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APRESENTAÇÃO

Este Relatório Técnico - Volume II - é relativo à Prognósticos de Serviço de
Abastecimento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Drenagem Pluvial Urbana e
Resíduos Sólidos Urbanos, Metas, ações e Cenários
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3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS E
PROPOSTA DE INTERVENÇÕES COM BASE NA ANÁLISE DE DIFERENTES
CENÁRIOS ALTERNATIVOS E ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES

3.1 Hierarquização das ações e definição dos prazos de execução das
intervenções

Para efeito de hierarquização das intervenções na cidade de Lins relativas às ações
sugeridas no Plano Diretor de Saneamento Básico, foram definidos os intervalos de
tempo para os cenários a serem apresentados, conforme demonstrado na Tabela
41.

Tabela 41. Definição dos períodos de intervenção
Curto prazo

De 2018 a 2022

5 anos

Médio Prazo

De 2023 a 2032

10 anos

Longo Prazo

De 2033 a 2042

10 anos

Fonte: CETECLins (2017)

3.2 Projeção populacional

É plenamente conhecido que a demanda pelos serviços de saneamento está
diretamente ligada ao aumento populacional do Município. Um sistema de
abastecimento, quando instalado, deve ter condições de fornecer água em
quantidade superior ao consumo. Todavia, depois de certo número de anos, a
demanda passa a corresponder à capacidade máxima de adução e, então, diz-se
que o sistema atingiu o seu limite de eficiência.

A população futura tem que ser definida por previsão. Como esta é sujeita a falhas,
encontram-se sistemas atingindo o seu limite de eficiência antes ou depois de
decorridos os anos previamente estabelecidos. O importante é que a previsão seja
feita de modo criterioso, com base no desenvolvimento demográfico do passado
próximo, afim de que a margem de erro seja pequena.
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Desta forma, necessário se faz realizar projeções de crescimento para um período
estabelecido do plano, ou seja, 25 anos. Embora seja um exercício sobre o futuro, a
projeção populacional executada de forma consistente, a partir de hipóteses sólidas
e confiáveis, pode evitar custos adicionais.

3.2.1 Método de previsão populacional

Todos os métodos de previsão populacional conhecidos são unânimes em afirmar
que, a população a ser obtida (P) é função da população inicial (população
conhecida P0) acrescida do número de nascimentos e de imigrantes, menos o
número de mortos e de emigrantes, registrados durante o tempo T em que a
população passou de P0 para P. Em alguns municípios, principalmente os litorâneos,
a população flutuante é tão expressiva que deve ser considerada no cálculo de P.

O método a ser adotado no Plano Diretor de Saneamento Básico será o de
crescimento geométrico, onde as equações podem ser definidas com apenas dois
dados populacionais e conduzem a um crescimento ilimitado. O método de
crescimento geométrico trata do crescimento populacional em função da
população existente a cada instante t. Sua fórmula resume-se na Equação (11).

............................................................................................................ (11)

Onde:
dP/dt = taxa de crescimento da população em função do tempo.
Kg = Incremento populacional.

A fórmula de projeção é retratada na Equação (12):

................................................................................................ (12)

E para cálculo do incremento populacional, a Equação (13) utilizada é:
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...................................................................................................... (13)

Para estimativa da Projeção Populacional da cidade de Lins, dentro do horizonte do
plano de 25 anos adotou-se:
•

População no ano de 2013 (P0) – 71.385 habitantes (Seade)

•

População no ano de 2016 (P1) – 73.801 habitantes (Seade)

Kg = 0,555% a.a.
P2018= 74.212 e 0,00555 (2016-2017)
P2018= 74.212 x 1,00555 = 74.624 habitantes
Tabela 42. Progressão da População ao longo do horizonte do Plano de Saneamento
Municipal de Lins
continua
Nº ORDEM

ANO

PROJEÇÃO POPULACIONAL

1

2018

74.624

2

2019

75.036

3

2020

75.449

4

2021

75.866

5

2022

76.284

6

2023

76.705

7

2024

77.128

8

2025

77.553

9

2026

77.981

10

2027

78.411

11

2028

78.843

12

2029

79.278

13

2030

79.715

14

2031

80.155

15

2032

80.597

16

2033

81.042

17

2034

81.489
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conclusão
Nº ORDEM

ANO

PROJEÇÃO POPULACIONAL

18

2035

81.938

19

2036

82.390

20

2037

82.844

21

2038

83.301

22

2039

83.761

23

2040

84.223

24

2041

84.687

25

2042

85.154

Fonte: CETECLins (2017)

Figura 771. Projeção da população

Fonte: CETECLins (2017)

3.3 Estudo de demandas

3.3.1 Demandas de água para abastecimento público

Para se obter sucesso no cálculo de demandas de água para abastecimento, além
do crescimento populacional, há que se considerarem os hábitos e a renda da
5

população e a existência de população flutuante no caso de cidades turísticas.
Também são fatores a se observar a qualidade e a eficiência dos equipamentos das
instalações hidráulicas.
Para que se diminua a margem de erro no cálculo das demandas anuais, é
recomendável a utilização de dados locais, desde que sejam consistentes e
devidamente trabalhados.

Os motivos da perda de água produzida na cidade de Lins seguem duas vertentes
principais: as perdas físicas e as perdas de carga. A primeira é ocasionada por
vazamentos na rede, causado por idade dos materiais e manutenção operacional
aquém do desejável. Já as perdas de carga caracterizam-se pela perda de energia
dinâmica do fluido devido à fricção das partículas do fluído entre si e contra as
paredes da tubulação que os contenha.

Para sanar esses problemas, recomenda-se um trabalho diuturno no combate a
vazamentos e uma sistemática manutenção nas redes de distribuição, com
substituição de forma paulatina e programada das tubulações mais antigas.

No caso em tela, para o estudo das demandas, estima-se um melhor desempenho
para o quesito perdas, face aos seguintes fatores:


Com o incremento populacional, as ampliações das redes de distribuição
serão novas, diminuindo as perdas físicas e reduzindo assim seu percentual;



Intervenções de detecção e reparo de vazamentos, utilizando serviços de
caça vazamentos através de um equipamento denominado Geofone
Eletrônico.

Nessas condições, para realizar o cálculo da demanda anual, mensal e diária
durante o período de vigência do Plano, será considerado o percentual de perdas,
taxa essa apresentada pelo Serviço de Água e Esgoto, conforme descrita no capítulo
2, item 2.2.1.2 (Hidrômetros).
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3.3.1.1 Cálculo da demanda anual, mensal e diária no período de vigência do
Plano Diretor de Saneamento Básico do Município de Lins

Tomando como base as informações contidas no questionário preenchido pelo corpo
técnico da SABESP, o volume mensal de água produzido no Município de Lins é de
aproximadamente 514.465,250 m³ e consumido é de 201,00 litros/hab.dia.

Utilizando desses dados, pode-se determinar o consumo per capita e, por
consequência, as vazões de operação necessárias para abastecer o Município ao
longo do Plano, de acordo com a Tabela 42. Observa-se que no consumo obtido já
estão embutidos os coeficientes K1 e K2 (1,2 e 1,5 respectivamente).
Tabela 42. Volumes e vazões de água em todo o horizonte do plano
continua
Volume Diário

Volume Mensal

Volume Anual

Vazão

(m³)

(m³)

(m³)

(m³/s)

5.340.240,36

0,1717

Ano

Habitantes

2018

74.624

14.999,50

445.020,03

2019

75.039

15.082,94

447.495,60

2020

75.457

15.166,84

449.984,95

2021

75.877

15.251,21

452.488,14

2022

76.299

15.336,05

455.005,26

2023

76.723

15.421,36

457.536,38

2024

77.150

15.507,15

460.081,58

2025

77.579

15.593,41

462.640,93

2026

78.011

15.680,16

465.214,53

2027

78.445

15.767,38

467.802,44

2028

78.881

15.855,10

470.404,75

2029

79.320

15.943,30

473.021,53

2030

79.761

16.031,98

475.652,87

2031

80.205

16.121,17

478.298,85

2032

80.651

16.210,85

480.959,55

2033

81.100

16.301,03

483.635,05

2034

81.551

16.391,71

486.325,43

2035

82.004

16.482,89

489.030,78

2036

82.461

16.574,58

491.751,18

5.369.947,24
5.399.819,37
5.429.857,67
5.460.063,08
5.490.436,51
5.520.978,90
5.551.691,20
5.582.574,34
5.613.629,28
5.644.856,97
5.676.258,38
5.707.834,47
5.739.586,21
5.771.514,59
5.803.620,57
5.835.905,16
5.868.369,33
5.901.014,11

0,1726
0,1736
0,1746
0,1755
0,1765
0,1775
0,1785
0,1795
0,1805
0,1815
0,1825
0,1835
0,1845
0,1856
0,1866
0,1876
0,1887
0,1897
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Conclusão
Ano

Habitantes

Volume Diário
(m³)

Volume Mensal
(m³)

2037

82.919

16.666,78

494.486,71

2038

83.381

16.759,50

497.237,45

2039

83.844

16.852,73

500.003,50

2040

84.311

16.946,48

502.784,94

2041

84.780

17.040,75

505.581,85

2042

85.251

17.135,54

508.394,32

Volume Anual
(m³)
5.933.840,47
5.966.849,45
6.000.042,05
6.033.419,30
6.066.982,21
6.100.731,83

Vazão
(m³/s)
0,1908
0,1918
0,1929
0,1940
0,1951
0,1961

Fonte: CETECLins (2017)

Figura 772. Progressão do consumo médio diário de água no horizonte do plano

Fonte: CETECLins (2017)
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Figura 773. Progressão do consumo médio mensal de água no horizonte do plano

Fonte: CETECLins (2017)

Figura 774. Progressão do consumo anual de água no horizonte do plano

Fonte: CETECLins (2017)
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Figura 775. Progressão da vazão média de água necessária no horizonte do plano

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.1.2 Definição dos objetivos e períodos de curto, médio e longo prazo

No que tange as perdas, o Município não enfrenta problemas referente a vazamentos
na rede, falta de hidrômetros e hidrometração errada no sistema, necessitando
apenas de uma manutenção periódica para manter a eficiência do mesmo.

Os períodos para solução das questões expostas no Plano foram definidos com base
na hierarquização dos problemas a serem sanados.

O primeiro objetivo caracteriza-se na modernização dos hidrômetros existentes,
isso quando os mesmos ultrapassarem a vida útil de operação, ou seja, 7 anos. A
implantação será em curto, médio e longo prazo. A respeito das ligações sem
hidrômetro prevê-se esta ação para o ano de 2017. Quanto a modernização de todo
o parque de micromedição, esta deverá ser realizada nos anos de 2018 a 2042.,
tendo como pressuposto que a troca do parque de hidrometração tenha sido
realizada em menos de 7 anos.
10

O prazo de implantação será a curto, médio prazo e longo prazo, ocorrendo nos anos
de 2022, 2029 e 2036.

Justifica-se a ação pelo fato da hidrometração correta, além de promover uma
medida justa do consumo, tende sempre a aumentar a receita do órgão gestor da
água para abastecimento. O exato conhecimento do consumo orienta um acertado
investimento futuro no setor.

Desta forma, o número de máquinas de medição que deverão ser substituídas de
acordo com a sua vida útil de operação poderá ser obtido da seguinte forma:

Tendo como base o preço de mercado, com data base em julho/2016, temos R$
57,00/hidrômetro. Portanto,

Total de hidrômetros ativos instalados .......................................... 29.150 unidades

Tomando-se como base o índice de reajustamento anual adotado do SINAPI-IBGE
de 6,99% ao ano, podemos determinar os valores reajustados ao longo dos anos
previstos para investimento.

É importante lembrar que o gestor, ao renunciar a receita estará agindo ao arrepio da
Lei Complementar nº 101 de 4/5/2000, também conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Valor da intervenção em 2018 (7.288) ................................................. R$ 475.487,35
Valor da intervenção em 2019 (7.288) ................................................. R$ 508.723,92
Valor da intervenção em 2020 (7.287) ................................................. R$ 544.209,04
Valor da intervenção em 2021 (7.287) ................................................. R$ 582.249,25

Valor da intervenção em 2025 (7.288) ................................................. R$ 763.029,42
Valor da intervenção em 2026 (7.288) ................................................. R$ 816.365,18
Valor da intervenção em 2027 (7.287) ................................................. R$ 873.309,26
Valor da intervenção em 2028 (7.287) ................................................. R$ 934.353,58
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Valor da intervenção em 2032 (7.288) ...............................................R$ 1.224.457,16
Valor da intervenção em 2033 (7.288) ...............................................R$ 1.310.046,72
Valor da intervenção em 2034 (7.287) ...............................................R$ 1.401.426,67
Valor da intervenção em 2035 (7.287) ...............................................R$ 1.499.386,39

Valor da intervenção em 2039 (7.288) ...............................................R$ 1.964.924,69
Valor da intervenção em 2040 (7.288) ...............................................R$ 2.102.272,92
Valor da intervenção em 2041 (7.287) ...............................................R$ 2.248.913,18
Valor da intervenção em 2042 (7.287) ...............................................R$ 2.406.112,21

O

segundo

objetivo

caracteriza-se

pela

construção

de

3

reservatórios,

semienterrado de concreto com capacidade de 650 m³ e um tipo taça metálico com
capacidade de 150 m³.

Em relação ao prazo de implantação, o primeiro reservatório de 650 m³deverá ser
implementado em 2025 o segundo em 2033, o terceiro em 2040 e o ultimo de 150 m³
no último ano do plano, 2042.

Justifica-se a ação o fato de que, atualmente, o Município de Lins possui uma
capacidade de reservação de 9.540 m³ e a atual demanda diária de água ultrapassa
esse valor, 14.834,00 m³/dia considerando que no último ano do plano a demanda
será de aproximadamente 17.135,54 m³/dia fazendo-se necessário, portanto, a
construção de 4 novos reservatórios á médio e longo prazo.

O critério de se reservar um dia de demanda é estratégico do ponto de vista da
gestão do fornecimento de água, principalmente na cidade de Lins, onde 100% da
produção se faz por poços tubulares profundos, sujeitos às situações atmosféricas
desagradáveis, tais como raios que, fatalmente acabam queimando os equipamentos
de bombeamento. Porém, Lins possui setorização e dificilmente um bairro ficará sem
água por conta de imprevistos, sendo necessário então para o futuro com o aumento
da população apenas manter a proporção de reservação já existente hoje.

Os valores obtidos no mercado para os reservatórios com data base 2017 são:
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Reservatório com capacidade até 650 m³ ....................................... R$ 338.243,60/ud
(Incluso bomba multi estágio com vazão de 75 m3/h)

Reservatório com capacidade até 150 m³ ....................................... R$ 186.783,00/ud
(Incluso base de concreto)

Valor da intervenção 2025 ................................................................... R$ 621.324,21
Valor da intervenção 2033 .................................................................R$ 1.066.752,76
Valor da intervenção 2040 .................................................................R$ 1.711.851,50
Valor da intervenção 2042 .................................................................R$ 1.082.082,11

O terceiro objetivo caracteriza-se pela renovação de outorga dos usos dos recursos
hídricos do sistema de abastecimento, junto ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica - DAEE dos 23 poços existentes no município.

A implantação será em médio e longo prazo, estando prevista para o ano de 2026 e
2036.

A outorga é um instrumento necessário para o gerenciamento dos recursos hídricos,
pois permite o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, possibilitando
uma distribuição mais justa e equilibrada desse recurso. Cada outorga tem prazo de
validade de 5 ou 10 anos, sendo necessário a renovação dentro de período.

Por conhecer a disponibilidade de recursos ao longo do ano, o órgão gestor pode
estimar o quanto pode ser captado em cada época por usuário, de forma a atender a
demanda necessária. Através da outorga também é possível garantir o efetivo
exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos por parte dos usuários
interessados. É, também, um instrumento importante para minimizar os conflitos
entre os diversos setores usuários.
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Tabela 43. Renovação de outorga de captação subterrânea
Taxas – DAEE
(2 UFESP/poço)

Análise de água

Teste de
bombeamento

Horas
Técnicas*

Quantidade (unid)

32

16

16

-

Valor Unitário* (R$)

25,07**

2.300,00

4.700,00

-

Valor Total (R$)

802,24

36.800,00

75.200,00

-

Total

112.802,24

*Data base: fevereiro/2017
**UFESP 2017: R$ 25,07

Fonte: DAEE, LACI/CETECLins, Sanel Tecnologia Ambiental Ltda, e CETECLins/CTGEO (2017)

Valor do serviço para 2021 ................................................................R$ 9.237,84
Valor do serviço para 2026 ................................................................R$ 220.158,45
Valor do serviço para 2031 ................................................................R$ 18.155,26
Valor do serviço para 2036 ................................................................R$ 432.680,40
Valor do serviço para 2041 ................................................................R$ 35.680,77

O quarto objetivo caracteriza-se pela modernização de aproximadamente 120.000
metros de rede de distribuição, constituída de cimento amianto por PVC ou DEFOFO.

A implantação será em curto prazo, devendo ser realizada no ano de 2019.

Justifica-se a ação dado o significativo grau de deterioração que as mesmas se
encontram. Além disso, o ferro fundido e o cimento amianto tratam-se de materiais
de fácil corrosão e altamente prejudicial à saúde. Ressalta-se que o cimento amianto
pode comprometer a saúde da população abastecida, podendo provocar doenças
respiratórias, como câncer de pulmão, mesotelioma e asbestose.

O estado de conservação da rede supracitada foi declarado como sendo
insatisfatório, visto que o material empregado – ferro fundido e cimento amianto –
são de fácil corrosão e altamente prejudicial à saúde, além de justificarem parte da
alta taxa de perdas no município.
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Tabela 44. Tubulações a serem substituídas e respectivos preços
Descrição do
material

Diâmetro
(mm)

Material
(R$)*

Mão de obra
(R$)*

Quantidade
(m)

PVC/DeFoFo

50

10,34

11,93

8.9914,08

PVC/DeFoFo

75

19,14

11,93

5.544,71

PVC/DeFoFo

100

37,83

11,93

8.927,44

PVC/DeFoFo

150

75,57

11,93

11.570,01

PVC/DeFoFo

200

120,66

23,86

2.031,09

PVC/DeFoFo

250

187,50

23,86

1.492,23

PVC/DeFoFo

300

264,99

23,86

306,25

*Valor referente a 2016.
** Valores já atualizados
para 2019

Total
(R$) **
2.292.103,88
197.199,80
508.503,19
1.158.852,51
336.003,27
361.031,37
101.259,28

4.954.953,30

Fonte: CETECLins (2017)

Valor do serviço para 2019 ................................................................R$ 5.671.865,72

O quinto objetivo caracteriza-se pelo aumento da rede de distribuição de água
potável e ligações domiciliares, para acompanhamento do crescimento populacional.

A implantação desse objetivo será em curto, médio e longo prazo. Destarte:


Em curto prazo, a partir de 2018 até 2021 serão colocadas 332 unidades
familiares (ligação de água, rede de distribuição, taxa de compensação para
rede adutora e taxa de compensação para equipamentos e conexões);



Em médio prazo, a partir de 2022 até 2031, a quantidade de unidades será de
863;



Em longo prazo, a partir de 2032 até 2042 serão necessárias 1005 unidades
familiares.

Justifica-se a ação pelo fato de que a evolução populacional ao longo do plano
obriga o Serviço de Água e Esgoto a planejar e implantar os serviços que atendam o
crescimento da demanda pelos serviços de abastecimento público.

Essas interferências estão diretamente ligadas à evolução populacional ao longo do
Plano, entretanto, necessário se faz partir de alguns pressupostos para bem orientar
os investimentos.
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Desta forma:


Considera-se uma unidade familiar a cada 5 habitantes acrescido no ano;



A cada unidade familiar se pressupõe uma ligação domiciliar de água;



Admite-se que cada unidade familiar ocupe um terreno com testeira (frente)
de 10 metros, sendo que, a cada terreno será acrescido de 40% do valor
obtido para compensação em redes adutoras;



Será computado um percentual de 50% do valor obtido no cálculo do
investimento em cada unidade familiar para custeio de investimentos em
equipamentos na rede como um todo (registros, conexões, ventosas, booster
e outros);



Os preços apresentados como custos de uma unidade familiar para
abastecimento de água estão baseados no mercado desses materiais, com
data base de fevereiro/2017.

O cálculo dos valores da cada unidade familiar, para abastecimento de água
determina:

Ligação de água (construção de ramal + taxa de aferição e colocação de hidrômetro
+ recuperação de pavimento asfáltico) .................................................... R$ 347,30
Rede de distribuição diâmetro 2 ½” ......................................................... R$ 784,90
Taxa de compensação para rede adutora (0,40 x R$ 1.132,20) ............. R$ 452,88
Taxa de compensação equipamentos/ conexões (0,50 x R$ 1.585,08) .. R$ 792,54
Total ........................................................................................................ R$ 2.377,62

Com o cálculo das unidades familiares ao longo do horizonte do Plano, e tendo já
calculado os valores correspondentes ao custo de cada unidade, podemos obter os
valores ano a ano de investimento nesse setor, conforme Tabela 45.

Tabela 45. Unidades familiares por ano e investimentos em esgotamento sanitário
continua
Ano

Habitantes

2018

74.624

2019

75.036

Acréscimo
Populacional
412
414

Nº Unidade
Familiar

Custo Unitário
(R$)

Custo Anual
(R$)

82

2.721,63

224.024,31

83

2.911,87

241.005,34
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conclusão
Acréscimo
Populacional
416

Nº Unidade
Familiar

Custo Unitário
(R$)

Custo Anual
(R$)

83

3.115,41

259.273,73

Ano

Habitantes

2020

75.449

2021

75.866

84

3.333,18

278.927,09

2022

76.284

421

84

3.566,17

300.070,01

2023

76.705

423

85

3.815,44

322.815,06

2024

77.128

425

85

4.082,14

347.284,72

2025

77.553

428

86

4.367,48

373.609,00

2026

77.981

430

86

4.672,77

401.929,08

2027

78.411

432

86

4.999,40

432.395,86

2028

78.843

435

87

5.348,85

465.171,05

2029

79.278

437

87

5.722,74

500.431,80

2030

79.715

440

88

6.122,76

538.364,90

2031

80.155

442

88

6.550,74

579.173,24

2032

80.597

445

89

7.008,64

623.075,24

2033

81.042

447

89

7.498,54

670.304,41

2034

81.489

449

90

8.022,69

721.114,11

2035

81.938

452

90

8.583,47

775.774,49

2036

82.390

454

91

9.183,46

834.579,20

2037

82.844

457

91

9.825,38

897.840,51

2038

83.301

459

92

10.512,17

965.897,04

2039

83.761

462

92

11.246,98

1.039.113,54

2040

84.223

464

93

12.033,14

1.117.878,67

2041

84.687

467

93

12.874,26

1.202.614,94

2042

85.154

470

94

13.774,17

1.293.773,87

418

Fonte: CETECLins (2017)

O sexto objetivo caracteriza-se pela manutenção preventiva e corretiva das redes
de abastecimento.

