais de Tratamento Existentes 

Para o bom funcionamento do sistema tanque séptico, é obrigatória a 

instalação de uma caixa de gordura, que funciona como um pré-tratamento. As caixas 

de gordura têm a função de separar as gorduras e os óleos provenientes do efluente 

da cozinha a fim de evitar que estes entupam a tubulação que liga o esgoto ao tanque 

séptico.  

O tanque séptico é um sistema individual de tratamento primário de esgoto que 

visa diminuir os poluentes presentes no esgoto doméstico antes do seu lançamento 

no solo.  

O sistema implantado na zona rural do município consiste em um tanque 

fechado, que ao receber o esgoto doméstico passa por um processo de separação de 

fases, ocorrendo flutuação dos sólidos menos densos e deposição dos sólidos mais 

densos. A deposição dos sólidos no fundo do tanque forma uma biomassa ativa (lodo), 

que realiza a degradação de grande parte da matéria orgânica. 

O efluente proveniente do sistema de tanque séptico contém ainda alguns 

contaminantes que devem ser removidos antes do lançamento no solo. Para isso, foi 

implementado na zona rural do município o sistema de filtros anaeróbios, que consiste 

em um tanque fechado contendo pedra britada em seu interior.  

Ao entrar no filtro anaeróbio, o efluente proveniente do tanque séptico passa 

pelo processo de filtração devido a presença do material granular, e conforme esse 

efluente vai sendo filtrado, um biofilme vai se formando na superfície do filtro e passa 

a realizar o processo de degradação da matéria orgânica remanescente no efluente.  



Plano Municipal de Saneamento Básico de Timbó - SC  

Capítulo 2 – Diagnóstico Técnico dos Serviços de Saneamento 

 

160 

Como sistema de pós-tratamento, foram instalados sistemas de bananeira e 

bambu nas moradias que tinham área de terreno disponível. A bananeira e o bambu 

funcionam como um processo final de filtração, que além de diminuir ainda mais a 

chance de contaminação do solo e da água subterrânea, mantêm os nutrientes no 

local, promovendo assim o crescimento da vegetação ali existente.  

Da mesma forma que as visitas às moradias mostraram irregularidades em 

relação ao sistema básico de água implementado, o mesmo aconteceu no que diz 

respeito ao sistema de esgoto. Das dez casas visitadas, nenhuma delas realizou 

limpeza do sistema de esgoto ao longo de 10 anos. Para que o sistema funcione de 

forma eficiente, o ideal é que a caixa de gordura seja limpa periodicamente, assim 

como o sistema de fossa séptica deve ter seu lodo em excesso removido 

periodicamente, e os filtros anaeróbios devem ser limpos para que continuem 

exercendo sua função.  

Alguns dos moradores da região, ao serem questionados em relação a 

ausência de limpeza dos sistemas, argumentaram que a limpeza não é necessária, 

uma vez que o sistema nunca apresentou nenhum problema. Dessa forma, assim 

como em relação ao sistema de água, percebe-se uma falta de informação da 

população a respeito das consequências do uso de um sistema ineficiente. Diferente 

do que ocorre ao consumir água contaminada, que afeta diretamente a saúde 

humana, um sistema de esgoto irregular não apresenta necessariamente efeitos 

imediatos à saúde humana, mas sim ao meio ambiente.  

A população não necessariamente sente o prejuízo (a não ser em casos 

extremos, onde a fossa não é limpa e começa a transbordar, emitindo maus odores e 

a proliferação de vetores), e, portanto, acredita que o sistema está funcionando 

adequadamente, ainda que o meio ambiente esteja sendo altamente prejudicado.  

Sendo assim, mais uma vez percebe-se uma deficiência em termos da 

fiscalização, assim como em termos de conscientização da população a respeito dos 

riscos à saúde e ao meio ambiente.  
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8.3 Corpos Receptores 

Os sistemas de tratamento de efluentes implantados utilizam o solo como forma 

de dispersão dos efluentes tratados. 

Não existem cadastros de informação referente ao lançamento de esgotos, 

tratados ou não, na rede hidrográfica existente na zona rural. 

 

8.4 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de 

esgotamento sanitário na zona rural. 

 

1. Eficiência dos sistemas: Assim como na zona urbana do município, os sistemas 

individuais de tratamento de esgotos empregues na zona rural enfrentam os 

mesmos problemas de falta de manutenção, reduzindo significativamente suas 

eficiências.  

 

2. Cadastro dos sistemas de tratamento: não há cadastro dos sistemas de 

tratamento o que impede análises sobre o grau de possíveis contaminações 

por ineficiência ou de outras estratégias de gestão. 

 

3. Informação aos usuários: nas visitas à zona rural constata-se baixo nível de 

informação prestada aos moradores. 

 
4. Qualidade dos efluentes: Não há análise e monitoramento da qualidade dos 

efluentes tratados. Por não haver fiscalização, também não são realizadas com 

frequência análises que possam quantificar os níveis de poluição existentes. 
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9 Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais 

9.1 Descrição do Sistema 

O município não possui Plano Municipal de Drenagem. A drenagem pluvial é 

um dos quatro eixos do sistema de saneamento básico presentes no município.  