A implantação desse objetivo deverá ser realizada em curto, médio e longo prazo.
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Justifica-se a ação a minimização de vazamentos nas redes, ocasionados
principalmente por corrosão e juntas mal executadas, que deve ser realizada para
otimizar o sistema, sanar problemas crônicos e evitar desperdícios de recursos. Além
disso, também se faz necessário o cadastramento correto de toda rede de
distribuição, inclusive as novas ligações, e a identificação de ligações clandestinas.

Dada à importância do projeto, o mesmo deve ser executado em curto prazo, médio
e longo prazo. Estima-se que em geral 5% da receita é destinado a estes serviços,
portanto, aproximadamente, R$ 667.548,00/ano.

Destarte:

Valor do serviço para 2018 .................................................................. R$ 817.545,74
Valor do serviço para 2019 .................................................................. R$ 874.692,19
Valor do serviço para 2020 .................................................................. R$ 935.833,18
Valor do serviço para 2021 ................................................................R$ 1.001.247,92
Valor do serviço para 2022 ................................................................R$ 1.071.235,15
Valor do serviço para 2023 ................................................................R$ 1.146.114,48
Valor do serviço para 2024 ................................................................R$ 1.226.227,89
Valor do serviço para 2025 ................................................................R$ 1.311.941,22
Valor do serviço para 2026 ................................................................R$ 1.403.645,91
Valor do serviço para 2027 ................................................................R$ 1.501.760,76
Valor do serviço para 2028 ................................................................R$ 1.606.733,83
Valor do serviço para 2029 ................................................................R$ 1.719.044,53
Valor do serviço para 2030 ................................................................R$ 1.839.205,74
Valor do serviço para 2031 ................................................................R$ 1.967.766,22
Valor do serviço para 2032 ................................................................R$ 2.105.313,08
Valor do serviço para 2033 ................................................................R$ 2.252.474,47
Valor do serviço para 2034 ................................................................R$ 2.409.922,43
Valor do serviço para 2035 ................................................................R$ 2.578.376,01
Valor do serviço para 2036 ................................................................R$ 2.758.604,49
Valor do serviço para 2037 ................................................................R$ 2.951.430,94
Valor do serviço para 2038 ................................................................R$ 3.157.735,97
Valor do serviço para 2039 ................................................................R$ 3.378.461,71
Valor do serviço para 2040 ................................................................R$ 3.614.616,19
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Valor do serviço para 2041 ................................................................R$ 3.867.277,86
Valor do serviço para 2042 ................................................................R$ 4.137.600,58

Sintetizando, as intervenções no sistema de água de Lins e os valores necessários
para sua realização, em curto, médio e longo prazo, podem ser observados no
Quadro 61.

Quadro 61. Objetivos de curto, médio e longo prazo do sistema de água
ÁGUA
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Objetivos de Longo Prazo

Modernização dos hidrômetros

Modernização dos hidrômetros

Modernização dos hidrômetros

existentes, substituindo por novos

existentes, substituindo por novos

existentes, substituindo por novos

aqueles instalados com mais de 7

aqueles instalados com mais de 7

aqueles instalados com mais de 7

anos

anos

anos

Construção de 3 reservatórios,

Construção de 3 reservatórios,

semienterrado de concreto com

semienterrado de concreto com

capacidade de 650 m³ e um tipo

capacidade de 650 m³ e um tipo

taça metálico com capacidade de

taça metálico com capacidade de

150 m³.

150 m³.

Renovação de outorga dos usos dos

Renovação de outorga dos usos dos

recursos hídricos do sistema de

recursos hídricos do sistema de

abastecimento, junto ao

abastecimento, junto ao

Departamento de Águas e Energia

Departamento de Águas e Energia

Elétrica - DAEE

Elétrica - DAEE

Aumento da rede de distribuição de

Aumento da rede de distribuição de

Aumento da rede de distribuição de

água potável e ligações domiciliares

água potável e ligações domiciliares

água potável e ligações domiciliares

Manutenção preventiva e corretiva

Manutenção preventiva e corretiva

Manutenção preventiva e corretiva

das redes de abastecimento.

das redes de abastecimento.

das redes de abastecimento.

Modernização de aproximadamente
120.000 metros de rede de
distribuição, constituída de cimento
amianto por PVC ou DEFOFO

R$ 13.795.627,78

R$ 25.883.156,13

R$ 57.887.521,75

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.2 Demandas de esgotamento sanitário

A cidade de Lins possui uma estação de tratamento de efluentes, composta por 3
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módulos de lagoas anaeróbias e 3 módulos de lagoas facultativa, para então ser
lançado no Ribeirão Campestre.

O cálculo da demanda de esgotamento sanitário está intrinsecamente ligado ao
volume de água para abastecimento. Essa demanda corresponde às vazões de toda
a área atendida, além das contribuições lineares e as vazões de cada trecho, em
todo o período do plano.

Após o uso domiciliar, a água potável transforma-se, em parte, em esgoto sanitário.
A variável adotada que mede essa relação é denominada coeficiente de retorno (C),
em geral igual a 0,80, isto é, 80% da água retorna como esgoto.

3.3.2.1 Vazões de esgotamento sanitário

Tomando por base a Tabela 42 e adotando um coeficiente de retorno de 0,80,
poderemos vislumbrar todos os volumes e vazões de efluente que serão produzidos
durante esse período, conforme explicita a Tabela 45.

Tabela 45. Progressão do consumo de água e volume/vazão de efluente gerado no
horizonte do plano
continua
Ano

Habitantes

Volume Água
Anual (m³)

Volume Esgoto
Anual (m³)

Vazão Média
Esgoto (l/s)

2018

74.624

5.399.819,37

4.319.855,49

138,88

2019

75.039

5.429.857,67

4.343.886,14

139,66

2020

75.457

5.460.063,08

4.368.050,46

140,43

2021

75.877

5.490.436,51

4.392.349,21

141,21

2022

76.299

5.520.978,90

4.416.783,12

142,00

2023

76.723

5.551.691,20

4.441.352,96

142,79

2024

77.150

5.582.574,34

4.466.059,47

143,58

2025

77.579

5.613.629,28

4.490.903,42

144,38

2026

78.011

5.644.856,97

4.515.885,58

145,19

2027

78.445

5.676.258,38

4.541.006,71

145,99

2028

78.881

5.707.834,47

4.566.267,58

146,81

2029

79.320

5.739.586,21

4.591.668,97

147,62
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conclusão
Ano

Habitantes

Volume Água
Anual (m³)

Volume Esgoto
Anual (m³)

Vazão Média
Esgoto (l/s)

2030

79.761

5.771.514,59

4.617.211,67

148,44

2031

80.205

5.803.620,57

4.642.896,46

149,27

2032

80.651

5.835.905,16

4.668.724,12

150,10

2033

81.100

5.868.369,33

4.694.695,47

150,94

2034

81.551

5.901.014,11

4.720.811,28

151,78

2035

82.004

5.933.840,47

4.747.072,38

152,62

2036

82.461

5.966.849,45

4.773.479,56

153,47

2037

82.919

6.000.042,05

4.800.033,64

154,32

2038

83.381

6.033.419,30

4.826.735,44

155,18

2039

83.844

6.066.982,21

4.853.585,77

156,04

2040

84.311

6.100.731,83

4.880.585,47

156,91

2041

84.780

6.134.669,20

4.907.735,36

157,78

2042

85.251

6.168.795,35

4.935.036,28

158,66

Fonte: CETECLins (2017)

Figura 776. Progressão do volume médio anual de esgoto produzido

Fonte: CETECLins (2017)
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Figura 777. Progressão da vazão média de esgoto produzido

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.2.2 Definição dos objetivos e períodos de curto, médio e longo prazo

No que se refere à coleta, afastamento e tratamento de esgoto, bem como, do
lançamento do efluente tratado, o objetivo principal do município de Lins é a
implantação de melhorias de modo a atender as necessidades da população e aos
órgãos ambientais.
O primeiro objetivo caracteriza-se pela limpeza da ETE e remoção do lodo de fundo
da lagoa, para manter a eficiência da mesma. O volume de efluente gerado, provoca
um incremento de carga orgânica presente na unidade de tratamento, e, com isso,
seu assoreamento.

Devido à alta eficiência no tratamento do efluente, a ação está prevista para médio e
longo prazo. Recomenda-se que seja realizada a limpeza das lagoas de maturação e
facultativa no ano de 2027 e no ano de 2037.

Como em todos os processos de tratamento biológico dos esgotos, também nas
lagoas de estabilização ocorre a produção de lodo, associado aos sólidos presentes
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no esgoto bruto e, principalmente, à biomassa que se desenvolve no próprio
tratamento de esgotos. O lodo acumulado no fundo da lagoa é resultado dos sólidos
em suspensão do esgoto bruto, incluindo areia, mais microrganismos sedimentados.
A taxa de acúmulo média de lodo em lagoas facultativas é da ordem de apenas 0,03
a 0,08 m3/hab.ano, do lodo acumulado, uma menor fração é representada pela areia.
Apesar disso considera-se necessária a remoção da areia, já que esta tende a se
concentrar próximos às entradas, e na primeira célula de um sistema em série. Isto
enfatiza a necessidade de um bom tratamento preliminar do esgoto (VON
SPERLING, 2002)

Ressalta-se que a remoção de lodo irá contribuir com o aumento da vida útil da
lagoa, assim como com a sua eficiência. O volume de lodo acumulado reduz o
volume da lagoa interferindo diretamente no tempo de retenção o que acarreta dentre
outros pontos redução de eficiência do sistema.

Além disso inúmeras doenças graves estão relacionadas à poluição da água,
justificando a realização da limpeza e desassoreamento da lagoa da ETE, não só por
razões ambientais, mas também por razões de saúde pública. Assim sendo, o
tratamento do esgoto é medida básica de saneamento, trazendo benefícios à
coletividade e economia ao Sistema Público de Saúde. Sabe-se também que a
mortalidade infantil até um ano de idade está dramaticamente ligada a um
saneamento deficiente.

O valor obtido no mercado para executar essa ação, com data base 2016 é de:

Batimetria ...................................................................................... R$ 10.625,00
Limpeza de cada lagoa ................................................................ R$ 150.000,00

Batimetria (2027) ...............................................................................R$ 22.341,07
Limpeza das lagoas anaeróbia (2027) ............................................ R$ 946.210,89
Limpeza das lagoas facultativa (2027) ............................................ R$ 946.210,89

Batimetria (2037) ...............................................................................R$ 43.907,21
Limpeza da lagoa anaeróbia (2037)................................................ R$ 1.859.599,62
Limpeza da lagoa facultativa (2037) ............................................... R$ 1.859.599,62
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O segundo objetivo caracteriza-se pela manutenção preventiva e corretiva das
redes coletoras, elevatórias, emissários e ETE, com a realização de inspeções
periódicas, por profissionais habilitados.

O prazo de implantação será de curto, médio e longo prazo.

Justifica-se a ação na tentativa de manter a eficiência do sistema de esgotamento
sanitário. Para tanto, busca-se combater entupimentos e vazamentos nas redes
coletoras, esse último ocasionado devido à corrosão e juntas mal executadas.
Ademais, se torna necessário identificar ligações clandestinas e cadastrar novas
redes. Atividades de inspeção, conservação, reparos, desobstrução e limpeza dos
condutos devem ser realizadas periodicamente.

Dada à importância do projeto, o mesmo deve ser executado em curto prazo, médio
e longo prazo. Estima-se que em geral 5% da receita é destinado a estes serviços,
portanto, aproximadamente, R$ 571.102,50/ano.

Valor da intervenção em 2018 ...........................................................R$ 699.428,98
Valor da intervenção em 2019 ............................................................. R$ 748.319,07
Valor da intervenção em 2020 ............................................................. R$ 800.626,57
Valor da intervenção em 2021 ............................................................. R$ 856.590,36
Valor da intervenção em 2022 ............................................................. R$ 916.466,03
Valor da intervenção em 2023 ............................................................. R$ 980.527,01
Valor da intervenção em 2024 ...........................................................R$ 1.049.065,84
Valor da intervenção em 2025 ...........................................................R$ 1.122.395,55
Valor da intervenção em 2026 ...........................................................R$ 1.200.851,00
Valor da intervenção em 2027 ...........................................................R$ 1.284.790,48
Valor da intervenção em 2028 ...........................................................R$ 1.374.597,34
Valor da intervenção em 2029 ...........................................................R$ 1.470.681,69
Valor da intervenção em 2030 ...........................................................R$ 1.573.482,34
Valor da intervenção em 2031 ...........................................................R$ 1.683.468,75
Valor da intervenção em 2032 ...........................................................R$ 1.801.143,22
Valor da intervenção em 2033 ...........................................................R$ 1.927.043,13
Valor da intervenção em 2034 ...........................................................R$ 2.061.743,45
Valor da intervenção em 2035 ...........................................................R$ 2.205.859,31
24

Valor da intervenção em 2036 ...........................................................R$ 2.360.048,88
Valor da intervenção em 2037 ...........................................................R$ 2.525.016,30
Valor da intervenção em 2038 ...........................................................R$ 2.701.514,94
Valor da intervenção em 2039 ...........................................................R$ 2.890.350,83
Valor da intervenção em 2040 ...........................................................R$ 3.092.386,35
Valor da intervenção em 2041 ...........................................................R$ 3.308.544,16
Valor da intervenção em 2042 ...........................................................R$ 3.539.811,40

O terceiro objetivo caracteriza-se pela renovação da licença de operação, junto ao
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE da ETE principal, da ETE do
bairro do Guapiranga e das elevatórias de Esgoto.

A implantação será em curto, médio e longo prazo, pois a mesma deverá ser
renovada a cada 7 anos (considerando o prazo da última renovação).

Conforme o Decreto 39.551/1994, Art. 4º - São consideradas fontes de poluição
todas as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos, operações,
dispositivos móveis ou imóveis, ou meios de transporte que, direta ou indiretamente,
causem ou possam causar poluição ao meio ambiente, já o Art. 80 define que as
infrações às disposições da Lei n. 997, de 31 de maio de 1976, deste Regulamento,
bem como das normas, padrões e exigências técnicas dela decorrentes serão, a
critério da CETESB, classificadas em leves, graves, e gravíssimas. O Art. 87
menciona que nos casos de infração continuada, a critério da CETESB, poderá ser
imposta multa diária de 1 a 1.000 vezes o valor da UFESP, § 1º. Considera-se em
infração continuada a fonte poluidora do meio ambiente que esteja se instalando ou
já instalada e em funcionamento, sem as necessárias licenças.

Ressalta-se que de acordo com o Decreto 47.397/2002, Artigo 57, o sistema de
tratamento de efluentes constitui-se como fonte de poluição.

O cálculo da Renovação da Licença de Operação, está condicionado ao valor do
custo do empreendimento, portanto estima-se que a taxa a ser paga será de R$
50.000,00.
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Valor da intervenção em 2023 ............................................................... R$ 80.236,56
Valor da intervenção em 2030 ............................................................. R$ 128.758,12
Valor da intervenção em 2037 ............................................................. R$ 206.622,18

O quarto objetivo caracteriza-se pela contratação de uma empresa especializada
em identificação de lançamento de águas pluviais na rede de esgotos e vice-versa.

Apesar do Brasil adotar, predominantemente, o sistema separador de esgoto
sanitário, tem sido observado significativo aumento na vazão e variação na qualidade
do esgoto, caracterizado pelo lançamento clandestino de ligações de águas pluviais
nas redes coletoras de esgotos feitos, na maioria, pelos próprios munícipes. O
contrário também é visto, ou seja, despejos de redes coletoras de esgotos sanitários
em galerias de águas pluviais e córregos, geralmente feitos por munícipes.

Assim sendo, justifica-se a ação levando em consideração quatro elementos
fundamentais:
•

Do ponto de vista ambiental: minimizar os impactos ambientais com a

redução da carga orgânica lançada promovendo a despoluição dos rios e corpos
receptores. Existindo a separação haverá o melhoramento da eficiência da lagoa.
•

Do ponto de vista financeiro: identificar ligações de esgoto não cadastradas

no sistema de faturamento, com o consequente incremento na receita financeira do
órgão gestor; aumentar a capacidade de atendimento do sistema coletor existente,
sem a construção de novas redes coletoras, com a eliminação dos lançamentos dos
esgotos nas redes pluviais, além de reduzir os custos com manutenções;
•

Do ponto de vista institucional: evitar reclamações pertinentes de usuários

devido aos odores provenientes dos lançamentos indevidos; eliminar ao máximo o
desgaste com administrações municipais, devido aos lançamentos de esgotos em
redes pluviais e vice-versa;
•

Do ponto de vista da saúde pública: propiciar condições sanitárias adequadas

às populações que convivem com odores fétidos, provenientes de lançamentos
indevidos; evitar riscos epidêmicos oriundos do estado de degradação dos corpos
receptores, bem como dos lançamentos de esgoto diretamente nos logradouros
públicos provenientes das ligações indevidas.
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Recomenda-se que a ação seja realizada em curto e médio prazo, estando prevista
para o ano de 2020, 2021 e 2022.

Tabela 73. Descrição e valor da atividade referente ao teste de fumaça
Descrição
Teste

de

fumaça

em

Unidade

Quantidade*

m

>272.570,24

Preço Unitário

Total

(R$)

(R$)

6,42

453.380,40

redes

coletoras e/ou interceptores de
esgoto.

Fonte: CETECLins (2017)

Cabe destacar que para a realização dessa ação, necessário se faz levar em
consideração alguns eventuais imprevistos na rede coletora que pode prejudicar a
execução do serviço, tais como entupimentos nas tubulações, o que exige a sua
desobstrução. Desta forma, para bem orientar a efetivação da atividade, destaca-se
a importância de ações complementares serem atendidas caso necessário, sendo
elas:
•Desobstrução de tubulações através do hidrojateamento de alta pressão, combinado
com sucção a vácuo;
•Inspeção de ligação de esgoto, com o uso de corantes para detectar a ocorrência de
interligação entre esses sistemas;
•Televisionamento da rede coletora de esgoto com o objetivo de um diagnóstico mais
detalhado da atual situação do sistema.

Quanto ao valor dessas ações complementares, estima-se, de acordo com cálculos
baseados na execução do teste de fumaça, um custo da ordem de 45% do valor total
da mesma, ou seja, cerca de R$ 204.021,18.

Assim sendo, o valor obtido no mercado para a contratação com data base 2016 é:
R$ 102.399.00.

Valor dos serviços para 2020................................................................... R$ 287.132,43
Valor dos serviços para 2021 .................................................................. R$ 307.202,98
Valor dos serviços para 2022................................................................... R$ 328.676,47

27

O quinto objetivo caracteriza-se pela ampliação da rede de captação e afastamento
de esgoto e do número de ligações domiciliares, para acompanhamento do
crescimento populacional.

A implantação desse objetivo será em curto, médio e longo prazo. Destarte:


Em curto prazo, a partir de 2018 até 2021 serão colocadas 332 unidades
familiares (ligação de água, rede de distribuição, taxa de compensação para
rede adutora e taxa de compensação para equipamentos e conexões);



Em médio prazo, a partir de 2022 até 2031, a quantidade de unidades será de
863;



Em longo prazo, a partir de 2032 até 2042 serão necessárias 911 unidades
familiares.

Justifica-se a ação pelo fato de que a evolução populacional ao longo do plano
obriga a concessionária a planejar e implantar os serviços que atendam o
crescimento da demanda pelos serviços de captação e afastamento de efluente de
esgoto. Essa interferência está diretamente ligada à evolução populacional ao longo
do Plano, entretanto, necessário se faz partir de alguns pressupostos para bem
orientar os investimentos.

Desta forma, considera-se uma unidade familiar a cada 5 habitantes acrescido no
ano. A cada unidade familiar se pressupõe uma ligação de esgoto. Admite-se que
cada unidade familiar ocupe um terreno com testeira (frente) de 10 metros, sendo
que, a cada terreno será acrescido de 40% do valor obtido para compensação em
redes coletoras e emissários.

Portanto, será computado um percentual de 50% do valor obtido no cálculo do
investimento em cada unidade familiar para custeio de investimentos em
equipamentos na rede como um todo (conexões, poços de visita, bombas de
recalque de esgoto, e outros). Os preços apresentados como custos de uma unidade
familiar para abastecimento de água estão baseados no mercado desses materiais,
com data base fevereiro/2017.

Cálculo dos valores da cada unidade familiar, coleta, afastamento de esgoto:
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Ligação de esgoto (constr. ramal + recuperação de pavimento) .............. R$ 350,75
Rede coletora de 4” ................................................................................. R$ 667,50
Taxa de compensação para emissário (0,40 x R$ 1.018,25) ................... R$ 407,30
Taxa de compensação equipamentos (0,50 x R$ 1.425,55) .................... R$ 712,78
Total ........................................................................................................ R$ 2.138,33

Com o cálculo das unidades familiares ao longo do horizonte e tendo já calculado os
valores correspondentes ao custo de cada unidade, podemos obter os valores ano a
ano de investimento nesse setor, conforme Tabela 46.

Tabela 46. Unidades familiares por ano e investimentos em esgotamento sanitário
continua
Ano

Habitantes

Acréscimo
Populacional

Nº Unidade
Familiar

Custo Unitário
(R$)

Custo Anual
(R$)

2018

3.887

412

82

2.287,80

188.314,66

2019

3.956

414

83

2.447,72

202.589,26

2020

4.026

416

83

2.618,81

217.945,19

2021

4.097

418

84

2.801,87

234.466,02

2022

4.170

421

84

2.997,72

252.238,64

2023

4.244

423

85

3.207,26

271.358,44

2024

4.319

425

85

3.431,44

291.926,95

2025

4.395

428

86

3.671,30

314.055,41

2026

4.473

430

86

3.927,93

337.861,54

2027

4.553

432

86

4.202,49

363.471,47

2028

4.633

435

87

4.496,24

391.022,50

2029

4.715

437

87

4.810,53

420.662,51

2030

4.799

440

88

5.146,79

452.549,36

2031

4.884

442

88

5.506,55

486.852,84

2032

4.970

445

89

5.891,45

523.755,91

2033

5.058

447

89

6.303,27

563.457,64

2034

5.148

449

90

6.743,87

606.168,23

2035

5.239

452

90

7.215,26

652.115,59

2036

5.332

454

91

7.719,61

701.546,69

2037

5.426

457

91

8.259,21

754.724,33
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conclusão
Ano

Habitantes

Acréscimo
Populacional

Nº Unidade
Familiar

Custo Unitário
(R$)

Custo Anual
(R$)

2038

5.523

459

92

8.836,53

811.933,04

2039

5.620

462

92

9.454,20

873.477,79

2040

5.720

464

93

10.115,05

939.688,11

2041

5.821

467

93

10.822,09

1.010.916,91

2042

5.924

470

94

11.578,56

1.087.545,63

Fonte: CETECLins (2017)

Quadro 62. Objetivos de curto, médio e longo prazo do sistema de esgoto
ESGOTO
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Objetivos de Longo Prazo

Limpeza da ETE e remoção do lodo

Limpeza da ETE e remoção do lodo

de fundo da lagoa

de fundo da lagoa

Manutenção preventiva e corretiva

Manutenção preventiva e corretiva

Manutenção preventiva e corretiva

das

das

das

redes

coletoras,

elevatórias,

emissários e ETE

redes

coletoras,

elevatórias,

redes

coletoras,

elevatórias,

emissários e ETE

emissários e ETE

Renovação da licença de operação da

Renovação da licença de operação da

ETE

ETE

Ampliação da rede de captação e

Ampliação da rede de captação e

Ampliação da rede de captação e

afastamento de esgoto e do número

afastamento de esgoto e do número

afastamento de esgoto e do número

de ligações domiciliares

de ligações domiciliares

de ligações domiciliares

Contratação

de

uma

empresa

especializada em identificação de
lançamento de águas pluviais na rede
de esgotos e vice-versa

R$ 6.039.996,66

R$ 18.549.725,72

R$ 36.680.114,51

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.3 Demanda de drenagem urbana
3.3.3.1. Medidas Estruturais

O Município de Lins possui Plano Diretor de Macrodrenagem Urbana concluído em
2010, onde são apresentados 19 pontos problemáticos, com propostas e valores de
obras. Durante a elaboração deste Plano de Saneamento, foi identificado que poucas
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obras propostas foram executadas, e as mesmas são executadas de forma parcial,
devido a dificuldade de obtenção de verba, que somam altos valores. Para este
Plano em tela, os pontos indicados anteriormente foram revisados e acrescentado
novas áreas com problemas de drenagem. A propostas para obras e custos das
mesmas foram divididas por setores e são apresentados a seguir.

3.3.3.1 Definição dos objetivos e períodos de curto, médio e longo prazo

O primeiro objetivo caracteriza-se pela ampliação da galeria de aguas pluviais da
área denominada Setor 1, que compreende a região da Avenida Nicolau Zarvos e
toda a área de contribuição que escoam suas aguas pluviais pela rede ali existente.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, destruindo o pavimento asfáltico, e provocando
alagamento de residências no Jardim Leoni.

A implantação deverá ser a curto e médio prezo prazo, compreendendo os anos de
2021, 2022, 2023 e 204.
Tabela 47. Investimentos a serem realizados – Setor 1
continua
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Total

72915
Escavação mecanizada de vala
SINAPI
em material de 2° categoria até
Julho 2017
2 m de profundidade

m³

50837,8

R$ 10,98

R$ 558.199,04

92210
SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e assentamento
tubo de concreto com junta
rígida Ø 0,40m

m

855

R$ 93,03

R$ 79.540,65

92212
SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e assentamento
tubo de concreto tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,60m

m

1346

R$ 149,23

R$ 200.863,58

92214
SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e assentamento
tubo de concreto de concreto
com junta rígida Ø 0,80m

m

11776

R$ 221,16

R$ 2.604.380,16

92216
SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e assentamento
tubo de concreto de concreto
com junta rígida Ø 1,00m

m

142

R$ 296,76

R$ 42.139,92
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conclusão
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Total

92831
SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e assentamento
tubo de concreto de concreto
com junta rígida Ø 1,50m

m

188

R$ 600,95

R$ 112.978,60

83659
SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

72

R$ 786,35

R$ 56.617,20

83711
SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

29

R$ 3.605,21

R$ 104.551,09

Total

R$ 3.759.270,24

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2021 ...........................................................R$ 1.231.448,64
Valor da intervenção em 2022 ...........................................................R$ 1.317.526,90
Valor da intervenção em 2023 ...........................................................R$ 1.409.622,03
Valor da intervenção em 2024 ...........................................................R$ 1.508.154.61

O segundo objetivo caracteriza-se pela adequação e ampliação do sistema de
drenagem de aguas no local denominado Setor 2, que compreende os bairros Santa
Maria, e os bairros a montante que drenam suas aguas por este setor.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, destruindo o pavimento asfáltico.

A implantação será em médio prazo, no ano de 2025.
Tabela 48. Investimentos a serem realizados no Setor 2
continua
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

3556

R$ 10,98

R$ 39.044,88

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

780

R$ 93,03

R$ 72.563,40

Total
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conclusão
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

350

R$ 149,23

R$ 52.230,50

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

70

R$ 221,16

R$ 15.481,20

Boca de lobo (simples)

unidade

56

R$ 786,35

R$ 44.035,60

Poço de visita

unidade

23

R$ 3.605,21

R$ 82.919,83

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

30

R$ 96,09

R$ 2.882,70

83659 SINAPI
Julho 2017
83711 SINAPI
Julho 2017
94293 SINAPI
Julho 2017

Total

Total

R$ 309.158,11

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2025 ...........................................................R$ 530.794,16

O terceiro objetivo caracteriza-se pela ampliação e readequação das galerias de
aguas pluviais do Setor 3, que compreende a região da Rua João Batista de Araújo e
Minas Gerais na Rua Clovis Gomes de Oliveira.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, as agua que
chegam das ruas a montante a Rua João Batista de Araújo, escorrem
superficialmente pela mesma, que não possui equipamentos de drenagem e nem
asfalto, carregando terra e pedra para a Rua Minas Gerais, ocasionando grande
transtorno aos transeuntes do local.

A implantação será em curto prazo, nos anos de 2018 e 2019.

Tabela 49. Investimentos a serem realizados no Setor 3
continua
Código

Discriminação do serviços

Unidade

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

Quantidade Custo Unitário

8915,2

R$ 10,98

Total

R$ 97.888,90
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conclusão
Código

Discriminação do serviços

Unidade

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

525

R$ 93,03

R$ 48.840,75

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

793

R$ 149,23

R$ 118.339,39

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

801

R$ 221,16

R$ 177.149,16

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

506

R$ 296,76

R$ 150.160,56

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

43

R$ 786,35

R$ 33.813,05

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

28

R$ 3.605,21

R$ 100.945,88

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1000mm

unidade

1

R$ 3.800,00

R$ 3.800,00

92216 SINAPI
Julho 2017

Quantidade Custo Unitário

Total

Total

R$ 730.937,69

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2018 ...........................................................R$ 391.015,11
Valor da intervenção em 2019 ...........................................................R$ 418.347,07

O quarto objetivo caracteriza-se pela ampliação e adequação dos sistemas de
drenagem de águas pluviais no Setor 4, que compreende as Rua José Bonifácio,
Rua Pirajuí, Almirante Barroso e adjacências.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, destruindo o pavimento asfáltico e invadindo
residências.

A implantação será em curto prazo, no ano de 2020.
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Tabela 50. Investimentos a serem realizados no Setor 4
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Total

72915
SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de vala
em material de 2° categoria até 2
m de profundidade

m³

1931,6

R$ 10,98

R$ 21.208,97

92210
SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e assentamento
tubo de concreto com junta rígida
Ø 0,40m

m

270

R$ 93,03

R$ 25.118,10

m

283

R$ 149,23

R$ 42.232,09

m

75

R$ 221,16

R$ 16.587,00

92212
SINAPI
Julho 2017
92214
SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e assentamento
tubo de concreto tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,60m
Fornecimento e assentamento
tubo de concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

83659
SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

23

R$ 786,35

R$ 18.086,05

83711
SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

6

R$ 3.605,21

R$ 21.631,26

94293
SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de concreto
usinado, moldado em loco em
trecho reto

m

60

R$ 96,09

R$ 5.765,40

Total

R$ 150.628,87

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2020 ...........................................................R$ 184.475,10

O quinto objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de sistemas de
galerias de águas pluviais no Setor 5, que compreende o Jardim Bandeirantes.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, e provocando erosões ao final do lançamento que
não possui sistema de dissipação de energia.

A implantação será em médio prazo, no ano de 2026.
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Tabela 51. Investimentos a serem realizados no Setor 5
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

2338,4

R$ 10,98

R$ 25.675,63

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

120

R$ 93,03

R$ 11.163,60

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

24

R$ 149,23

R$ 3.581,52

m

167

R$ 221,16

R$ 36.933,72

m

301

R$ 425,97

R$ 128.216,97

92214 SINAPI
Julho 2017

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

9

R$ 786,35

R$ 7.077,15

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

6

R$ 3.605,21

R$ 21.631,26

Total

R$ 234.279,85

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2026 ...........................................................R$ 430.351,80

O sexto objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação e adequação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 6, que compreende a Vila Ramalho e
adjacências.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente que passa pelo meio das quadras não consegue drenar toda a agua que
chega das ruas a montante, ocasionando alagamento das vias e residências,
causando prejuízos aos moradores da região.

A implantação será em médio prazo, nos anos de 2027 e 2028.

36

Tabela 52. Investimentos a serem realizados no Setor 6
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

7581,6

R$ 10,98

R$ 83.245,97

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

375

R$ 93,03

R$ 34.886,25

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

93

R$ 149,23

R$ 13.878,39

m

815

R$ 221,16

R$ 180.245,40

m

750

R$ 296,76

R$ 222.570,00

92214 SINAPI
Julho 2017

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

31

R$ 786,35

R$ 24.376,85

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

23

R$ 3.605,21

R$ 82.919,83

m

80

R$ 96,09

R$ 7.687,20

unidade

3

R$ 3.800,00

R$ 11.400,00

94293 SINAPI
Julho 2017
Composição
CetecLins

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto
Dissipador de energia
Ø1000mm
Total

R$ 642.122,69

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2027 ...........................................................R$ 630.986,25
Valor da intervenção em 2028 ...........................................................R$ 675.092,18

O sétimo objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação e readequação do Setor
7 que compreender o Bairro do Garcia e bairros a montante que fazem estão dentro
da sub-bacia do córrego Padilha.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega na Rua Rangel Pestana, no
cruzamento com a Luiz Gama, ocasionando alagamento das vias, invadindo
residências, enxurradas nas ruas montante destruindo pavimentação, ocasionando
grandes transtornos aos moradores local
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A implantação será em curto e médio prazo, nos anos de 2029, 2030, 2031, 3032 e
2033.

Tabela 53. Investimentos a serem realizados no Setor 7
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

15418,65

R$ 10,98

R$ 169.296,78

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

1080

R$ 93,03

R$ 100.472,40

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

439

R$ 149,23

R$ 65.511,97

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

677

R$ 221,16

R$ 149.725,32

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

1205

R$ 296,76

R$ 357.595,80

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

m

476

R$ 425,97

R$ 202.761,72

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,50m

m

185

R$ 600,95

R$ 111.175,75

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

83

R$ 786,35

R$ 65.267,05

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

48

R$ 3.605,21

R$ 173.050,08

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

270

R$ 96,09

R$ 25.944,30

92831 SINAPI
Julho 2017

Total

R$ 1.420.801,17

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2029 ...........................................................R$ 639.265,91
Valor da intervenção em 2030 ...........................................................R$ 683.950,60
Valor da intervenção em 2031 ...........................................................R$ 731.758,75
Valor da intervenção em 2032 ...........................................................R$ 782.908,69
Valor da intervenção em 2033 ...........................................................R$ 837.634,00
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O oitavo objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação e readequação da rede
de galerias de águas pluviais no Setor 8, que compreende as ruas Humberto de
Campos e Bahia e suas adjacências.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento de residências e das vias destruindo o pavimento asfáltico.

A implantação será em longo prazo, nos anos de 2033, 2034, 2035, 2036 e 2037.

Tabela 54. Investimentos a serem realizados no Setor 8
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

11670,3

R$ 10,98

R$ 128.139,89

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

570

R$ 93,03

R$ 53.027,10

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

841

R$ 149,23

R$ 125.502,43

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

404

R$ 221,16

R$ 89.348,64

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

198

R$ 296,76

R$ 58.758,48

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

m

550

R$ 425,97

R$ 234.283,50

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,50m

m

422

R$ 600,95

R$ 253.600,90

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

43

R$ 786,35

R$ 33.813,05

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

33

R$ 3.605,21

R$ 118.971,93

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

80

R$ 96,09

R$ 7.687,20

92831 SINAPI
Julho 2017

Total

R$ 1.103.133,12

Fonte: CETECLins (2017)
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Valor da intervenção em 2033 ...........................................................R$ 650.352,65
Valor da intervenção em 2034 ...........................................................R$ 695.812,30
Valor da intervenção em 2035 ...........................................................R$ 744.449,58
Valor da intervenção em 2036 ...........................................................R$ 796.486,61
Valor da intervenção em 2037 ...........................................................R$ 852.161,03

O nono objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 9, que compreende o Jardim Guanabara e Vila
Cinquentenário Imigração Japonesa.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, as galerias
existentes não conseguem drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, e provocando erosões ao final do lançamento que
não possui sistema de dissipação de energia. Ressalta-se que em algumas ruas do
Jardim Guanabara não possui sistema de guias e sarjetas, bem como a
pavimentação asfáltica.

A implantação será em longo prazo, nos anos de 2038, 2039, 2040 e 2041.

Tabela 55. Investimentos a serem realizados no Setor 9
continua
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

7034,4

R$ 10,98

R$ 77.237,71

m

570

R$ 93,03

R$ 53.027,10

m

633

R$ 149,23

R$ 94.462,59

92210 SINAPI
Julho 2017

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

Total

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

107

R$ 221,16

R$ 23.664,12

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

436

R$ 296,76

R$ 129.387,36
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conclusão
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

m

297

R$ 425,97

R$ 126.513,09

92831 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,50m

m

184

R$ 600,95

R$ 110.574,80

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

46

R$ 786,35

R$ 36.172,10

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

32

R$ 3.605,21

R$ 115.366,72

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1500mm

unidade

1

R$ 6.250,00

R$ 6.250,00

Total

Total

R$ 772.655,59

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2038 ...........................................................R$ 798.238,91
Valor da intervenção em 2039 ...........................................................R$ 854.035,81
Valor da intervenção em 2040 ...........................................................R$ 913.732,92
Valor da intervenção em 2041 ...........................................................R$ 977.062,85

O decimo objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação e readequação da rede
de galerias de águas pluviais no Setor 10, que compreende os Jardins Bom Viver II e
III e as ruas a montante que drenam suas aguas por esses bairros

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, o sistema
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante. A
Prefeitura já executou algumas obras, como novas bocas de lobo, porém ainda não
são suficientes para atender todo o volume de se acumula nesta região.

A implantação será em médio prazo, nos anos de 2023, 2024, 2025 e 2026.
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Tabela 56. Investimentos a serem realizados no Setor 10
Código

Discriminação do
serviços

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

16092,35

R$ 10,98

R$ 176.694,00

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

1005

R$ 93,03

R$ 93.495,15

m

707

R$ 149,23

R$ 105.505,61

m

882

R$ 221,16

R$ 195.063,12

m

407

R$ 296,76

R$ 120.781,32

m

633

R$ 425,97

R$ 269.639,01

m

437

R$ 600,95

R$ 262.615,15

Boca de lobo (simples)

unidade

74

R$ 786,35

R$ 58.189,90

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

42

R$ 3.605,21

R$ 151.418,82

Composição
CetecLins
Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1200mm
Dissipador de energia
Ø1500mm

unidade

1

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

unidade

1

R$ 6.250,00

R$ 6.250,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

110

R$ 96,09

R$ 10.569,90

92212 SINAPI
Julho 2017

92214 SINAPI
Julho 2017

92216 SINAPI
Julho 2017

92829 SINAPI
Julho 2017

92831 SINAPI
Julho 2017
83659 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,50m

Total

R$ 1.439.652,08

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2023 ...........................................................R$ 539.829,58
Valor da intervenção em 2024 ...........................................................R$ 577.563,67
Valor da intervenção em 2025 ...........................................................R$ 617.935,37
Valor da intervenção em 2026 ...........................................................R$ 661.129,05

O decimo primeiro objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação e
readequação da rede de galerias de águas pluviais no Setor 11, que compreende o a
região do Ginásio Municipal de Esportes na Vila Alta e ruas do Jardim Morumbi.
42

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, e provocando erosões ao final das ruas que não
possui sistema de galerias e dissipação de energia.

A implantação será em longo prazo, nos anos de 2033, 2034, 2035 e 2036.

Tabela 57. Investimentos a serem realizados no Setor 11
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

9425,2

R$ 10,98

R$ 103.488,70

m

600

R$ 93,03

R$ 55.818,00

m

633

R$ 362,00

R$ 229.146,00

m

751

R$ 221,16

R$ 166.091,16

m

754

R$ 296,76

R$ 223.757,04

92210 SINAPI
Julho 2017

92212 SINAPI
Julho 2017

92214 SINAPI
Julho 2017

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

51

R$ 786,35

R$ 40.103,85

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

28

R$ 3.605,21

R$ 100.945,88

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1000mm

unidade

3

R$ 3.800,00

R$ 11.400,00

Total

R$ 930.750,63

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2033 ...........................................................R$ 685.905,59
Valor da intervenção em 2034 ...........................................................R$ 733.850,40
Valor da intervenção em 2035 ...........................................................R$ 785.146,54
Valor da intervenção em 2036 ...........................................................R$ 840.028,28

O decimo segundo objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 12, que compreende a rotatória do alto da
Avenida Floriano Peixoto e ruas do Jardim Pinheiro.
43

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que acumula na região da rotatória,
causando transtorno aos transeuntes, e enxurradas nas ruas do Jardim Pinheiro, que
não possui rede suficiente para a drenagem das aguas pluviais.

A implantação será em longo prazo, no ano de 2037.

Tabela 58. Investimentos a serem realizados no Setor 12
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

896,80

R$ 10,98

R$ 9.846,86

m

60

R$ 93,03

R$ 5.581,80

m

24

R$ 149,23

R$ 3.581,52

92210 SINAPI
Julho 2017

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

163

R$ 296,76

R$ 48.371,88

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

5

R$ 786,35

R$ 3.931,75

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

3

R$ 3.605,21

R$ 10.815,63

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1000mm

unidade

1

R$ 3.800,00

R$ 3.800,00

Total

R$ 85.929,44

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2037 ...........................................................R$ 330.718,85

O decimo terceiro objetivo caracteriza-se pelo projeto de amplificação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 13, que compreende a Rua Luiz Artioli.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias.
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A implantação será em longo prazo, no ano de 2038.

Tabela 59. Investimentos a serem realizados no Setor 13
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

980,40

R$ 10,98

R$ 10.764,79

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

165

R$ 93,03

R$ 15.349,95

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

162

R$ 149,23

R$ 24.175,26

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

12

R$ 786,35

R$ 9.436,20

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

4

R$ 3.605,21

R$ 14.420,84

Total

R$ 74.147,04

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2038 ...........................................................R$ 306.408,46

O decimo quarto objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 14, que compreende o os Bairros Jardim Belas
vista, Vila Anchieta e Vila Santa Terezinha.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente na Rua nossa Senhora Aparecida não consegue drenar toda a agua que
chega das ruas a montante, ocasionando alagamento da via, e provocando
destruição asfáltica.

A implantação será em médio prazo, nos anos de 2027 e 2028.
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Tabela 60. Investimentos a serem realizados no Setor 14
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

7664

R$ 10,98

R$ 84.150,72

m

765

R$ 93,03

R$ 71.167,95

m

726

R$ 149,23

R$ 108.340,98

92210 SINAPI
Julho 2017

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

533

R$ 221,16

R$ 117.878,28

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

320

R$ 296,76

R$ 94.963,20

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

61

R$ 786,35

R$ 47.967,35

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

29

R$ 3.605,21

R$ 104.551,09

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

1

R$ 3.100,00

R$ 3.100,00

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1000mm

unidade

2

R$ 3.800,00

R$ 7.600,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

160

R$ 96,09

R$ 15.374,40

Total

R$ 655.093,97

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2027 ...........................................................R$ 643.732,56
Valor da intervenção em 2028 ...........................................................R$ 688.729,47

O decimo quinto objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 15, que compreende a região a montante da Rua
Marcilio de Oliveira Melo.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias.
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A implantação será em longo prazo, nos anos de 2039 e 2040.

Tabela 61. Investimentos a serem realizados no Setor 15
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

2498,4

R$ 10,98

R$ 27.432,43

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

300

R$ 93,03

R$ 27.909,00

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

363

R$ 149,23

R$ 54.170,49

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

138

R$ 221,16

R$ 30.520,08

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

22

R$ 786,35

R$ 17.299,70

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

7

R$ 3.605,21

R$ 25.236,47

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

2

R$ 3.100,00

R$ 6.200,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

40

R$ 96,09

R$ 3.843,60

Total

R$ 192.611,77

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2039 ...........................................................R$ 425.797,34
Valor da intervenção em 2040 ...........................................................R$ 455.560,58

O decimo sexto objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 16, que compreende as ruas do Jardim Xingu.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua, ocasionando alagamento das vias,
provocando destruição da pavimentação.