A inexistência ou tão somente o mau planejamento do sistema de drenagem 

pluvial rural resulta na elevação de custos (quando da existência de outras 

infraestruturas como asfaltamento) além da provável ocorrência de transtornos como 

inundações em pontos críticos. 

Em novembro de 2008, uma forte chuva atingiu o município de Timbó, afetando 

diretamente a região de Mulde. Nessa ocasião, um forte deslizamento de terras foi 

responsável pela morte de um casal que habitava a região, além de outras 

consequências locais.  

A partir desse episódio, a VISA, juntamente com a Empresa de Pesquisa 

Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, atuou através da 

conscientização e orientação da população a respeito dos sistemas básicos de 

drenagem. Durante as visitas, foi possível perceber que as moradias implementaram, 

por conta própria, o sistema de calhas, reservatórios de armazenamento de água da 

chuva e galerias nas proximidades da casa, além do uso de pedregulhos no chão a 

fim de evitar a rápida infiltração da água no solo. 

No entanto, não houve nenhuma ação aparente realizada por órgãos 

governamentais em termos de drenagem urbana nas áreas rurais. Tendo em vista que 

a geomorfologia do município tem característica porosa e argilosa em grande parte da 

sua extensão, ações deveriam ser tomadas a fim de evitar novos deslizamentos, uma 

vez que essas características fazem com que a situação seja bastante propícia a 

novos deslizamentos, os quais, infelizmente, não seriam evitados apenas com os 

sistemas implantados pelos moradores da região.  

Outro aspecto importante que deveria ser abordado por algum órgão 

governamental é em relação a conservação das estradas rurais. A característica 
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porosa e argilosa dos solos faz com que, durante eventos de chuva, parte da água 

infiltre no solo. Essa parte que infiltra faz com que ocorra um movimento de água 

dentro do solo capaz de diminuir as forças coesivas ali existentes, levando à 

desintegração dos aglomerados presentes.  

Conforme a precipitação continua a ocorrer, o impacto das gotas no solo tende 

a compacta-lo, ocasionando a redução da capacidade de infiltração de água e, como 

consequência, se inicia a formação de poças no local, que tendem a avançar para a 

situação de escoamento de água com transporte de diversas partículas a uma 

velocidade cada vez maior (CASARIN, 2008).  

Os riscos apresentados por esse cenário são grandes, e a falta de ações para 

a conservação das estradas rurais faz com que a região fique completamente 

inacessível a carros e pedestres. Dessa forma, em uma situação de emergência, a 

população rural teria muita dificuldade em deixar o local, podendo sair ainda mais 

prejudicada diante de toda a situação.  

Com base nisso, é possível perceber a ausência de ações por conta de órgãos 

governamentais nas áreas rurais de Timbó. As consequências dessa falta de ações 

dependem do cenário de risco, variando desde estradas inacessíveis até acidentes 

da população, como ocorrido em 2008.  

 

9.2 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de drenagem 

da zona rural do município: 

1. Plano de Manutenção: não existe plano de manutenção preventiva para os 

elementos de drenagem na zona rural como estradas, pontes e galerias de 

travessia; 

 

2. Dados sobre ocorrências: não existe um bando de dados com as ocorrências 

e problemas relacionados a drenagem na zona rural; 

 

3. Planejamento de custos: o planejamento de custos de manutenção e 

investimento no sistema estão misturados com outros setores; 
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4. Ações com base em reclamações: as ações em drenagem pluvial na zona rural 

se restringem à regularização de estradas e construção de valetas de 

escoamento de água nas laterais quando constatada sua necessidade, ou seja, 

por meio de reclamação dos usuários ou em eventos extremos 

 

5. Cadastro de estruturas: não há cadastro das estruturas de drenagem existentes 

na zona rural como pontes e galerias de travessia. 
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10 Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 

10.1 Descrição do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos 

A zona rural do município de Timbó é atendida tanto pela coleta convencional 

quanto coleta seletiva, a qual ocorre 1 vez por semana porta a porta na maior parte 

das regiões e alguns pontos isolados com coleta por acumulo. 

Os resíduos coletados são dispostos no aterro sanitário assim como ocorre na 

zona rural. Não se obteve, no entanto ao quantitativos de resíduos coletados visto que 

não é realizada a diferenciação entre as zonas rural e urbana no banco de dados 

fornecido. 

 

10.2 Síntese das Deficiências Encontradas  

A seguir são apresentadas as principais deficiências no sistema de resíduos na 

zona rural: 

 

1. Programa de compostagem: por se tratar de um local propício para a prática 

da compostagem, a prefeitura municipal pode elaborar material explicativo 

sobre o tema. 

 

2. Resíduos de agrotóxicos: não foram encontradas informações sobre recolha 

de embalagens de agrotóxicos. 
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