A implantação será em médio prazo, nos anos de 2029 e 2030.
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Tabela 62. Investimentos a serem realizados no Setor 16
Código
72915 SINAPI
Julho 2017

92210 SINAPI
Julho 2017

92214 SINAPI
Julho 2017

Discriminação do serviços
Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

m³

4451,8

R$ 10,98

R$ 48.880,76

m

405

R$ 93,03

R$ 37.677,15

m

593

R$ 221,16

R$ 131.147,88

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

161

R$ 296,76

R$ 47.778,36

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

m

98

R$ 425,97

R$ 41.745,06

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

28

R$ 786,35

R$ 22.017,80

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

18

R$ 3.605,21

R$ 64.893,78

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

1

R$ 3.100,00

R$ 3.100,00

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1200mm

unidade

1

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

10

R$ 96,09

R$ 960,90

Total

R$ 403.201,69

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2029 ...........................................................R$ 453.534,78
Valor da intervenção em 2030 ...........................................................R$ 485.236,86

O decimo sétimo objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 17, que compreende a região da Rua João
Moreira.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente é insuficiente para drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, provocando destruição da pavimentação.
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A implantação será em curto prazo, no ano de 2018.

Tabela 63. Investimentos a serem realizados no Setor 17
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

4980

R$ 10,98

R$ 54.680,40

m

315

R$ 93,03

R$ 29.304,45

m

195

R$ 149,23

R$ 29.099,85

m

345

R$ 221,16

R$ 76.300,20

m

558

R$ 296,76

R$ 165.592,08

92210 SINAPI
Julho 2017

92212 SINAPI
Julho 2017

92214 SINAPI
Julho 2017

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

25

R$ 786,35

R$ 19.658,75

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

13

R$ 3.605,21

R$ 46.867,73

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1000mm

unidade

1

R$ 3.800,00

R$ 3.800,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

70

R$ 96,09

R$ 6.726,30

Total

R$ 432.029,76

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2018 ...........................................................R$ 462.228,64

O decimo oitavo objetivo caracteriza-se pelo projeto de construção de sistemas de
galerias de águas pluviais no Setor 18, que compreende ruas do Bairro Manabu
Mabe.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, as aguas
pluviais escorrem superficialmente, ocasionando danos na pavimentação e erosões
ao final das ruas.
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A implantação será em médio prazo, nos anos de 2031 e 2032.

Tabela 64. Investimentos a serem realizados no Setor 18
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

3876,4

R$ 10,98

R$ 42.562,87

m

225

R$ 93,03

R$ 20.931,75

m

184

R$ 149,23

R$ 27.458,32

m

511

R$ 221,16

R$ 113.012,76

m

135

R$ 296,76

R$ 40.062,60

Boca de lobo (simples)

unidade

18

R$ 786,35

R$ 14.154,30

Poço de visita

unidade

16

R$ 3.605,21

R$ 57.683,36

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

4

R$ 3.100,00

R$ 12.400,00

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1000mm

unidade

1

R$ 3.800,00

R$ 3.800,00

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1200mm

unidade

2

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

130

R$ 96,09

R$ 12.491,70

92210 SINAPI
Julho 2017

92212 SINAPI
Julho 2017

92214 SINAPI
Julho 2017

92216 SINAPI
Julho 2017
83659 SINAPI
Julho 2017
83711 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

Total

R$ 354.557,66

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2031 ...........................................................R$ 456.521,78
Valor da intervenção em 2032 ...........................................................R$ 488.432,65

O decimo nono objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 19, que compreende o Conjunto Habitacional Ana
Carolina, Francisco José Oliveira Ratto e Residencial Emilio Lopes.
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Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, destruindo a pavimentação e provocando erosões
ao final do lançamento no córrego que não possui sistema de dissipação de energia

A implantação será em médio prazo, nos anos de 2023 e 2024.

Tabela 65. Investimentos a serem realizados no Setor 19
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

4489,2

R$ 10,98

R$ 49.291,42

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

285

R$ 93,03

R$ 26.513,55

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

586

R$ 149,23

R$ 87.448,78

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

61

R$ 296,76

R$ 18.102,36

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

m

128

R$ 425,97

R$ 54.524,16

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,50m

m

136

R$ 600,95

R$ 81.729,20

Boca de lobo (simples)

unidade

26

R$ 786,35

R$ 20.445,10

Poço de visita

unidade

28

R$ 3.605,21

R$ 100.945,88

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

8

R$ 3.100,00

R$ 24.800,00

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1500mm

unidade

1

R$ 6.250,00

R$ 6.250,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

50

R$ 96,09

R$ 4.804,50

92831 SINAPI
Julho 2017
83659 SINAPI
Julho 2017
83711 SINAPI
Julho 2017

Total

R$ 474.854,95

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2023 ...........................................................R$ 356.114,86
Valor da intervenção em 2024 ...........................................................R$ 381.007,29
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O vigésimo objetivo caracteriza-se pelo projeto de implantação e ampliação da rede
de galerias de águas pluviais no Setor 20, que compreende Residencial Fortaleza.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, devido a
galerias existentes subdimensionadas, as aguas escorrem superficialmente pelo leito
carroçável, destruindo a pavimentação e causando transtorno aos moradores locais.

A implantação será em médio e longo prazo, nos anos de 2031,2032 e 2033.

Tabela 66. Investimentos a serem realizados no Setor 20
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

8893,6

R$ 10,98

R$ 97.651,73

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

676

R$ 93,03

R$ 62.888,28

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

961

R$ 149,23

R$ 143.410,03

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

496

R$ 221,16

R$ 109.695,36

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

381

R$ 296,76

R$ 113.065,56

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

m

112

R$ 425,97

R$ 47.708,64

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

44

R$ 786,35

R$ 34.599,40

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

24

R$ 3.605,21

R$ 86.525,04

Composição
CetecLins
Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1000mm
Dissipador de energia
Ø1200mm

unidade

1

R$ 3.800,00

R$ 3.800,00

unidade

1

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

50

R$ 96,09

R$ 4.804,50

Total

R$ 709.148,54

Fonte: CETECLins (2017)
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Valor da intervenção em 2031 ...........................................................R$ 568.954,31
Valor da intervenção em 2032 ...........................................................R$ 608.724,22
Valor da intervenção em 2033 ...........................................................R$ 651.274,04

O vigésimo primeiro objetivo caracteriza-se pela construção de um bueiro celular
para a transposição de aguas na Avenida General Milton Fernandes de Melo, na
Chácara Flora.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua ao local, ocasionando alagamento da via
e residências, causando transtorno a moradores e transeuntes.

Ocorre que o local se trata de um fundo de vale, sendo o único caminho para o
escoamento das aguas da área a montante, sendo necessário um vão livre para o
escoamento, considerando um período de retorno de T= 10 anos.
Área de bacia de contribuição – 0,76km²;
∆h do talvegue – 503 – 452 – 51m;
Comprimento do talvegue – 1.398,22m =1,40km.

Método Racional
Q= 166,67.C.i.A.D

a) Calculo do tempo de concentração

tc = 57 ( L³/Δh)0,385 = 57 ( 1,4³/51)0,385 = 19 minutos
b) Determinação de intensidade da chuva (i)
T = 10 anos
Equação de chuva de Lins – SP – i = 111,60mm/h = 1,86mm/minutos
c) Coeficiente D de distancia
A > 50ha
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D = 1-0,009*1,4/2 = 0,99
d) C = 0,35
e) Calculo da vazão (l/s)
Q = 166,67*0,35*1,86*76*0,99
Q = 8.163,7l/s = 8,2m³/s
Declividade Média do terreno = 51/1398,22 = 0,0365m/m
Proposta de solução: Galeria Pré Moldada de 1,20m X 1,20m, com capacidade de
vazão de:

Rh = 1,44/3,6 = 0,40
Rh2/3 = 0,546
Q = [(0,546 * 0,191) 0,018]*1,44 = 8,34m³/s

A implantação será em curto prazo, no ano de 2019.

Tabela 67. Investimentos a serem realizados no Setor 21
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

88,8704

R$ 10,98

R$ 975,80

TUBOS COPEL

Bueiro Celular 1,20m X
1,20m

m

16

R$ 1.190,00

R$ 19.040,00

Composição
CetecLins

Muro de Ala 1,20m

unidade

2

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

Total

R$ 30.015,80

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2019 ...........................................................R$ 34.358,66

O vigésimo segundo objetivo caracteriza-se pelo projeto de implantação de
sistemas de galerias de águas pluviais no Setor 22, que compreende o Parque
Ferroviário.
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Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, as aguas se
acumulam nas ruas, causando transtorno aos moradores. Em visita ao local, foi
observada total ausência de pavimentação de ruas e nenhum dispositivo que
possibilitasse a drenagem de águas, mesmo superficialmente, haja vista a existência
de barreira, formada pelo traçado da via férrea em consequência do seu terrapleno e
das construções existentes, resultando o represamento de águas. A solução
encontrada para o caso em questão é a implantação de sistema de drenagem a
partir do ponto com cota de nível inferior da área de alagamento até ao Córrego São
Miguel, conforme figura abaixo.
Solução:
1) Execução de uma linha de tubos de concreto Ø80 cm iniciando no ponto de
cota inferior da área de alagamento com extensão até ao Córrego São
Miguel;
2) Execução de boca de lobo dupla na tomada do sistema;
3) Execução de dispositivo dissipador de energia simples no ponto de descarga.

Dimensionamento:
1) Pelo Método Racional calculamos a vazão de 2,10 m³/s, que aflui ao ponto
mais baixo do alagamento, sendo considerado:
a. Área da bacia = 0,27 km² (27 há);
b. Desnível da bacia = 16,00 m;
c. Talvegue da bacia = 556,00 m;
d. Coeficiente de escoamento superficial (c) = 0,20;
e. Intensidade de chuva (Lins-SP) = 2,32 mm/min (10 anos);
f.

Tempo de concentração (tc) = 10 minutos;

2) Tubulação (Equação de Manning):
a. Desnível da linha de tubos = 31,00 m;
b. Comprimento da linha de tubos = 678,00 m;
c. Velocidade para tubo Ø80 cm = 4,54 m/s
d. Vazão na rede de tubos = 2,22 m³/s;

Portanto, a vazão calculada para a rede (2,22 m³/s) > vazão necessária no ponto
(2,10 m³/s).
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Figura 778. Esquema da drenagem Parque Ferroviário
Dissipador de
energia 0,80m

Córrego São
Miguel

Linha de tubos de
concreto de Ø 0,80
metros
Comprimento total
678 m

Boca de lobo dupla

Fonte: Google Earth e CetecLins (2017

Ressaltamos que para a execução desta obra, no trecho onde a linha de tibo cruza
com a linha férrea será necessário a utilização de método não destrutivo.
A implantação será em médio prazo, no ano de 2025.

Tabela 68. Investimentos a serem realizados no Setor 22
continua
Código
72915 SINAPI
Julho 2017

92214 SINAPI
Julho 2017
83659 SINAPI
Julho 2017

Discriminação do serviços
Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m
Boca de lobo (simples)

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

m³

2296,8

R$ 10,98

R$ 25.218,86

m

638

R$ 221,16

R$ 141.100,08

unidade

2

R$ 786,35

R$ 1.572,70

Total

56

conclusão
Código
83711 SINAPI
Julho 2017
Composição
CetecLins

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Poço de visita

unidade

3

R$ 3.605,21

R$ 10.815,63

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

1

R$ 3.100,00

R$ 3.100,00

Total

Total

R$ 181.807,27

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2025 ...........................................................R$ 291.751,80

O vigésimo terceiro objetivo caracteriza-se pelo projeto de readequação e
ampliação da rede de galerias de águas pluviais no Setor 23, que compreende a Rua
Douradinho e ruas a montante.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento da residência por onde o tubo de Ø800mm passa,
causando transtorno ao morador, além de ocasionar a destruição do pavimento nas
ruas a montante devido à alta velocidade que as enxurradas atingem.

A implantação será em médio prazo, nos anos de 2026, 2027 e 2028.

Tabela 69. Investimentos a serem realizados no Setor 23
continua
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

10326,8

R$ 10,98

R$ 113.388,26

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

510

R$ 93,03

R$ 47.445,30

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

757

R$ 149,23

R$ 112.967,11

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

569

R$ 221,16

R$ 125.840,04

Total
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conclusão
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

211

R$ 296,76

R$ 62.616,36

m

288

R$ 425,97

R$ 122.679,36

m

320

R$ 600,95

R$ 192.304,00

92829 SINAPI
Julho 2017

92831 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,50m

Total

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

39

R$ 786,35

R$ 30.667,65

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

28

R$ 3.605,21

R$ 100.945,88

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

2

R$ 3.100,00

R$ 6.200,00

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø1500mm

unidade

1

R$ 6.250,00

R$ 6.250,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

110

R$ 96,09

R$ 10.569,90

Total

R$ 931.873,86

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2026 ...........................................................R$ 570.590,53
Valor da intervenção em 2027 ...........................................................R$ 610.474,81
Valor da intervenção em 2028 ...........................................................R$ 653.147,00

O vigésimo quarto objetivo caracteriza-se pelo projeto de implantação de rede de
galerias de aguas pluviais no Setor 24, que compreende a região do Jardim Santa
Lucia e San Fernando.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, agua não
consegue drenam, devido a área mais baixa onde a mesma se acumula não ter
passagem, ocasionando alagamento do ponto e causando transtorno aos moradores,
sendo necessário a desapropriação do lote que se encontra no ponto mais baixo
para a abertura de rua ou viela, onde será possível a construção de uma linha de
tubos de concreto para escoar as aguas que se acumulam no ponto. Neste setor
também existe a problemática da galeria existente no final da Rua João Bossonaro
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ser subdimensionada para o volume de agua que chega, deixando a rua totalmente
alagada.

A implantação será em médio prazo, nos anos de 2028 e 2029.

Tabela 70. Investimentos a serem realizados no Setor 24
Código
72915 SINAPI
Julho 2017

92210 SINAPI
Julho 2017

Discriminação do serviços
Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade
Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

m³

6405,4

R$ 10,98

R$ 70.331,29

m

495

R$ 93,03

R$ 46.049,85

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

589

R$ 149,23

R$ 87.896,47

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

276

R$ 221,16

R$ 61.040,16

92216 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,00m

m

153

R$ 296,76

R$ 45.404,28

92829 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 1,20m

m

278

R$ 425,97

R$ 118.419,66

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

37

R$ 786,35

R$ 29.094,95

Poço de visita

unidade

15

R$ 3.605,21

R$ 54.078,15

Dissipador de energia
Ø1200mm

unidade

1

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

83711 SINAPI
Julho 2017
Composição
CetecLins

Total

R$ 517.314,81

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2028 ...........................................................R$ 475.131,25
Valor da intervenção em 2029 ...........................................................R$ 508.342,93

O vigésimo quinto objetivo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 25, que compreende o Conjunto Habitacional
José Dias Santos.

59

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, a galeria
existente não consegue drenar toda a agua que chega das ruas a montante,
ocasionando alagamento das vias, e provocando erosões ao final do lançamento que
não possui sistema de dissipação de energia.

A implantação será em curto prazo, no ano de 2020.

Tabela 71. Investimentos a serem realizados no Setor 25
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

844,4

R$ 10,98

R$ 9.271,51

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

105

R$ 93,03

R$ 9.768,15

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

172

R$ 149,23

R$ 25.667,56

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

7

R$ 786,35

R$ 5.504,45

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

4

R$ 3.605,21

R$ 14.420,84

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

2

R$ 3.100,00

R$ 6.200,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

20

R$ 96,09

R$ 1.921,80

Total

R$ 72.754,31

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2020 ...........................................................R$ 89.102,17

O vigésimo sexto objetivo caracteriza-se pelo projeto de implantação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor 26, que compreende o Jardim São Roque.

Justifica-se a ação em virtude de em dias de intensas precipitações, as aguas
pluviais escorrem superficialmente, ocasionando erosões e carreando lama para as
residências, em virtude de o local não ser pavimentado e não possuir sistema de
drenagem pluvial.
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A implantação será em curto prazo, no ano de 2021.

Tabela 72. Investimentos a serem realizados no Setor 26
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário

Total

72915 SINAPI
Julho 2017

Escavação mecanizada de
vala em material de 2°
categoria até 2 m de
profundidade

m³

4091,2

R$ 10,98

R$ 44.921,38

92210 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto com junta rígida Ø
0,40m

m

390

R$ 93,03

R$ 36.281,70

92212 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto tubo de concreto
com junta rígida Ø 0,60m

m

701

R$ 149,23

R$ 104.610,23

92214 SINAPI
Julho 2017

Fornecimento e
assentamento tubo de
concreto de concreto com
junta rígida Ø 0,80m

m

210

R$ 221,16

R$ 46.443,60

83659 SINAPI
Julho 2017

Boca de lobo (simples)

unidade

29

R$ 786,35

R$ 22.804,15

83711 SINAPI
Julho 2017

Poço de visita

unidade

13

R$ 3.605,21

R$ 46.867,73

Composição
CetecLins

Dissipador de energia
Ø600mm /Ø800mm

unidade

4

R$ 3.100,00

R$ 12.400,00

94293 SINAPI
Julho 2017

Execução de sarjetão de
concreto usinado, moldado
em loco em trecho reto

m

20

R$ 96,09

R$ 1.921,80

Total

R$ 316.250,59

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da intervenção em 2021 ...........................................................R$ 414.385,06

O vigésimo sétimo objetivo caracteriza-se pela contratação de empresa
especializada para a revisão do projeto das Barragem, que foram projetadas para
mitigar o problema de enchentes dos córregos que cortam a área urbana do
Município, inundando ruas e residências lindeiras aos corpos hídricos.

Com relação às reclamações acima referenciadas, passamos a relatar:

Em 2008, após a ocorrência de uma precipitação pluviométrica de grande
intensidade, que provocou a inundação de uma extensa área na região da Estação
Rodoviária de Lins, a então administração municipal contratou, através do contrato nº
61

008/2008 a empresa ARGOS- Engenharia S/S Ltda, com o objetivo de elaborar
estudos hidrológicos e projeto básico de Barragens de Contenção e Canalização de
córrego como solução definitiva para tão aflitivo problema.

A empresa contratada concluiu em um relatório técnico que a melhor solução seria a
construção de algumas barragens de contenção com o objetivo de diminuir
significativamente as vazões de pico observadas nos hidrogramas de cheia.

Foram definidos três reservatórios de retenção em linha em pontos estratégicos dos
córregos que cruzam a zona urbana de Lins, qual seja:
- No ribeirão Campestre, a montante da Rodovia Marechal Rondon.
- No córrego Barbosa, a montante da área urbana.
- No córrego Barbosinha também a montante da área urbana.

Entretanto, com o passar dos anos e a não viabilização do projeto

contratado,

alguns loteamentos foram sendo implantados à montante dos reservatórios de
contenção projetado nos córregos Barbosa e Barbosinha, o que atualmente
inviabiliza a sua construção.

No caso da barragem do córrego Barbosa, ao ser projetada a área do lago de
acumulação com sua cota máxima, observa-se que a mesma sobrepõe em parte do
loteamento Residencial Ana Beatriz, sugerindo a inundação de algumas ruas e lotes
do citado loteamento. Ainda a montante, da barragem projetada está implantado o
loteamento Residencial Manoel Scalf, que não foi previsto nos cálculos do projeto
original e que certamente ocasionará uma área impermeabilizada maior e, portanto,
um regime hidráulico diferente do projetado.

Não é diferente a situação da barragem projetada do córrego Barbosinha, onde ao se
projetar a área de inundação com sua cota de nível máxima, também observamos
uma sobreposição do lago nas quadras e ruas dos loteamentos Parque das Flores e
Jardim São Roque. Também a montante da barragem projetada foram implantados
três loteamentos, sendo eles: Residencial Flamboyant, Jardim Santo Alfonso e
Residencial São Francisco, que certamente vai alterar o volume do caudal que
demanda à futura barragem, por conta da impermeabilização do solo naquelas
áreas.
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Em vista de tais fatos, a solução do problema da Avenida Tiradentes
necessariamente deverá passar por uma revisão técnica dos cálculos hidrológicos do
projeto original, bem como do remanejamento dos pontos de construção das duas
barragens de contenção (Barbosa e Barbosinha).

Tal ação requer urgência, pois com o crescimento da malha urbana acelerado, é
inevitável a ocupação de áreas, o que dificultará na realocação das barragens

A implantação será em curto prazo, no ano de 2018.

Contratação de empresa especializada para revisão do projeto básico das barragens
de contenção de cheias no Município de Lins, elaborado pela empresa Argos
engenharia ........................................................................................R$ 120.000,00

Valor da intervenção em 2018 ...........................................................R$ 128.388,00

O vigésimo oitavo caracteriza-se pelo projeto de ampliação da rede de sistemas de
galerias de águas pluviais para acompanhamento do crescimento da mancha
urbana. O prazo de implantação compreende o período de 2018 a 2042.

Justifica-se a ação pela evolução populacional ao longo do plano, que
consequentemente obriga a planejar e implantar os serviços de galerias de águas
pluviais que atendam o crescimento da demanda por esses serviços.

Valor da intervenção em 2018 ............................................................. R$ 726.310,23
Valor da intervenção em 2019 ............................................................. R$ 634.557,36
Valor da intervenção em 2020 ............................................................. R$ 682.657,23
Valor da intervenção em 2021 ............................................................. R$ 734.403,09
Valor da intervenção em 2022 ............................................................. R$ 790.071,34
Valor da intervenção em 2023 ............................................................. R$ 849.959,27
Valor da intervenção em 2024 ............................................................. R$ 914.386,74
Valor da intervenção em 2025 ............................................................. R$ 983.697,86
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Valor da intervenção em 2026 ...........................................................R$ 1.058.262,81
Valor da intervenção em 2027 ...........................................................R$ 1.138.479,83
Valor da intervenção em 2028 ...........................................................R$ 1.224.777,36
Valor da intervenção em 2029 ...........................................................R$ 1.317.616,29
Valor da intervenção em 2030 ...........................................................R$ 1.417.792,48
Valor da intervenção em 2031 ...........................................................R$ 1.524.939,35
Valor da intervenção em 2032 ...........................................................R$ 1.640.530,76
Valor da intervenção em 2033 ...........................................................R$ 1.764.884,07
Valor da intervenção em 2034 ...........................................................R$ 1.898.663,46
Valor da intervenção em 2035 ...........................................................R$ 2.042.583,40
Valor da intervenção em 2036 ...........................................................R$ 2.197.412,58
Valor da intervenção em 2037 ...........................................................R$ 2.363.977,90
Valor da intervenção em 2038 ...........................................................R$ 2.543.168,99
Valor da intervenção em 2039 ...........................................................R$ 2.735.942,89
Valor da intervenção em 2040 ...........................................................R$ 2.943.329,17
Valor da intervenção em 2041 ...........................................................R$ 3.166.435,47
Valor da intervenção em 2042 ...........................................................R$ 3.406.453,37

O quantitativo em metros de galerias de tubos de concreto, bocas de lobo, poços de
visita, foi calculado esses valores neste Plano de Saneamento e estão distribuídos
conforme Tabela 73. Os Croquis se distribuição das tubulações e bocas de lobo
estão apresentadas nos ANEXOS MAPAS – CROQUIS.

Tabela 73. Quantitativo de equipamentos de drenagem a serem implantado no
Município de Lins
continua
Serviço

Unidade

Total

Boca de lobo simples

Unid

886

Poço de Visita

Unid

503

Tubo concreto Ф 0,40

m

11.446

Tubo concreto Ф 0,60

m

11.562

Tubo concreto Ф 0,80

m

20.997

Tubo concreto Ф 1,00

m

6.378

Tubo concreto Ф 1,20

m

3.161
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conclusão
Serviço

Unidade

Total

m

1.872

Dissipador Ф 600/800mm

unidade

25

Dissipador Ф 1000mm

unidade

13

Dissipador Ф 1200mm

unidade

6

Dissipador Ф 1500mm

unidade

4

Sarjetão

m

1.290

Bueiro celular 1,20m X 1,20m

m

16

Tubo concreto Ф 1,50

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.3.2 Medidas Não Estruturais

3.3.3.2.1. Critérios para O Desenvolvimento De Projetos Urbanísticos

A proposição de medidas mitigadoras para o desenvolvimento urbano do município
visa a definição de critérios técnicos a serem considerados na elaboração de normas
e projetos para a urbanização e na análise de projetos de empreendimentos, visando
reduzir ou anular os impactos decorrentes da elevação dos volumes de água
escoados superficialmente e da redução do tempo de concentração da bacia. Dessa
forma, considerando que o parcelamento do solo urbano pressupõe a destinação de
áreas para compor o sistema viário, as áreas livres de uso público (áreas verdes e
sistemas de lazer), as áreas institucionais e a própria área dos lotes resultantes,
foram propostas medidas mitigadoras para cada uma dessas destinações do uso do
solo.

3.3.3.2.1.1. Taxa Mínima De Permeabilidade Nos Lotes

Independentemente da tipologia do uso do solo (residencial, comercial ou industrial,
por exemplo) recomenda-se a taxa de impermeabilização máxima de 65%,
mantendo-se então a taxa mínima de permeabilidade de 35% em cada lote, sendo
destinada para composição de espaços abertos, parques e jardins, com cobertura de
grama. A ocorrência de taxas de impermeabilização superiores a 65% poderá ser
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compensada com a implantação de caixas de retenção no interior dos lotes,
conforme critérios recomendados no item 3.3.3.2.1.6.

3.3.3.2.1.2 Revestimento de Ruas E Passeios Públicos

No caso das pistas de rolamento dos veículos, o tratamento tradicional envolve a
pavimentação asfáltica, a qual promove a impermeabilização total do solo e rápido
escoamento superficial. Como medida mitigadora, recomenda-se a utilização parcial
de pavimentos articulados ou intertravados (tipo paralelepípedo, bloquetes,
´concregrama`, entre outros), os quais promovem o retardamento do escoamento
das águas pluviais (com o aumento do tempo de concentração) e manutenção de
taxas de infiltração (embora mínimas, tendo em vista a compactação do solo),
reduzindo as vazões de pico para jusante e o volume total escoado. A utilização de
pavimentos articulados pode ser considerada de maneira parcial, uma vez que o
mesmo pode não se mostrar adequado em determinadas situações, tais como
tráfego pesado, transporte público, entre outros. Mesmo nas vias de acesso local,
pode-se adotar soluções intermediárias, composta por pisos articulados e asfalto.
Neste caso, a utilização do pavimento asfáltico pode ser adequada na faixa
destinada ao rolamento de veículos e visando estimular o uso da bicicleta, enquanto
a pavimentação em piso articulado, que visa os benefícios com relação à dinâmica
hidrológica, sendo preferencialmente utilizada junto às guias e nos ´cul-de-sac´, por
exemplo. No caso dos passeios públicos ou calçadas, propõe-se como medida
mitigadora a manutenção de até 75% das calçadas permeáveis, com grama e
devidamente

arborizadas.

Nesse

sentido,

é

recomendável

a

adoção

de

procedimentos visando a alteração do atual parâmetro mínimo de largura do leito
carroçável e dos passeios das ruas de acesso local. Atualmente são exigidos no
mínimo 8 metros de leito carroçável e calçadas laterais de 3 metros cada. Torna-se
recomendável a ampliação da área de calçada, que poderia ser ajardinada,
melhorando os aspectos de paisagismo e infiltração de água no solo, reduzindo o
leito carroçável, tendo em vista o tráfego limitado nas ruas de acesso local,
mantendo-se a largura total do sistema viário em 14,00 metros, conforme legislação
vigente.
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3.3.3.2.1.3. Tratamento Das Áreas Institucionais
As áreas institucionais destinadas aos Equipamentos Públicos Urbanos – em sua
maioria como faixas das duas linhas de alta tensão que cortam o Município, são
áreas permanentemente permeáveis, sendo, no modo tradicional, mantidas apenas
com gramíneas rasteiras. Como medida mitigadora, propõe-se a implantação de
projetos técnicos de terraceamento e implantação de bacias de infiltração nas Áreas
Institucionais – Equipamentos Públicos Urbanos, - faixas das linhas de alta tensão,
que deverá permitir uma maior taxa de infiltração e reduzir os problemas de erosão,
agregando função compatível com a conservação dessas áreas institucionais. Para
tanto, devem ser previstas a descompactação do solo e dimensionados terraços em
gradiente e bacias de infiltração, prevendo o revestimento vegetal por gramíneas
rasteiras ou forrações, visando a melhoria do aspecto paisagístico. A implantação do
sistema de terraços deverá ter sua topografia adequada conjuntamente com a
implantação da terraplenagem no sistema viário, podendo ser utilizada a camada
superficial do solo para conformação dos terraços e bacias de infiltração.

3.3.3.2.1.4. Tratamento Das Áreas De Sistemas De Lazer

As áreas livres de uso público destinadas aos sistemas de lazer são áreas
predominantemente permeáveis, sendo, no modo tradicional, mantidas com
gramíneas rasteiras. Como medidas mitigadoras, propõe-se a implantação de
projetos técnicos de paisagismo e arborização dos sistemas de lazer e logradouros
públicos, com os quais espera-se uma influência na dinâmica hidrológica da bacia.
Além desse benefício, provém o incremento na diversidade de espécies arbóreas, a
absorção de ruídos, atuando como filtro das partículas sólidas em suspensão no ar, a
atenuação da temperatura e luminosidade, além de estar servindo futuramente de
abrigo aos pássaros, aspectos estes, que em conjunto com a melhoria paisagística,
são considerados extremamente importantes na qualidade de vida dos futuros
moradores. Os projetos técnicos de paisagismo e arborização dos sistemas de lazer
e logradouros públicos deverão estar baseados em critérios de escolha das espécies
indicadas para a arborização de calçadas e sistemas de lazer baseados nas
características ornamentais das árvores, além de porte, tipo de copa, sistema
radicular e indicação técnica para vias públicas, baseado por exemplo nos manuais
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técnicos da CESP, CPFL e ELEKTRO, considerando largura de calçada, presença
de rede elétrica, procurando assim evitar problemas futuros. A locação das árvores
no arruamento se dará de forma a não interferir nos demais projetos de
infraestrutura, procurando-se uma maior diversificação possível de espécies,
utilizando-se espécies nativas da região, visando a manutenção de banco genético
regional com benefícios à flora e fauna.

3.3.3.2.1.5. Tratamento Das Áreas De Preservação Permanente

As áreas livres de uso público destinadas às áreas verdes (áreas de preservação
permanente e fragmentos de vegetação nativa) são permanentemente permeáveis,
sendo exigida a implantação de projetos técnicos de restauração ecológica,
prevendo o reflorestamento com espécies arbóreas nativas, conforme exigência da
legislação. Tal projeto contribuirá significativamente com a condição ambiental do
Município, promovendo um incremento na diversidade de espécies, bem como
proporcionando um melhor bem estar aos futuros moradores, agindo sobre o lado
físico e mental dos mesmos, absorvendo ruídos, atuando como filtro das partículas
sólidas em suspensão no ar, exercendo influência no balanço hídrico, atenuando a
temperatura e luminosidade, amortecendo o impacto das chuvas e o escoamento
superficial e nos funda de vale, além de estar servindo futuramente para o abrigo,
alimentação e deslocamento de pássaros e outros animais, atuando como
corredores ecológicos.

3.3.3.2.1.6. Sistema De Controle De Drenagem

O sistema de controle de drenagem ora sugerido prevê a implantação de três tipos
de dispositivos, de maneira complementar aos sistemas de drenagem pluvial
atualmente implantados nos projetos de urbanização na região. Os dispositivos
recomendados são: as caixas de retenção, as bacias de sedimentação e as bacias
de detenção. As caixas de retenção visam o controle da poluição difusa e/ou a
compensação de taxas de impermeabilização quando acima do recomendado,
possibilitando ainda o reuso ou infiltração da água. As bacias de sedimentação visam
evitar o aporte de sedimentos nas bacias de detenção, retendo-os, possibilitando
68

também o controle da poluição difusa e o reuso da água. As bacias de detenção, a
serem implantadas nas várzeas naturais, visam o armazenamento temporário de
grandes volumes de água, visando o amortecimento das ondas de cheia na bacia.
Tais dispositivos, suas funções e critérios de pré-dimensionamento são apresentados
a seguir esquematicamente na figura a seguir.

Figura 779. Representação esquemática do sistema de controle de drenagem
recomendado para as bacias de Lins.

Fonte: Plano de Macrodrenagem da Bacia do Ribeirão Pinheiros, Valinhos, SP

3.3.3.2.2. Criação de Legislação

A aceitação por parte da população para a implantação de medidas estruturais de
contenção ou retardamento das águas de chuvas no lote, torna-se difícil em face do
desconhecimento e da importância de tal medida, da dificuldade da população em
geral de diferenciar esgoto sanitário de águas pluviais, principalmente o
conhecimento do sistema separador absoluto.
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A implementação de tais medidas por parte do poder público, em especial as
prefeituras municipais, tem encontrado dificuldades em conscientizar a população
através de programas educacionais. Diante deste quadro, o único recurso que resta
ao poder público, é através de legislação específica, inclusive com penalizações
pecuniárias a aqueles que não a respeitarem.

Exemplos destas medidas é na Prefeitura Municipal de Guarulhos, que através da
Lei 5617 de 9 de novembro de 2000, torna obrigatório a construção de piscinão para
áreas acima de 10.000m². Para a detenção em lotes, isto é, os minis piscinões, ou
micro reservatórios, os microreservatórios deverão ter a finalidade de retenção ou de
reuso da água de chuva, e devem seguir os parâmetros relacionados com o tamanho
do lote:

Área do Lote = 125,00m²,

volume de reservação = 500 litros

Área do Lote = 250,00m²,

volume de reservação = 1000 litros

Área do Lote = 300,00m²,

volume de reservação = 1500 litros

Área do Lote = 500,00m²,

volume de reservação = 2500 litros

Área do Lote = 600,00m²,

volume de reservação = 3500 litros

Lotes acima de 600,00m² terão reservatórios de detenção ou retenção com
dimensionamento de volume de 6 (seis) litros por metro quadrado de área do lote.
Entre outras exigências, a Lei Municipal de Guarulhos, exige que deverá existir um
vertedor de emergência, os reservatórios não poderão ser construídos sob áreas
edificadas.

Para obtenção da estimativa de um reservatório de detenção, a Prefeitura de
Guarulhos adotou o método de Baker:

Vs = Qd x td (1-Qa/Qd)
onde:
Vs = volume do reservatório na unidade
Qd = pico de vazão após a ocupação da unidade
Qa = pico da vazão antes da ocupação da unidade
td = tempo de pico da vazão após o desenvolvimento, igual ao tempo de
concentração.
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O município de São Paulo, através da Lei 13.276 de 4 de janeiro de 2002, torna
obrigatório a construção de reservatórios para as águas de chuvas coletadas por
coberturas e pavimentos dos lotes, edificados ou não, que tenham área
impermeabilizada superior a 500,00m².

Diferentemente da lei do município de Guarulhos, que pré dimensiona o tamanho do
micro reservatório, a Lei da capital de São Paulo, a capacidade do reservatório
deverá ser calculada com base na seguinte equação:
V = 0,15 x Ai x IP x t
onde:
V = volume do reservatório (m3)
Ai = área impermeabilizada (m2)
IP = índice pluviométrico igual a 0,06 m/h
t = tempo de duração da chuva igual a uma hora.

Na regulamentação da Lei 13.276 do Município de São Paulo, as exigências da
citada lei, tornou-se obrigatório não só para as construções novas, tornou-se
obrigatório também nas reformas, ampliações ou regularização das construções
existentes.

Nos estacionamentos em geral e pátios de manobras (das indústrias), é obrigatória a
construção de pavimento permeáveis ou a construção de micro reservatórios,
seguindo as exigências da referida Lei.

As águas pluviais captadas deverão preferencialmente infiltrar-se no solo, desde que
não comprometa a estabilidade das construções do lote ou dos lotes vizinhos.

3.3.3.2.3. Gestão de drenagem urbana

A grande maioria das cidades não tem definido uma entidade para controle e
desenvolvimento da drenagem urbana. São poucas as cidade que possuem um
departamento especializado. A drenagem pluvial apresenta várias interfaces
gerenciais com: planejamento urbano, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana, transporte e meio ambiente.
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Os planos têm sido realizados setorialmente como o de esgotamento sanitário e o de
resíduo sólido. É essencial que as interfaces entre os mesmos sejam bem definidas,
quando não forem desenvolvidos de forma integrada.

Como ações gerenciais recomenda-se o seguinte:


A definição clara dentro da administração municipal sobre o escoamento

Pluvial;


Plano de Ações de cada bacia seja desenvolvido com a participação efetiva
dos órgãos que possuam atribuição com esgotamento sanitário e resíduo
sólido. É importante que a limpeza das estruturas de drenagem tenha uma
definição de atribuição;



Programa de Manutenção das obras implementadas: considerando que as
detenções distribuídas pela cidade serão locais de retenção de material sólido
e podem ter interferência ambiental, recomenda-se que seja criado um grupo
gerencial interdepartamental que será responsável pelas ações de:
manutenção e recuperação.



Aprovação de projetos: A avaliação dos projetos de drenagem deve ser
executada por profissionais treinados dentro de nova concepção de controle
da drenagem, possuindo capacidade de orientar soluções para os projetistas
nesta fase de implantação do Plano;



Fiscalização: A fiscalização também depende de profissionais treinados. Esta
parte do processo é essencial para viabilizar a regulamentação na cidade.



Educação: A educação deve ser vista dentro do seguinte: (a) formação de
profissionais da entidade e de projetistas; (b) formação de projetistas de obra
em geral: arquitetos e engenheiros; (c) divulgação a população essencial para
o entendimento e apoio das medidas que atuam em drenagem urbana.

3.3.3.3. Programas

Os programas são os estudos complementares de médio e longo prazo que são
recomendados no Plano visando melhorar as deficiências encontradas na
elaboração do Plano desenvolvido. Os programas podem ser:
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Programa de monitoramento;



Estudos complementares necessários ao aprimoramento do Plano;



Manutenção;



Fiscalização;

3.3.3.3.1. Monitoramento

O planejamento do controle quantitativo e qualitativo da drenagem urbana passa pelo
conhecimento do comportamento dos processos relacionados com a drenagem
pluvial. A quantidade de dados hidrológicos e ambientais é reduzida e o
planejamento nesta etapa é realizado com base em informações secundárias, o que
tende a apresentar maiores incertezas quanto a tomada de decisão na escolha de
alternativas.

Este programa busca disponibilizar informações para a gestão do desenvolvimento
urbano, articulando produtores e usuários e estabelecendo critérios que garantam a
qualidade das informações produzidas.

O programa de monitoramento pode possuir os seguintes componentes:


Monitoramento de bacias representativas da cidade;



Avaliação e Monitoramento das áreas impermeáveis;



Monitoramento de material sólido na drenagem;



Completar o cadastro da drenagem da cidade.

a) Monitoramento de bacias representativas da cidade:

Na cidade geralmente existem poucos dados hidrológicos. É necessário conhecer a
variabilidade da precipitação na cidade, podem existir diferenças na tendência de
precipitação em algumas áreas da cidade.
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Para determinação das vazões nas bacias urbanas são utilizados modelos
hidrológicos que possuem parâmetros que são estimados com base em dados
observados de precipitação e vazão ou estimados através de informações de
literatura.

Os estudos geralmente utilizados no Plano estimam estes parâmetros com base em
dados de outras regiões. Nas cidades geralmente não existem dados de qualidade
da água dos pluviais. Estas informações são importantes para conhecer o nível de
poluição resultante deste escoamento, as cargas dos diferentes componentes,
visando estabelecer medidas de controle adequadas.

Os objetivos do programa são de aumentar a informação de precipitação, vazão,
parâmetros de qualidade da água de algumas bacias representativas do
desenvolvimento urbano e acompanhar qualquer alteração do seu comportamento
frente ao planejamento previsto. Para o desenvolvimento deste programa pode-se
utilizar a seguinte sequência metodológica:


Levantamento de variáveis hidrológicas e de parâmetros de qualidade da
água;



Para os mesmos locais identificar os principais indicadores de ocupação
urbana para os mesmos períodos dos dados coletados;



Preparar um plano de complementação da rede existente;



Criar um banco de dados para receber as informações existentes e coletadas;



Implementar a rede prevista e torná-la operacional.

b) Avaliação e monitoramento de áreas impermeáveis:

O desenvolvimento urbano da cidade é dinâmico, o monitoramento da densificação
urbana é importante para avaliar o impacto sobre a infraestrutura da cidade. Em
estudos hidrológicos desenvolvidos nos últimos anos com dados de cidades
brasileiras, incluindo São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, Campana e Tucci (1994)
apresentaram uma relação bem definida entre a densificação urbana e as áreas
impermeáveis. Portanto, o aumento da densificação tem relação direta com o
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aumento da impermeabilização do solo, que é a causa principal do aumento das
vazões da drenagem pluvial.

Durante a realização do Plano é necessário fazer algumas adaptações das relações
obtidas devido ao relevo muito acidentado da cidade, no entanto estas adaptações
necessitam de verificação.

Além disso, dentro do planejamento foram previstos cenários futuros de
desenvolvimento. Considerando que estes cenários podem se afastar da previsão é
necessário acompanhar a alteração efetiva da impermeabilização nas bacias
planejadas.

O objetivo é o de avaliar as relações de densidade habitacional e área impermeável
da cidade e acompanhar a variação das áreas impermeáveis das bacias
hidrográficas verificando alterações das condições de planejamento.

Este programa pode ser estabelecido com base no seguinte:


Utilizando dados de campo e imagens estabelecer a relação de densidade
habitacional e área impermeável para a cidade;



Anualmente determinar para cada uma das bacias da cidade as áreas
impermeáveis;



Verificar se estão dentro dos cenários previstos no Plano;



Sempre que houver novos levantamentos populacionais, atualizar a relação
densidade x área impermeável. Ajustar esta relação para áreas comerciais e
industriais.

c) Monitoramento de resíduos sólidos na drenagem:

Existem grandes incertezas quanto à quantidade de material sólido que chega ao
sistema de drenagem. A avaliação destas informações é muito limitada no Brasil.
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Geralmente, é conhecido a quantidade de material sólido coletado em cada área de
coleta, mas não se conhece quanto efetivamente chega à drenagem. Os números
podem chegar a diferenças de magnitude significativas.

Os estudos de drenagem urbana partem do princípio que um conduto tem
capacidade de transportar a vazão que chega no seu trecho de montante e não é
possível estimar quanto deste conduto estará entupido em função da produção de
material sólido.

Desta forma, muitos alagamentos que ocorrem são devidos não à falta de
capacidade projetada do conduto hidráulico, mas por causa de obstruções
provocadas pelo material sólido.

Para que seja possível atuar sobre este problema é necessário conhecer melhor
como os componentes da produção e transporte deste material ocorrem em bacias
urbanas.

O objetivo é de quantificar a quantidade de material sólido que chega à drenagem
pluvial, como base para implantação de medidas mitigadoras. Para quantificar os
componentes que envolvem a produção e transporte do material sólido é necessário
definir uma ou mais áreas de amostra.

A metodologia prevista é a seguinte:


Definir as metas de um programa de estimativa dos componentes do
processo de geração e transporte de material sólido para a drenagem;



Escolher uma ou mais áreas representativas para amostragem;



Definir os componentes;



Quantificar os componentes para as áreas amostradas por um período
suficientemente representativo;



Propor medidas mitigadoras para a redução dos entupimentos
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d) Completar o cadastro do sistema de drenagem:

O sistema de drenagem em geral não é totalmente cadastrado. Além disso, é
necessário estabelecer um sistema de banco de dados que atualize todas as
alterações que são realizadas na cidade, caso contrário a cada período de 2-4 anos
são necessários outros levantamentos para atualização.

O erro existente pode comprometer o dimensionamento das obras e o estudo de
alternativas. Na fase de projeto, é essencial que o cadastro esteja adequadamente
determinado.

O objetivo é o de levantar o cadastro de condutos pluviais da cidade e manter um
banco de dados atualizado.

A metodologia consiste no seguinte:


Levantamento do cadastro das áreas ainda sem as informações;



Atualização do banco de dados;



Estabelecer procedimentos administrativos para atualização do cadastro a
cada nova obra executada na cidade.

3.3.3.3.2. Estudos complementares

Durante os estudos não foram identificadas necessidades complementares para
aprimoramento do planejamento da drenagem urbana na cidade. Estes estudos
buscam criar informações para a melhoria do futuro planejamento e projeto das
águas pluviais na cidade. Os estudos destacados são os seguintes:


Revisão dos parâmetros hidrológicos;



Metodologia para estimativa da qualidade da água pluvial;



Dispositivos para retenção do material sólido nas detenções;



Verificação das condições de projeto dos dispositivos de controle da fonte;
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a) Revisão dos parâmetros hidrológicos:

O planejamento e o projeto das áreas estudadas geralmente utilizam o modelo SCS
(Soil Conservation Service), que possui dois parâmetros básicos relacionados com a
separação do escoamento e áreas impermeáveis e com o deslocamento do
escoamento na bacia. Estes parâmetros que caracterizam a vazão máxima de um
determinado local em função das características físicas do solo, cobertura e áreas
impermeáveis.

As estimativas destes parâmetros são realizadas com base em dados existentes e
limitadas. Com a coleta de dados hidrológicos das bacias previstos no programa de
monitoramento e aqueles que são implementados em programas recentes, será
possível verificar a relação entre os parâmetros e as características das bacias,
reduzindo as incertezas das estimativas.

O objetivo deste estudo é o de atualizar a relação entre os parâmetros do modelo
utilizado e os tipos de solo, cobertura, características da drenagem e área
impermeável. As etapas da metodologia previstas são:


Seleção dos eventos das bacias com dados disponíveis na cidade e do
programa de monitoramento previsto;



Determinação para a mesma época das características físicas da bacia;



Determinação dos parâmetros com base nos dados observados de
precipitação e vazão;



Verificação das relações existentes e sua adaptação, caso seja necessário.

b) Metodologia para estimativa da qualidade da água pluvial:

Não existe nenhuma metodologia de estimativa desenvolvida para a estimativa da
qualidade de água pluvial com base em dados da realidade urbana brasileira.
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As estimativas são realizadas com base em dados de parâmetros de qualidade da
água de cidades americanas ou europeias com realidade de desenvolvimento
diferente dos condicionantes brasileiros.

Considerando as limitações destacadas no item anterior, observa-se para se possa
obter estimativas consistentes da qualidade da água da drenagem pluvial são
necessários métodos que se baseiem em dados da realidade das bacias da cidade,
dentro dos seus condicionantes urbanos.

Desenvolver metodologia para a estimativa da qualidade de água pluvial com base
em dados de bacias. Os dados seriam os obtidos dentro do programa de
monitoramento destacado no item anterior. A metodologia proposta consiste no
seguinte:


Análise e seleção dos dados de qualidade da água monitorados segundo
programa do item anterior e outros obtidos dentro da cidade;



Avaliação da variabilidade temporal e espacial dos parâmetros de qualidade
da água associados as práticas de limpeza urbana, sistema de saneamento e
outros fatores que influenciam os parâmetros;



Definição de modelo e metodologia adequada para a estimativa em diferentes
níveis da qualidade da água

c) Verificação dos dispositivos de controle:

Na literatura existem vários dispositivos de controle. A experiência de funcionamento
destes dispositivos foi documentada em vários países. No entanto é necessário o
desenvolvimento de experiência local. Estes elementos podem apresentar variações
de comportamento de acordo com as características de uso, produção de material
sólido, clima, entre outros fatores.

Na busca de maior eficiência quantitativa e ambiental do funcionamento dos
dispositivos de controle da drenagem urbana é necessário que uma amostra dos
mesmos seja avaliada ao longo do tempo, para identificar o seu funcionamento e as
correções potenciais de futuros projetos.
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Os objetivos são de avaliar o funcionamento dos dispositivos de controle implantados
na cidade com o advento deste Plano.

As etapas da metodologia propostas são:


Cadastrar todos os dispositivos de controle tais como: pavimento permeáveis,
detenções e retenções e áreas de infiltração. Para este cadastro devem ser
definidas as informações básicas para um banco de dados;



Por amostragem dos dispositivos existentes e pelo acompanhamento dos
profissionais de fiscalização da Prefeitura, realizar anualmente uma avaliação
da eficiência dos dispositivos. Neste caso, serão definidos os critérios de
avaliação e os elementos a serem obtidos dos dispositivos selecionados.



Com base, em pelo uma amostra representativa e funcionamento de um
período de 3 a 5 anos, serão preparadas recomendações com relação a
construção dos dispositivos. Estas avaliações devem ser mantidas por um
período que o projeto identifique que foram esgotados os aprimoramentos.

3.3.3.3.1.3. Programa de manutenção

O programa de manutenção é essencial para permitir que as obras previstas se
tornem efetivas ao longo do tempo. Neste sentido, como recomendado no capítulo
anterior, a prefeitura deveria criar um grupo gerencial e manutenção das detenções
construídas dentro das seguintes visões:


Drenagem urbana;



Controle dos resíduos sólidos;



Proteção ambiental;



Paisagismo e recreação urbana.

Ao longo tempo serão também construídas detenções privadas, que neste caso
serão operadas pelos seus proprietários, mas a experiência dos Estados Unidos e
França tem mostrado que com o passar do tempo o empreendedor privado não faz a
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manutenção e a tendência é que o poder público faça. Nesta situação, o custo é
pago pelo empreendedor com o aumento da taxa operacional.

A falta de manutenção e retirada de material sólido das detenções pode implicar em:
perda da eficiência, propagar doenças e deterioração ambiental. O objetivo é de
manter o sistema de drenagem operando de acordo com sua capacidade projetada
ao longo do tempo. A metodologia pode ser a seguinte:


Criar um grupo gerencial para manutenção dos sistemas em construção no
município;



Treinar equipe de manutenção;



Estabelecer programa preventivo de apoio relacionado com resíduos sólidos,
com apoio comunitário;



Programação das ações de limpeza das detenções nos períodos chuvosos;



Sistematizar a quantificação do volume gerado e sua relação com programas
preventivos.

3.3.3.3.4. Programa de educação

a) Educação técnica e da população:
A falta de conhecimento quanto aos impactos da urbanização na drenagem é muito
grande, tanto no ambiente técnico como na população em geral. Isto dificulta a
tomada de decisão num ambiente como a da cidade, onde a população participa
diretamente das decisões de investimento da cidade. Além disso, os próprios
profissionais de drenagem urbana necessitam de atualizar para implementação das
medidas previstas no Plano.

A viabilização deste Plano depende de aceitação por parte da população e técnicos,
independentemente da regulamentação. Portanto, é necessário que todos tenham as
informações adequadas para que a gestão seja viável.

Os objetivos são de:
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Transmitir conceitos sobre o impacto da urbanização na drenagem urbana
para população, engenheiros e arquitetos;



Treinar técnicos da prefeitura e da iniciativa privada no projeto de técnicas de
controle da drenagem urbana.



Os procedimentos podem ser campanha de divulgação para a população
através da mídia impressa e televisão;



Palestras nas entidades de classe - arquitetos, engenheiros, construtores, etc;



Palestras nas assembleias do orçamento participativo;



Cursos de treinamento de curta duração para projetistas e técnicos da
prefeitura sobre drenagem urbana.

As ações colocadas acima são sugeridas como ações não estruturais, de modo a
diminuir as ações de intensas chuvas, acumulo de grandes volumes de aguas nas
ruas, e diminuir as ocorrências de alagamentos no Município de Lins.

Sintetizando, as intervenções no sistema de drenagem urbana de Lins e os valores
necessários para sua realização, a curto, médio e longo prazo, podem ser
observados no Quadro 63.

Quadro 63. Objetivos de curto, médio e longo prazo do sistema de drenagem urbana
continua
DRENAGEM URBANA
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Ampliação da galeria de aguas
pluviais da área denominada Setor
1, que compreende a região da
Avenida Nicolau Zarvos e toda a
área de contribuição

Ampliação da galeria de aguas
pluviais da área denominada Setor
1, que compreende a região da
Avenida Nicolau Zarvos e toda a
área de contribuição

Objetivos de Longo Prazo

Adequação e ampliação do sistema
de drenagem de aguas no local
denominado
Setor
2,
que
compreende os bairros Santa
Maria, e os bairros a montante
Ampliação e readequação das
galerias de aguas pluviais do Setor
3, que compreende a região da
Rua João Batista de Araújo e
Minas Gerais na Rua Clovis
Gomes de Oliveira
Ampliação e adequação dos
sistemas de drenagem de águas
pluviais
no
Setor
4,
que
compreende
as
Rua
José
Bonifácio, Rua Pirajuí, Almirante
Barroso e adjacências
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DRENAGEM URBANA
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Objetivos de Longo Prazo

Ampliação da rede de sistemas de
galerias de águas pluviais no Setor
5, que compreende o Jardim
Bandeirantes
Ampliação e adequação da rede de
galerias de águas pluviais no Setor
6, que compreende a Vila Ramalho
e adjacências.
Ampliação e readequação do Setor
7 que compreender o Bairro do
Garcia e bairros a montante que
fazem estão dentro da sub-bacia
do córrego Padilha

Ampliação e readequação do Setor
7 que compreender o Bairro do
Garcia e bairros a montante que
fazem estão dentro da sub-bacia do
córrego Padilha
Ampliação e readequação da rede
de galerias de águas pluviais no
Setor 8, que compreende as ruas
Humberto de Campos e Bahia e
suas adjacências
Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 9, que
compreende o Jardim Guanabara e
Vila
Cinquentenário Imigração
Japonesa
Ampliação e readequação da rede
de galerias de águas pluviais no
Setor 10, que compreende os
Jardins Bom Viver II e III e as ruas
a montante que drenam suas
aguas por esses bairros
Ampliação e readequação da rede
de galerias de águas pluviais no
Setor 11, que compreende o a
região do Ginásio Municipal de
Esportes na Vila Alta e ruas do
Jardim Morumbi.
Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 12, que
compreende a rotatória do alto da
Avenida Floriano Peixoto e ruas do
Jardim Pinheiro.
Amplificação da rede de galerias
de águas pluviais no Setor 13, que
compreende a Rua Luiz Artioli.
Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 14, que
compreende o os Bairros Jardim
Belas vista, Vila Anchieta e Vila
Santa Terezinha.
Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 15, que
compreende a região a montante
da Rua Marcilio de Oliveira Melo.
Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 16, que
compreende as ruas do Jardim
Xingu
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DRENAGEM URBANA
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Objetivos de Longo Prazo

Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 17, que
compreende a região da Rua João
Moreira.
Construção de sistemas de galerias
de águas pluviais no Setor 18, que
compreende
ruas
do
Bairro
Manabu Mabe.
Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 19, que
compreende
o
Conjunto
Habitacional
Ana
Carolina,
Francisco José Oliveira Ratto e
Residencial Emilio Lopes
Implantação e ampliação da rede
de galerias de águas pluviais no
Setor
20,
que
compreende
Residencial Fortaleza

Implantação e ampliação da rede
de galerias de águas pluviais no
Setor
20,
que
compreende
Residencial Fortaleza

Construção de um bueiro celular
para a transposição de aguas na
Avenida General Milton Fernandes
de Melo, na Chácara Flora
Implantação de sistemas de
galerias de águas pluviais no Setor
22, que compreende o Parque
Ferroviário.
Readequação e ampliação da rede
de galerias de águas pluviais no
Setor 23, que compreende a Rua
Douradinho e ruas a montante
Implantação de rede de galerias de
aguas pluviais no Setor 24, que
compreende a região do Jardim
Santa Lucia e San Fernando.
Ampliação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 25, que
compreende
o
Conjunto
Habitacional José Dias Santos
Implantação da rede de galerias de
águas pluviais no Setor 26, que
compreende o Jardim São Roque
Contratação
de
empresa
especializada para a revisão do
projeto das Barragem, que foram
projetadas para mitigar o problema
de enchentes dos córregos que
cortam a área urbana do Município,
inundando ruas e residências
lindeiras aos corpos hídricos.
Aumento da rede de sistemas de
galerias de águas pluviais para
acompanhamento do crescimento
da mancha urbana

Aumento da rede de sistemas de
galerias de águas pluviais para
acompanhamento do crescimento
da mancha urbana

Aumento da rede de sistemas de
galerias de águas pluviais para
acompanhamento do crescimento
da mancha urbana

Critérios para O Desenvolvimento
De Projetos Urbanísticos

Critérios para O Desenvolvimento
De Projetos Urbanísticos

Critérios para O Desenvolvimento
De Projetos Urbanísticos

Criação de Legislação

Criação de Legislação

Criação de Legislação
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DRENAGEM URBANA
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Objetivos de Longo Prazo

Gestão de drenagem urbana

Gestão de drenagem urbana

Gestão de drenagem urbana

R$ 8.239.274,60

R$ 29.222.057,89

R$ 38.397.508,04

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.4 Demanda de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

Os resíduos gerados no município de Lins são depositados em aterro sanitário
terceirizado através de contrato pago por tonelada. Com a previsão de crescimento
da população, é previsto também o crescimento da produção de resíduos gerados no
município a serem transbordados para um aterro que atenda os padrões necessários
para tal atividade.

Dentro deste cenário, o cálculo de progressão de geração de resíduos sólidos é
apresentado na tabela a seguir até o ano de 2042.

Tabela 74. Progressão do volume de resíduos sólidos gerados no horizonte do Plano
continua
Ano
2018

Habitantes

Peso diário

Volume diário

Peso anual

Volume anual

(ton)

(m³)

(ton)

(m³)

100,80

202,98

37.043,35

74.086,71

101,49

204,10

37.247,65

74.495,31

2019

74.624
75.036

2020

75.449

102,05

205,22

37.453,08

74.906,16

2021

75.866

102,61

206,35

37.659,64

75.319,28

2022

76.284

103,18

207,49

37.867,34

75.734,68

2023

76.705

103,75

208,64

38.076,18

76.152,36

2024

77.128

104,32

209,79

38.286,18

76.572,36

2025

77.553

104,89

210,94

38.497,33

76.994,66

2026

77.981

105,47

212,11

38.709,65

77.419,30

2027

78.411

106,05

213,28

38.923,14

77.846,28

2028

78.843

106,64

214,45

39.137,81

78.275,62
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Peso diário

Volume diário

Peso anual

Volume anual

(ton)

(m³)

(ton)

(m³)

Ano

Habitantes

2029

79.278

107,23

215,64

39.353,66

78.707,32

2030

79.715

107,82

216,83

39.570,70

79.141,40

2031

80.155

108,41

218,02

39.788,94

79.577,88

2032

80.597

109,01

219,22

40.008,38

80.016,76

2033

81.042

109,61

220,43

40.229,03

80.458,07

2034

81.489

110,22

221,65

40.450,90

80.901,80

2035

81.938

110,82

222,87

40.674,00

81.347,99

2036

82.390

111,44

224,10

40.898,32

81.796,64

2037

82.844

112,05

225,34

41.123,88

82.247,76

2038

83.301

112,67

226,58

41.350,68

82.701,37

2039

83.761

113,29

227,83

41.578,74

83.157,48

2040

84.223

113,91

229,09

41.808,05

83.616,10

2041

84.687

114,54

230,35

42.038,63

84.077,26

2042

85.154

115,17

231,62

42.270,48

84.540,96

Fonte: CETECLins (2017)

As Figuras 780 a 783 apresentam, respectivamente, o peso diário e anual de
resíduos sólidos em toneladas e o volume diário e anual de resíduos sólidos em
metros cúbicos para o horizonte do Plano de Saneamento.
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Figura 780. Peso diário de resíduos sólidos em toneladas

Fonte: CETECLins (2017)

Figura 781. Volume diário de resíduos sólidos em metros cúbicos

Fonte: CETECLins (2017)
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Figura 782. Peso anual de resíduos sólidos em toneladas

Fonte: CETECLins (2017)

Figura 783. Volume anual de resíduos sólidos em metros cúbicos

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.4.1 Definição dos objetivos e períodos de curto, médio e longo prazo

O primeiro objetivo caracteriza-se por manter a contratação da terceirizada para
realizar os serviços de transbordo e disposição final dos resíduos orgânicos que
serão levados para o aterro sanitário que atenda as especificações para o
recebimento dos resíduos.
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Destaca-se a necessidade da realização ao longo de todo Plano.

Justifica-se a ação pelo fato de que atualmente com a crise financeira, os municípios
considerados médio/grande não possuem recursos para manter a mão de obra e
equipamentos para atender todos os setores da limpeza, tratamento e disposição
final dos resíduos, sendo mais vantajoso a negociação e contratação de um
terceirizada para a realização de tais serviços. A dificuldade em encontrar uma área
disponível e implantar todo o sistema necessário para tornar a disposição final de
resíduos sólidos uma atividade segura também é um agravante para manter a
atividade no próprio município.

O valor desta ação, data base 2017, é de aproximadamente R$ 398.398,29/ mês, e o
acumulado para 12 meses é de R$4.789.779,57.

Valor da ação em 2018 .....................................................................R$ 5.124.585,16
Valor da ação em 2019 .....................................................................R$ 5.482.793,66
Valor da ação em 2020 .....................................................................R$ 5.866,040,94
Valor da ação em 2021 .....................................................................R$ 6.276.077,20
Valor da ação em 2022 .....................................................................R$ 6.714.775,00
Valor da ação em 2023 .....................................................................R$ 7.184.137,77
Valor da ação em 2024 .....................................................................R$ 7.686.309,00
Valor da ação em 2025 .....................................................................R$ 8.223.582,00
Valor da ação em 2026 .....................................................................R$ 8.798.410,38
Valor da ação em 2027 .....................................................................R$ 9.413.419,27
Valor da ação em 2028 .................................................................. R$ 10.071.417,27
Valor da ação em 2029 .................................................................. R$ 10.775.409,34
Valor da ação em 2030 .................................................................. R$ 11.528.610,45
Valor da ação em 2031 .................................................................. R$ 12.334.460,32
Valor da ação em 2032 .................................................................. R$ 13.196.639,10
Valor da ação em 2033 .................................................................. R$ 14.119.084,17
Valor da ação em 2034 .................................................................. R$ 15.106.008,16
Valor da ação em 2035 .................................................................. R$ 16.161.918,13
Valor da ação em 2036 .................................................................. R$ 17.291.636,21
Valor da ação em 2037 .................................................................. R$ 18.500.321,58
Valor da ação em 2038 .................................................................. R$ 19.793.494,06
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Valor da ação em 2039 .................................................................. R$ 21.177.059,29
Valor da ação em 2040 .................................................................. R$ 22.657.335,74
Valor da ação em 2041 .................................................................. R$ 24.241.083,51
Valor da ação em 2042 .................................................................. R$ 25.935.535,27

Ressaltamos que estes valores podem ser alterados, conformes as práticas de
disposição de resíduos, podendo diminuir em até 40% no caso de melhorias eficazes
na coleta seletiva.

O segundo objetivo caracteriza-se por manter a contratação da terceirizada para
realizar os serviços de poda e roçada nas praças e avenidas.

Destaca-se a necessidade da realização ao longo de todo Plano.

Justifica-se a ação pelo fato de que atualmente com a crise financeira, os municípios
considerados médio/grande não possuem recursos para manter a mão de obra e
equipamentos para atender todos os setores da limpeza, tratamento e disposição
final dos resíduos, sendo mais vantajoso a negociação e contratação de um
terceirizada para a realização de tais serviços.

O valor desta ação, data base 2017, é de aproximadamente R$ 99.128,43/mês, de
tal forma que para manter o serviço no período de 12 meses, o valor a ser
desembolsado é de RS1.189,541,16.

Valor da ação em 2018 .................................................................. R$ 1.272.690,08
Valor da ação em 2019 .................................................................. R$ 1.361.651,12
Valor da ação em 2020 .................................................................. R$ 1.456.830,53
Valor da ação em 2021 .................................................................. R$ 1.558.662,99
Valor da ação em 2022 .................................................................. R$ 1.667.613,53
Valor da ação em 2023 .................................................................. R$ 1.784.179,72
Valor da ação em 2024 .................................................................. R$ 1.908.893,88
Valor da ação em 2025 .................................................................. R$ 2.042.325,56
Valor da ação em 2026 .................................................................. R$ 2.185.084,12
Valor da ação em 2027 .................................................................. R$ 2.337.821,50
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Valor da ação em 2028 .................................................................. R$ 2.501.235,22
Valor da ação em 2029 .................................................................. R$ 2.676.071,56
Valor da ação em 2030 .................................................................. R$ 2.863.128,97
Valor da ação em 2031 .................................................................. R$ 3.063.261,98
Valor da ação em 2032 .................................................................. R$ 3.277.383,67
Valor da ação em 2033 .................................................................. R$ 3.506.472,79
Valor da ação em 2034 .................................................................. R$ 3.751.575,24
Valor da ação em 2035 .................................................................. R$ 4.013.810,35
Valor da ação em 2036 .................................................................. R$ 4.294.375,70
Valor da ação em 2037 .................................................................. R$ 4.594.552,56
Valor da ação em 2038 .................................................................. R$ 4.915.711,78
Valor da ação em 2039 .................................................................. R$ 5.259.320,04
Valor da ação em 2040 .................................................................. R$ 5.626.946,51
Valor da ação em 2041 .................................................................. R$ 6.020.270,07
Valor da ação em 2042 .................................................................. R$ 6.441.086,95

O terceiro objetivo caracteriza-se por contratar equipe para realizar os serviços de
varrição manual de vias, praças e logradouros públicos e limpeza de feiras livres e
eventos.

A implantação deverá ser iniciada em curto prazo, estando prevista para o ano de
2018. Destaca-se a necessidade da realização ao longo de todo Plano.

Justifica-se a ação em virtude da necessidade em manter estes locais limpos
diariamente, garantindo a ordem e limpeza, o que acarreta a boa saúde e qualidade
de vida do munícipe.

O valor desta ação, data base 2017, é de aproximadamente R$ 99.740,00/mês,
sendo o valor anual estimado em R$1.196.880,00.

Valor da ação em 2018 .................................................................. R$ 1.280.541,91
Valor da ação em 2019 .................................................................. R$ 1.370.051,79
Valor da ação em 2020 .................................................................. R$ 1.465.818,41
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Valor da ação em 2021 .................................................................. R$ 1.568.279,11
Valor da ação em 2022 .................................................................. R$ 1.677.901,82
Valor da ação em 2023 .................................................................. R$ 1.795.187,16
Valor da ação em 2024 .................................................................. R$ 1.920.670,75
Valor da ação em 2025 .................................................................. R$ 2.054.925,63
Valor da ação em 2026 .................................................................. R$ 2.198.564,93
Valor da ação em 2027 .................................................................. R$ 2.352.244,62
Valor da ação em 2028 .................................................................. R$ 2.516.666,52
Valor da ação em 2029 .................................................................. R$ 2.692.581,51
Valor da ação em 2030 .................................................................. R$ 2.880.792,96
Valor da ação em 2031 .................................................................. R$ 3.082.160,39
Valor da ação em 2032 .................................................................. R$ 3.297.603,40
Valor da ação em 2033 .................................................................. R$ 3.528.105,88
Valor da ação em 2034 .................................................................. R$ 3.774.720,48
Valor da ação em 2035 .................................................................. R$ 4.038.573,44
Valor da ação em 2036 .................................................................. R$ 4.320.869,72
Valor da ação em 2037 .................................................................. R$ 4.622.898,52
Valor da ação em 2038 .................................................................. R$ 4.946.039,12
Valor da ação em 2039 .................................................................. R$ 5.291.767,26
Valor da ação em 2040 .................................................................. R$ 5.661.661,79
Valor da ação em 2041 .................................................................. R$ 6.057.411,95
Valor da ação em 2042 .................................................................. R$ 6.480.825,05

O quarto objetivo caracteriza-se por manter a contratação da terceirizada para
realizar os serviços de coletas de resíduos domiciliares e coleta seletiva.

A implantação deverá ser iniciada em curto prazo, estando prevista para o ano de
2018. Destaca-se a necessidade da realização ao longo de todo Plano.

Justifica-se a ação pelo fato que a terceirização dos serviços contempla, além da
equipe, os equipamentos, como o caminhão compactador em boas condições e sua
manutenção e os EPIs dos funcionários, tornando viável para a administração
pública, ficando sob sua responsabilidade somente a fiscalização.
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O valor desta ação, data base 2017, é de aproximadamente R$ 252.958,64/mês,
sendo o acumulado anual de R$3.035.503,68.

Valor da ação em 2018 .................................................................. R$ 3.247.685,38
Valor da ação em 2019 .................................................................. R$ 3.589.167,19
Valor da ação em 2020 .................................................................. R$ 3.840.049,98
Valor da ação em 2021 .................................................................. R$ 4.108.469,47
Valor da ação em 2022 .................................................................. R$ 4.395.651,49
Valor da ação em 2023 .................................................................. R$ 4.702.907,53
Valor da ação em 2024 ................................................................... R$ 5.031.640,77
Valor da ação em 2025 ................................................................... R$ 5.383.352,46
Valor da ação em 2026 .................................................................. R$ 5.759.648,79
Valor da ação em 2027 .................................................................. R$ 6.162.248,24
Valor da ação em 2028 .................................................................. R$ 6.592.989,40
Valor da ação em 2029 .................................................................. R$ 7.053.839,35
Valor da ação em 2030 .................................................................. R$ 7.546.902,73
Valor da ação em 2031 .................................................................. R$ 8.074.431,23
Valor da ação em 2032 ................................................................... R$ 8.638.833,97
Valor da ação em 2033 .................................................................. R$ 9.242.688,46
Valor da ação em 2034 .................................................................. R$ 9.888.752,39
Valor da ação em 2035 ................................................................ R$ 10.579.976,18
Valor da ação em 2036 ................................................................ R$ 11.319.516,52
Valor da ação em 2037 ................................................................ R$ 12.110.750,72
Valor da ação em 2038 ................................................................ R$ 12.957.292,20
Valor da ação em 2039 ................................................................ R$ 13.863.006,92
Valor da ação em 2040 ................................................................ R$ 14.832.031,11
Valor da ação em 2041 ................................................................ R$ 15.868.790,08
Valor da ação em 2042 ................................................................ R$ 16.978.018,51

O quinto objetivo caracteriza-se pelo desenvolvimento de ação de educação
ambiental contínua, com a realização de palestras/teatros em escolas e distribuição
de faixas/folder, destinadas a orientar os munícipes a:
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- Realizar a separação dos resíduos gerados em suas residências em orgânicos e
recicláveis, contribuindo assim com a coleta seletiva;
- Ampla divulgação do cronograma da coleta seletiva;
- A distribuição de sacos verdes aos munícipes e a orientação para a utilização
estritamente para o descarte de resíduos recicláveis com a respectiva disposição
defronte à residência para a coleta e destinação a COOPERSOL nos dias
programados, de forma a facilitar as coletas separadamente;
- Orientação quanto ao descartar de óleo usado de cozinha, que já é coletado
juntamente com os recicláveis;
- A descartar os resíduos de podas, galhadas e inservíveis em frente das suas
residências

nos

dias

pré-estabelecidos

conforme

Projeto

Limpeza

Beleza,

contribuído com a limpeza pública;
- A realizar o descarte adequado dos resíduos eletrônicos e perigosos;
- A importância em descartar os resíduos de construção civil nos pontos
estabelecidos evitando o descarte clandestino e irregular;
- A importância de dar a destinação correta para os resíduos de saúde, como,
remédio vencido, embalagens vazias, seringas, agulhas e qualquer resíduo
contaminado, para que esses resíduos não cheguem até o aterro sanitário e muito
menos a cooperativa, colocando em risco a vida das pessoas; e

A implantação deverá ser iniciada em curto prazo, estando prevista para o ano de
2018, e sendo realizada anualmente. Destaca-se a necessidade da realização de
campanhas periódicas visando a conscientização permanente da população ao longo
de todo Plano.

De acordo com a Lei Federal n° 9.795/1999, entendem-se por educação ambiental
os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade. A educação ambiental é um componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma
articulada.

A comunicação eficiente é crucial para o sucesso global e para a sustentabilidade de
um PGIRS (Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos), sendo a
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melhor maneira de sensibilizar o público em torno de questões de gestão de
resíduos. Para assegurar uma implementação bem-sucedida é essencial que as
principais partes interessadas internas, como poder público, munícipes, empresas,
estejam envolvidas no início do processo, para garantir que as propostas tenham o
apoio financeiro e político necessário. As autoridades devem igualmente envolver a
comunidade local e outros parceiros externos de maneira inovadora e ativamente em
uma fase precoce.

O primeiro item justifica-se pela importância da separação dos resíduos recicláveis
dos orgânicos, de orientar quais materiais são passíveis de serem recicláveis e
implementar programas objetivando conscientizar a população da política dos 5R´s
(Recursa, Repensar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar), minimizando, com isso, o volume
de resíduos sólidos domésticos gerados. Sabe-se também que a ausência de
segregação contribui para a redução da vida útil do aterro e o esgotamento de
recursos naturais, e no caso de Lins, acrescenta em cerca da 40% no valor pago
pelo transbordo, uma vez que os muitos materiais que poderiam estar sendo
recicláveis vão misturados a coleta convencional.

As atividades de limpeza urbana, compreendem os resíduos de varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas. É uma importante ação de saneamento e preservação
da saúde, pois lixo acumulado pode obstruir escoamentos de água e proliferar
doenças, além disso gera um odor desagradável no seu entorno e polui o ambiente
visualmente.

Os resíduos eletrônicos e perigosos, assim como o óleo de cozinha causam danos
ao meio ambiente e ao ser humano podendo ser diretos ou indiretos, como
contaminação do solo, lençol freático, intoxicação, envenenamento, escassez dos
recursos naturais, dentre outros, motivo pelo qual devem ser coletados,
armazenados

e

destinados

a

empresas

especializadas

na

destinação

ambientalmente adequada.

Buscando melhores resultados para esta ação, sugere-se abordar todos os resíduos
gerados pela população (orgânicos, recicláveis, resíduos de construção civil, varrição
de vias públicas e calçadas, limpeza de quintais, eletrônicos/perigosos e óleo de
cozinha), apresentando por exemplo os dias e turnos de coleta dos resíduos e
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ecopontos, com foco na importância da segregação e destinação final pela
população.

O valor desta ação, data base 2017, é de aproximadamente R$ 50.000,00.

Valor da ação em 2018 .................................................................. R$ 53.495,00
Valor da ação em 2019 .................................................................. R$ 57.234,30
Valor da ação em 2020 .................................................................. R$ 61.234,97
Valor da ação em 2021 .................................................................. R$ 65.515,30
Valor da ação em 2022 .................................................................. R$ 70.094,82
Valor da ação em 2023 ................................................................... R$ 74.994,45
Valor da ação em 2024 .................................................................. R$ 80.236,56
Valor da ação em 2025 .................................................................. R$ 85.845,09
Valor da ação em 2026 .................................................................. R$ 91.845,67
Valor da ação em 2027 .................................................................. R$ 98.265,68
Valor da ação em 2028 ................................................................ R$ 105.134,45
Valor da ação em 2029 ................................................................ R$ 112.483,35
Valor da ação em 2030 ................................................................ R$ 120.345,93
Valor da ação em 2031 ................................................................ R$ 128.758,12
Valor da ação em 2032 ................................................................ R$ 137.758,31
Valor da ação em 2033 ................................................................ R$ 147.387,61
Valor da ação em 2034 ................................................................ R$ 157.690,01
Valor da ação em 2035 ................................................................ R$ 168.712,54
Valor da ação em 2036 ................................................................ R$ 180.505,55
Valor da ação em 2037 ................................................................ R$ 193.122,89
Valor da ação em 2038 ................................................................ R$ 206.622,18
Valor da ação em 2039 ................................................................ R$ 221.065,07
Valor da ação em 2040 ................................................................ R$ 236.517,52
Valor da ação em 2041 ................................................................ R$ 253.050,09
Valor da ação em 2042

R$ 270.738,29

O sexto objetivo caracteriza-se em manter a porteira do bolsão e a portaria de
transbordo fechada de modo a controlar o acesso de terceiros.
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A implantação será em curto prazo, estando prevista para o ano de 2018, devendo
se estender ao longo do plano.

Esta ação tem como objetivo evitar a disposição irregular de resíduos no bolsão, ou
no transbordo e impedir que catadores trabalhem na área, assim evitando que os
mesmos coloquem a própria saúde em risco.

Para esta ação não haverá investimentos, devendo ser providenciado somente um
funcionário da Prefeitura para controlar o acesso e fiscalizar a entrada de materiais e
orientando quanto à disposição correta dos materiais.

O sétimo objetivo caracteriza-se realizar uma melhor fiscalização sobre os
descartes clandestinos dos resíduos de construção civil.

A implantação será em curto prazo, estando prevista para o ano de 2018, devendo
se estender ao longo do plano.

Justifica-se a ação pela necessidade de se destinar adequadamente os resíduos
gerados, promovendo o gerenciamento do Município e garantindo descarte
apropriado pela população. A disposição de alguns tipos de RCC e eletronicos
podem acarretar a contaminação do solo e lençol freático. Ressalta-se que os RCC
podem ser reutilizados em ações do tipo “tapa buracos” em estradas rurais do
Município ou destinado a usina de reciclagem de materiais da construção civil.

De acordo com a Resolução CONAMA 448/2012, Art. 4º, § 1º Os resíduos da
construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos,
em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas
protegidas por Lei.

Para esta ação não haverá investimentos.

O oitavo objetivo caracteriza-se pela aquisição de um novo veículo para auxiliar nos
serviços de coleta de animais mortos.
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A implantação será em médio prazo, estando prevista para ser realizada em 2023.

A prefeitura possui uma pick-up em estado de conservação regular, por isso a
estimativa é a médio prazo, até por que seria necessário manter um segundo veículo
de uso exclusivo do SUSOP.

Preço, data base 2017, do veículo é em média R$ 45.000,00

Valor da aquisição em 2023................................................................. R$ 68.620,97

O nono objetivo caracteriza-se pela implantação de sistema de compostagem dos
resíduos de poda, folhagens e orgânicos através da aquisição de terreno e instalação
de um pátio pavimentado para acomodação das leiras.

A implantação será em longo prazo, estando prevista a sua realização durante o ano
de 2035.

A compostagem é um processo controlado de decomposição biológica da matéria
orgânica, no qual se utilizam microorganismos existentes nos próprios resíduos, em
condições adequadas de aeração, umidade e temperatura. Esse processo gera um
produto biologicamente estável chamado composto orgânico.

Tal objetivo se justifica face a necessidade de se evitar a poluição e gerar renda,
fazendo com que a matéria orgânica volte a ser usada de forma útil em hortas
comunitárias e jardins da cidade. Desta forma, é possível destinar adequadamente
mais de 50% do resíduo doméstico e resíduos de podas e folhagens, ao mesmo
tempo em que melhora a estrutura e aduba o solo, gera redução de herbicidas e
pesticidas devido a presença de fungicidas naturais e microrganismos, e aumenta a
retenção de água no solo. Além de contribuir para um aumento expressivo na vida
útil do aterro em valas, e no caso de Lins, diminui a quantidade a ser transbordada
para outro município, gerando economia de receita.

Benefícios do uso da compostagem:
•

Alternativa ambiental correta, segura e definitiva;
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•

Atende à nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS);

•

Contribui diretamente com a redução dos passivos ambientais e esgotamento

dos aterros;
•

Favorece a redução da poluição do solo, água e ar;

•

Isenta gerador de corresponsabilidade pelo resíduo;

•

Transforma resíduos em produtos úteis para outros segmentos.

A priori seriam utilizados resíduos da varrição e de poda, se estendendo futuramente
aos resíduos orgânicos gerados nas residências, escolas e estabelecimentos
comerciais.

O projeto se resume na aquisição de uma área de aproximadamente 10.000,00 m²
para construção de um pátio com a estrutura necessária, onde serão acomodadas as
leiras de resíduos compostáveis para que o mesmo seja transformado em composto
por um sistema manual, compatível economicamente com as possibilidades do
Município. Sistema, no qual, o revolvimento seria realizado manualmente ou por
maquinário já existente e a operação por 1 funcionário qualificado. O orçamento para
implantação de um sistema de compostagem, data base 2016, é:

Aquisição de terreno, cerca ao redor e plantio de cortina arbórea (eucalipto e sansão
do campo) e portão metálico .....................................................................R$ 54.250,00

Valor dos serviços para 2035 ................................................................. R$ 195.848,53

O

décimo

objetivo

caracteriza-se

pela

recuperação

da

área

do

aterro

desativado/bolsão e melhorias do ambiente no entorno, com o intuito de devolver
suas características, a estabilidade e o equilíbrio dos processos atuantes naquele
espaço.

A implantação será em curto prazo, estando prevista para ser realizada em 2018.

Justifica-se a ação pelo fato de que inúmeras doenças graves estão relacionadas ao
descarte inadequado de resíduos sólidos, enfatizando a necessidade de realização
da obra de recuperação do aterro em valas, não só por razões ambientais, mas
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também por razões de saúde pública. Além de doenças, como cisticercose, cólera,
disenteria, febre tifoide, filariose, giardíase, leishmaniose, leptospirose, peste
bubônica, salmonelose, toxoplasmose, existem outros problemas sanitários ligados
ao destino inadequado do lixo, dentre eles tem-se:


Poluição dos mananciais (chorume);



Contaminação do ar (dioxinas e visibilidade aérea);



Assoreamentos (depósito em rios e córregos);



Presença de vetores (moscas, baratas, ratos, pulgas e mosquitos);



Presença de aves (colisão com aeronaves);



Problemas estéticos (odor e visuais);



Problemas sociais (catadores em lixões).

Por fim, o Artigo 225 da Constituição Federal garante:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988, p. 227).

Deverá ser realizada a recuperação simples da área em questão através da
execução das atividades de: recobrimento do material já depositado com espessura
mínima de 0,50 cm; conformação do platô com declividade para as bordas;
preparação do solo para plantio de gramíneas; implantação de cercas e plantio de
sansão e eucalipto.

Os valores, data base 2017, seguem especificado abaixo:

Elaboração de projeto .......................................................................... R$ 15.000,00
Execução de projeto – bolsão .............................................................. R$ 50.000,00

Valor dos serviços para 2018............................................................... R$ 74.404,59

O décimo primeiro objetivo caracteriza-se pela aquisição de um novo caminhão
gaiola para coleta seletiva no município.
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A implantação deverá ser efetuada a longo prazo, no ano de 2035.

Coleta seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são
passíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora.

Justifica-se a ação a necessidade de reduzir a quantidade de resíduos sólidos de
origem doméstica destinados ao aterro. Para melhor resultado na triagem destes
materiais se faz necessária uma coleta diferenciada. É através desta coleta que se
conscientiza uma comunidade sobre o problema do desperdiço dos recursos naturais
e da poluição causada ao meio ambiente.

O valor, data base 2017, é de R$ 180.000,00

Valor da ação em 2035 ........................................................................ R$ 607.365,16

O décimo segundo objetivo caracteriza-se pela parceria entre a cooperativa de
reciclagem com os catadores atuantes no município.

A implantação deverá ser efetuada em curto prazo, durante o ano de 2019.

A ação se justifica tendo em vista os inúmeros problemas enfrentados por esta
classe trabalhadora, tais como: condições insalubres e desumanas de trabalho,
insuficiência da remuneração recebida, problemas de saúde adquiridos durante as
coletas (dores na coluna e doenças de pele, adquiridos por conta do esforço
repetitivo, como agachamento na coleta e exposição excessiva ao sol), risco de
contrair doenças e as violências verbal e/ou física no exercício da atividade.

Os catadores são trabalhadores marginalizados e esquecidos, que vivem o descaso
da sociedade e do poder público. Ademais, estão expostos a um regime de trabalho
de 10 a 12 horas/dia, sem qualquer tipo de infraestrutura, não recebem apoio das
entidades municipais como EPI, alimentação e transporte para a venda dos
recicláveis selecionados. Em sua maioria são pessoas com idade acima de 40 anos,
baixo grau de escolaridade e nenhuma formação profissional.
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É importante reconhecer que o trabalho desenvolvido pelos catadores, apesar do
estigma ainda existente, é um trabalho extremamente necessário para a preservação
do meio ambiente.

Ressaltamos também que com a crise econômica que assola o país, muitas pessoas
não conseguem se realocar no mercado de trabalho, e passar a exercer a atividade
de catador, sendo a única fonte de renda.

Não haverá a necessidade de investimentos, visto que a mesma será realizada com
equipamento e em áreas da própria prefeitura.

O décimo terceiro objetivo caracteriza-se por realizar melhorias na central de
triagem.

A implantação será em curto prazo, estando prevista para o ano de 2019.

As ações a serem realizadas serão:


Pedrisco na área do entorno do galpão de modo a evitar que em épocas de

chuvas não dificulte o acesso as respectivas áreas e a chuva se adentre ao
galpão molhando os materiais já enfardados;


Instalar telhas metálicas e sistema de drenagem de águas pluviais no entorno

do galpão, pincipalmente na área frontal de modo a evitar que nos dias de chuva
esta adentre a área de triagem e armazenamento de materiais recicláveis
trazendo prejuízos a cooperativa;


Instruir os trabalhadores a não deixarem resíduos recicláveis armazenados a

céu aberto, pois esses materiais em épocas de chuvas podem juntar água e virar
criadouro do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças;


Implantação de mudas de eucalipto e sansão do campo, formando um

cinturão verde, de forma a impedir que o vento carregue matéria para as áreas
vizinha, causando poluição visual e de solos.


Condições adequadas para os cooperados: como: área de convivência

apropriada para realização de refeições, descanso e necessidades fisiológicas
sem colocar em risco a saúde humana;
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Instalação de portão metálico na entrada do barracão, garantindo o total

fechamento do mesmo, afim de evitar furtos que vem acontecendo no local e
evitar que esses materiais sejam armazenados na área de vivencia;


Adaptar e cobrir a escada que conecta o pátio superior onde está localizado a

moega com o barracão central, para oferecer mais segurança aos cooperados e
evitar que a chuva vá para dentro do barracão e estrague todo o material
reciclável;


Modernização da rede de energia que alimenta os aparelhos que auxiliam no

trabalho dos cooperados;


Consertar equipamentos mais antigos que estão parados por falta de

manutenção, consertar também a esteira pois a falta de eficiência dela tem
atrasado todo o serviço dos cooperados;


Cercar toda a área da cooperativa e colocar portão afim de evitar entrada de

pessoas não autorizadas;


Instruir os cooperados a organizarem e saberem aproveitar os espaços;



Ampliar a área do barracão;



Reformar a entrada e saída da moega.



Reformar a área de descarregamento e de carregamento dos caminhões.



Aquisição de um novo trator para auxiliar no deslocamento dos recicláveis.

O desenvolvimento desta ação visa trazer melhores condições de trabalho no
entorno do galpão de triagem.

Tabela 75. Investimentos para melhorias do barracão de triagem
continua
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário
R$

94107 – SINAPI
Julho 2017

Lastro com preparo de fundo, largura maior ou
igual a 1,5 m, com camada de brita,
lançamento manual, em local com nível baixo
de interferência

m³

135,00

178,93

24.155,55

94213- SINAPI Julho
2017

Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5
mm, com até 2 águas

m²

80

39,24

3.139,20

74118/001 - SINAPI
Julho 2017

Plantio de arbusto com altura de 50 a 100 cm,
com 4 unidades por metro

m

340

180,22

R$61.274,80

MERCADO

Muda clonal de eucalipto

unidade

170

0,40

R$68,00
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Total R$

continua
Código

Discriminação do serviços

Unidade

Quantidade

Custo
Unitário
R$

85189 - SINAPI Julho
2017

Portão em tubo de aço galvanizado, dimensão
de 4X1,20m,

unidade

3

1279,77

R$3.839,31

74039/001 - SINAPI
Julho 2017

Cerca com mourões de madeira roliça diâmetro
de 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1
m, encravado meio 0,5m, com 5 fios de arame
farpado, n°14, classe 250 ( área do barracão)

m

150

29,17

R$4.375,50

74039/001 - SINAPI
Julho 2017

Cerca com mourões de madeira roliça diâmetro
de 11cm, espaçamento de 2m, altura livre de 1
m, encravado meio 0,5m, com 5 fios de arame
farpado, n°14, classe 250 ( na área de vivencia)

m

110

29,17

R$3.208,70

MERCADO

Melhorias na área de vivencia (pinturas, troca
de peças sanitárias, portas com fechadura,
reparo de cobertura e reparos na rede
hidráulica e elétrica)

m²

180

220,00

39.600,00

MERCADO

Portão metálico de correr para fechamento do
barracão de triagem

unidade

1

18.000,00

18.000,00

MERCADO

Reforma do piso ao final da esteira, adequação
de rede elétrica, e reparo de equipamentos

unidade

1

50.000,00

50.000,00

MERCADO

Ampliação do barracão de triagem

m²

600,00

700,00

42.000,00

MERCADO

Trator agrícola, de fabricação e modelo 2016,
tração 4x4, motor diesel, potência mínima de
95 Cv e máxima 112 CV e carreta com
capacidade de 2m³

unidade

1

165.000,00

165.000,00

Total

Total R$

R$
414.661,06

Fonte: CETECLins (2017)

Valor da ação em 2018 ......................................................................R$ 221.822,93
Valor da ação em 2019 ......................................................................R$ 237.328,35

O décimo quarto objetivo caracteriza-se pela aquisição de um novo trator para
auxiliar na limpeza pública e coleta de resíduos recicláveis

A implantação será a longo prazo, estando prevista para ser realizada em 2030.

A prefeitura possui um trator em estado de conservação regular, por isso a estimativa
é a longo prazo, até por que seria necessário manter um segundo trator em boas
condições para o caso de o trator utilizado der problema por causa do tempo de
utilização.

Trator agrícola, de fabricação e modelo 2016, tração 4x4, motor diesel, potência
mínima de 95 Cv e máxima 112 CV..................................................... R$ 145.000,00
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Carreta com capacidade máxima de 2m² ............................................ R$ 20.000,00

Valor da aquisição em 2030................................................................. R$ 397.141,60

O décimo quinto objetivo caracteriza-se pela orientação aos coletores de resíduo
domiciliar comum para que não coletem as sacolas de resíduos recicláveis.

A implantação será em curto prazo, em 2018, estando prevista para ser executada
ao longo do plano

Justifica-se a ação pela necessidade imediata de colaborar com a Coleta Seletiva no
Município de Lins. A disposição dos resíduos recicláveis em aterro, além de diminuir
sua vida útil, por aumentar a quantidade de resíduos a serem dispostos, traz
prejuízos econômicos e ao meio ambiente.

Além de gerar renda para várias pessoas, a coleta seletiva significa uma grande
vantagem para o meio ambiente, uma vez que diminui a poluição dos solos e rios e a
necessidade de matéria prima.

Para esta ação não haverá investimentos.

O décimo sexto objetivo caracteriza-se por solicitar o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI) das empresas instaladas no município.

Este objetivo está previsto para ser executado em curto prazo, durante o ano de
2018, se estendo por todo o plano.

A gestão de resíduos sólidos é um dos principais instrumentos para evitar os riscos
de contaminação do meio ambiente. A execução do Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Industriais possibilita o controle mais eficiente da destinação
destes resíduos gerados em Lins, levando em consideração os processos de
acondicionamento, o transporte, o armazenamento e a disposição final, além de
105

identificar os diferentes tipos de resíduos gerados pelas atividades industriais, para
incentivar a reciclagem dos mesmos.
Com a responsabilidade compartilhada, diretriz fundamental da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, os geradores terão cada qual uma parte da responsabilidade
pelos resíduos sólidos gerados.

A execução desse objetivo não possui um custo específico, visa apenas identificar os
principais geradores de resíduos sólidos e conhecer o resíduo gerado na empresa,
permitindo o planejamento de estratégias de gerenciamento, que intervenham nos
processos de geração, transporte, tratamento e disposição final, buscando garantir
em curto, médio e longo prazo, a preservação da qualidade do meio ambiente.

O décimo sétimo objetivo caracteriza-se por manter a terceirização dos serviços de
coleta, transporte e destinação final de Resíduos Sólidos de Saúde e animais mortos
(R.S.S.).

A implantação desse objetivo será ao longo do plano:


Em curto prazo, a partir de 2018 até 2022;



Em médio prazo, a partir de 2023 até 2032;



Em longo prazo, a partir de 2033 até 2042.

Justifica-se a ação pelo fato o Município não possui nenhum equipamento
(autoclave, incinerador e outros) que promova a desinfecção de resíduos sólidos
perigosos. Neste tipo de gestão, os estabelecimentos geradores podem contratar
outros prestadores para realizar os serviços de limpeza, coleta, tratamento e
disposição final. As contratações devem exigir e garantir que as empresas cumpram
as legislações vigentes.

Ao assegurar o cumprimento das legislações por parte de empresas terceirizadas, o
gerador tem como responsabilizá-los em caso de irregularidades, tornando-os
corresponsáveis por danos decorrentes da prestação destes serviços. Especialmente
nos casos de empresas que são contratadas para o tratamento dos resíduos, é
necessário exigir tanto a licença de operação como os documentos de
monitoramento ambiental previstos no licenciamento.
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O preço praticado pela empresa Cheiro Verde Reciclável Ambiental Ltda - EPP,
responsável pela coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos
sólidos gerados pelos serviços de saúde do município, é de R$ 378.000,00/ano, data
base 2016. Destarte,

Valor da ação em 2018 ........................................................................ R$ 432.691,31
Valor da ação em 2019 ........................................................................ R$462.936,43
Valor da ação em 2020 ........................................................................ R$ 495.295,69
Valor da ação em 2021 ........................................................................ R$ 529.916,86
Valor da ação em 2022 ........................................................................ R$ 566.958,05
Valor da ação em 2023 ........................................................................ R$ 606.588,42
Valor da ação em 2024 ........................................................................ R$ 648.988,95
Valor da ação em 2025 ........................................................................ R$ 694.353,27
Valor da ação em 2026 ........................................................................ R$ 742.888,57
Valor da ação em 2027 ........................................................................ R$ 794.816,48
Valor da ação em 2028 ........................................................................ R$ 850.374,15
Valor da ação em 2029 ........................................................................ R$ 909.815,30
Valor da ação em 2030 ........................................................................ R$ 973.411,39
Valor da ação em 2031 ......................................................................R$ 1.041.452,85
Valor da ação em 2032 ......................................................................R$ 1.114.250,40
Valor da ação em 2033 ......................................................................R$ 1.192.136,51
Valor da ação em 2034 ......................................................................R$ 1.275.466,85
Valor da ação em 2035 ......................................................................R$ 1.364.621,98
Valor da ação em 2036 ......................................................................R$ 1.460.009,06
Valor da ação em 2037 ......................................................................R$ 1.562.063,69
Valor da ação em 2038 ......................................................................R$ 1.671.251,94
Valor da ação em 2039 ......................................................................R$ 1.788.072,45
Valor da ação em 2040 ......................................................................R$ 1.913.058,72
Valor da ação em 2041 ......................................................................R$ 2.046.781,52
Valor da ação em 2042 ......................................................................R$ 2.189.851,55

O décimo oitavo objetivo consiste em manter a parceria da coleta semestral das
embalagens vazias de agrotóxicos.
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Esta atividade será executada em 2018, se aplicando ao longo do plano.

Sabe se que o Brasil é o recordista mundial no recolhimento de embalagens de
agrotóxicos, sendo que nos últimos dez anos, atingiu o patamar de 95%.

Este

sucesso se destacou após a criação do Sistema Campo Limpo, gerenciado pelo
Inpev que realiza a logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos no Brasil.
Rando explica que o sistema abrange todas as regiões do país e tem como base o
conceito de responsabilidade compartilhada entre agricultores, indústria, canais de
distribuição e poder público. Em todo o país existem 110 centrais e 270 postos de
recebimento de embalagens.

Ressalta-se que os resíduos dos agrotóxicos são nocivos ao meio ambiente e à
saúde dos animais e dos seres humanos, sendo os riscos de contaminação os piores
possíveis. Quando as embalagens são abandonadas no ambiente, enterradas ou
descartadas em aterros, podem infectar o solo e os rios, além de colocar em risco a
saúde de animais e do próprio homem (SIRTOLI, 2014).
Além das campanhas anuais de coleta, os produtores e empresas fornecedoras
deverão participar de palestras semestrais onde dentre outros assuntos, deverá ser
contemplado a importância da coleta e destinação adequada destes resíduos.

Para o desenvolvimento desta ação deverá ser confeccionado faixas e folders,
divulgação em rádios, contratação de palestrantes, dentre outras atividades.
Preço, data base 2016 ........................................................................... R$ 3.000,00

Valor desta ação para 2018 ................................................................... R$ 3.434,06
Valor desta ação para 2019 ................................................................... R$ 3.674,10
Valor desta ação para 2020 ................................................................... R$ 3.930,92
Valor desta ação para 2021 ................................................................... R$ 4.205,69
Valor desta ação para 2022 ................................................................... R$ 4.499,67
Valor desta ação para 2023 ................................................................... R$ 4.814,19
Valor desta ação para 2024 ................................................................... R$ 5.150,71
Valor desta ação para 2025 ................................................................... R$ 5.510,74
Valor desta ação para 2026 ................................................................... R$ 5.895,94
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Valor desta ação para 2027 ................................................................... R$ 6.308,07
Valor desta ação para 2028 ................................................................... R$ 6.749,00
Valor desta ação para 2029 ................................................................... R$ 7.220,76
Valor desta ação para 2030 ................................................................... R$ 7.725,49
Valor desta ação para 2031 ................................................................... R$ 8.265,50
Valor desta ação para 2032 ................................................................... R$ 8.843,26
Valor desta ação para 2033 ................................................................... R$ 9.461,40
Valor desta ação para 2034 ................................................................. R$ 10.122,75
Valor desta ação para 2035 ................................................................. R$ 10.830,33
Valor desta ação para 2036 ................................................................. R$ 11.587,37
Valor desta ação para 2037 ................................................................. R$ 12.397,33
Valor desta ação para 2038 ................................................................. R$ 13.263,90
Valor desta ação para 2039 ................................................................. R$ 14.191,05
Valor desta ação para 2040 ................................................................. R$ 15.183,01
Valor desta ação para 2041 ................................................................. R$ 16.244,30
Valor desta ação para 2042 ................................................................. R$ 17.379,77

O decimo nono caracteriza-se por manter a coleta do óleo de cozinha usado,
destinado a COOPERSOL.
A implantação será em curto prazo, estando prevista a sua realização durante o ano
de 2018, se aplicando ao longo do plano.
O descarte inadequado do óleo de cozinha em pias, ralos e vasos sanitários
provocam sérios impactos ambientais, como a contaminação de corpos d´água e
impermeabilização de solos. Ademais, pode provocar o entupimento de caixas de
gordura, canos, redes e prejudicar o funcionamento das estações de tratamento de
água, encarecendo os processos. A utilização de ecoponto para coleta destes
materiais favorece a aplicabilidade da logística reversa, promovendo a preservação
do meio ambiente e a sustentabilidade, através da reciclagem e descarte correto
destes resíduos.

Muita gente não sabe, mas, quando descartado no ralo da pia ou junto com o lixo de
casa, o óleo usado para fritar pastéis, batatas e outros alimentos é altamente
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prejudicial ao ambiente. Segundo Alexandre D'Avignon, do Centro de Estudos
Integrados sobre o Meio Ambiente e Mudanças Climáticas da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), a decomposição do óleo de cozinha usado emite na
atmosfera metano, um dos principais gases causadores do efeito estufa, responsável
pelo aquecimento global. Além disso, ao atingir o solo, o produto contribui para sua
impermeabilização, dificultando a absorção da água de chuva e propiciando
enchentes. O óleo pode ser reutilizado para a fabricação domestica de sabão,
biodiesel, dentre outros fins.

Não necessita de investimento, pois será realizado juntamente com a coleta dos
resíduos recicláveis.

O vigésimo objetivo caracteriza-se pela implantação da coleta domiciliar orgânica/
recicláveis visando atendimento de 100% da zona rural que atualmente não é
contemplada por este serviço.

A implantação será em curto prazo, estando prevista para ser efetuada em 2018.

Justifica-se a ação pela necessidade de destinação correta de 100 % dos resíduos
gerados. Segundo o geógrafo Luiz Gustavo Vieira, há algum tempo, as pessoas da
zona rural dependiam menos dos produtos industrializados. Os poucos produtos
consumidos tinham suas embalagens reutilizadas, como as latas, potes e sacolas.
Atualmente, o poder de compra da população rural aumentou, assim como o
consumo e a dependência de produtos industrializados. Fato que gerou, por
consequência, grande aumento do lixo produzido na zona rural, de modo que as
opções de destinação adequada de resíduos não acompanharam o aumento de sua
produção. “A solução encontrada pela população é a queima, que reduz o lixo para
ser enterrado”, explica o geógrafo, que alerta para os sérios riscos da prática à
população, como a contaminação do solo e do lençol freático por metais pesados e a
contaminação do ar por gases poluentes. Além disso, “os materiais descartados
podem ser carregados para os cursos d'água, poluindo-os e virando criadouros de
mosquitos” (ABES, 2013).
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Através da aquisição de 8 unidades de caçambas metálicas, conforme especificado
abaixo.

Preço, data base 2016 (8 unidades) ...................................................... R$ 24.000,00

Valor do serviço para 2018 .................................................................... R$ 27.472,46

O vigésimo primeiro objetivo consiste em instruir o responsável pelo galpão de
triagem para que não mantenha os resíduos em área descoberta.

A implantação será em curto prazo, estando prevista para ser efetuada em 2018 e
para o desenvolvimento desta ação não haverá a necessidade de investimentos.

Os resíduos armazenados em área descoberta ou não impermeabilizada podem
trazer riscos ao meio ambiente como contaminação do solo e água e riscos à saúde,
como dengue e proliferação de vetores, aos trabalhadores e demais moradores da
região.

O vigésimo segundo objetivo caracteriza-se pela aquisição de um novo triturador
de galhos e utilização deste material para adubação.

A implantação se dará em curto prazo, no ano de 2018.

Ocorre que a Prefeitura possui um triturador de galhos que está fora de uso devido a
necessidade de manutenção, que devido ao alto custo, ainda não foi realizado,
compensando comprar um novo equipamento mais potente.

Com os trituradores de galhos é possível transformar esse passivo ambiental em um
material lucrativo e sustentável, ambientalmente correto. A picagem ou trituração das
podas urbanas e biomassa verde, favorece a produção de composto orgânico e
facilita a absorção pelo solo.
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Além da produção de composto orgânico, pela técnica da compostagem, a poda
urbana pode ser usada como combustível para geração de vapor e calor em
fornalhas. O cavaco resultante da operação do picador é um combustível que possui
alto teor de umidade e seu uso é recomendado misturado a outros tipos de madeiras
mais secas, para melhorar a qualidade do combustível.

Na agricultura, os galhos picados são utilizados para cobertura de solo. Em cidades
os cavacos servem também de cobertura para o solo na operação da arborização. O
material resultante deste trabalho poderá ser distribuído a pequenos produtores
rurais para uso na agricultura, bem como aplicado em hortas e jardins comunitários.

Triturador De Resíduos Tr 500e 15cv Trif 220/380v

R$ 13.455,00

Valor da ação em 2018 ........................................................................ R$ 14.395,50

O vigésimo terceiro objetivo consiste em manter o convênio com o município de
Guaiçara para armazenamento dos pneumáticos e destinação final.

Este objetivo está previsto para ser executado ao longo do plano.

A queima a céu aberto, que libera emissões gasosas e gera fumaça negra de forte
odor, causando danos ambientais e à saúde pública, nas quais estará presente o
dióxido de enxofre, é proibida em vários países, inclusive no Brasil.

A queima ou incineração de pneus a céu aberto, em geral para aproveitamento do
aço dos pneus radiais, produz um resíduo oleoso que contamina o solo e o lençol
freático, além de intensa fumaça preta contendo dióxido de enxofre, hidrocarbonetos
e outros produtos químicos responsáveis pela poluição do ar.

Os pneus conservados em locais abertos podem servir de grandes criadouros de
mosquitos Aedes-Aegypti, transmissores da dengue. Conforme Resolução CONAMA
nº 416/2009, Artigo 10: o armazenamento temporário de pneus deve garantir as
condições necessárias à prevenção dos danos ambientais e de saúde pública,
ficando vedado o armazenamento de pneus a céu aberto.
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Atualmente o município de Lins possui parceria com o município de Guaiçara para o
descarte destes resíduos, sendo a Reciclanip responsável em coletar e dar
destinação adequada.

A Reciclanip é uma entidade sem fins lucrativos criada pelos fabricantes de pneus
novos Bridgestone, Continental, Goodyear, Michelin e Pirelli. É considerada uma das
maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo.

O trabalho de coleta e destinação de pneus inservíveis realizado pela entidade é
comparável aos maiores programas de reciclagem desenvolvidos no país, em
especial, o de latas de alumínio e embalagens de defensivos agrícolas.

Por meio da parceria de convênio, a Reciclanip fica responsável por toda gestão da
logística de retirada dos pneus inservíveis do Ponto de Coleta e pela destinação
ambientalmente adequada deste material em empresas destinadoras licenciadas
pelos órgãos ambientais competentes e homologados pelo Ibama.

O vigésimo quarto objetivo consiste em manter o convênio com a empresa
responsável por dar a destinação correta dos resíduos perigosos/eletrônicos.

Este objetivo está previsto para ser executado ao longo do plano.

O mundo está ficando cada vez menor para a quantidade de resíduos eletrônicos
despejada na natureza. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam
que, hoje, o lixo eletrônico cresce três vezes mais que o lixo convencional. A ampla
oferta de equipamentos, a redução do tempo de durabilidade dos eletrônicos e a
constante busca pela inovação, que faz com que as tecnologias fiquem obsoletas
rapidamente, são alguns dos fatores que justificam esse aumento (Rede Globo,
2013).

O que mais preocupa neste cenário é que o descarte inadequado do lixo eletrônico
oferece sérios riscos à saúde da população e ao meio ambiente. A coordenadora do
Centro de Descartes e Reuso de Resíduos de Informática da Universidade de São
Paulo, Tereza Carvalho, explica que os equipamentos eletrônicos contêm em sua
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composição metais pesados, como mercúrio, zinco, chumbo e manganês, que, além
de contaminarem o solo, podem ser altamente nocivos à saúde humana. "O lixo
eletrônico tem muitas substâncias tóxicas. Umas das principais é o chumbo, mas não
só ele. As pilhas e baterias, por exemplo, têm mercúrio", diz (Rede Globo, 2013).

A utilização de ecoponto para coleta destes materiais favorece a aplicabilidade da
logística reversa, promovendo a preservação do meio-ambiente e a sustentabilidade,
através da reciclagem e descarte correto destes resíduos.

Os objetivos explanados a seguir, constam no Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Lins, aprovado pelo Decreto nº 8.914 de 16 de março de 2011 e
serão contemplados neste Plano, assim como constam na Planilha de Intervenções –
ANEXO MAPAS. Cabe ressaltar que os objetivos apresentados no Plano Municipal
sofreram reajuste anual conforme índice IBGE-SINAPI de 6,99% a.a.

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos definiu os prazos como curto (até
5 anos), médio (de 5 a 10 anos) e longo (de 10 a 20 anos).

1.Regularidade na coleta e no transporte dos resíduos domiciliares. Esta ação
consiste em redimensionar os itinerários das coletas domiciliares em função do
crescimento populacional.

2. Fazer cumprir a legislação municipal com respeito ao lixo tecnológico A lei
5.332/10 de 19 de março de 2010, que dispõe sobre a coleta, reutilização,
reciclagem, tratamento e disposição final de lixo tecnológico no município de Lins
deve ser cumprida na íntegra, conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos
Tecnológicos. Acompanhar e fiscalizar a estruturação e implementação pelos
fornecedores do sistema de logística reversa, 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:

Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;
Pilhas e baterias;
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Pneus;
Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Sintetizando, as intervenções no sistema de drenagem urbana de Lins e os valores
necessários para sua realização, a curto, médio e longo prazo, podem ser
observados no Quadro 64.

Quadro 64. Objetivos de curto, médio e longo prazo do sistema de limpeza urbana
continua
RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Objetivos de Longo Prazo

Manter a contratação da terceirizada

Manter a contratação da terceirizada

Manter a contratação da terceirizada

para

para

para

realizar

os

serviços

de

realizar

os

serviços

de

realizar

os

serviços

de

transbordo e disposição final dos

transbordo e disposição final dos

transbordo e disposição final dos

resíduos orgânicos que serão levados

resíduos orgânicos que serão levados

resíduos orgânicos que serão levados

para o aterro sanitário que atenda as

para o aterro sanitário que atenda as

para o aterro sanitário que atenda as

especificações para o recebimento

especificações para o recebimento

especificações para o recebimento

dos resíduos.

dos resíduos.

dos resíduos.

Manter a contratação da terceirizada

Manter a contratação da terceirizada

Manter a contratação da terceirizada

para realizar os serviços de poda e

para realizar os serviços de poda e

para realizar os serviços de poda e

roçada nas praças e avenidas

roçada nas praças e avenidas

roçada nas praças e avenidas

Contratar equipe para realizar os

Contratar equipe para realizar os

Contratar equipe para realizar os

serviços de varrição manual de vias,

serviços de varrição manual de vias,

serviços de varrição manual de vias,

praças e logradouros públicos e

praças

praças e logradouros públicos e

limpeza de feiras livres e eventos.

limpeza de feiras livres e eventos.

limpeza de feiras livres e eventos.

Manter a contratação da terceirizada

Manter a contratação da terceirizada

Manter a contratação da terceirizada

para realizar os serviços de coletas

para realizar os serviços de coletas de

para realizar os serviços de coletas

de resíduos domiciliares e coleta

resíduos

de resíduos domiciliares e coleta

seletiva.

seletiva.

Desenvolvimento

de

ação

de

e logradouros

domiciliares

públicos

e

e

coleta

seletiva.

Desenvolvimento

de

ação

de

Desenvolvimento

de

ação

de

educação ambiental contínua, com a

educação ambiental contínua, com a

educação ambiental contínua, com a

realização de palestras/teatros em

realização de palestras/teatros em

realização de palestras/teatros em

escolas e distribuição de faixas/folder

escolas e distribuição de faixas/folder

escolas e distribuição de faixas/folder

Manter a porteira do bolsão e a

Manter a porteira do bolsão e a

Manter a porteira do bolsão e a

portaria de transbordo fechada de

portaria de transbordo fechada de

portaria de transbordo fechada de

modo

modo

modo

a

terceiros

controlar

o

acesso

de

a

terceiros

controlar

o

acesso

de

a

controlar

o

acesso

terceiros
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de

continua
RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivos de Curto Prazo
Realizar

uma

melhor

Objetivos de Médio Prazo

fiscalização

sobre os descartes clandestinos dos
resíduos de construção civil

Realizar

uma

melhor

Objetivos de Longo Prazo

fiscalização

Realizar

uma

melhor

fiscalização

sobre os descartes clandestinos dos

sobre os descartes clandestinos dos

resíduos de construção civil

resíduos de construção civil

Aquisição de um novo veículo para
auxiliar nos serviços de coleta de
animais mortos.
Implantação

de

sistema

de

compostagem dos resíduos de poda,
folhagens e orgânicos através da
aquisição de terreno e instalação de
um

pátio

pavimentado

para

acomodação das leiras
Recuperação

da

área

desativado/bolsão

e

do

aterro

melhorias

do

ambiente no entorno, com o intuito de
devolver

suas

estabilidade

e

características,
o

equilíbrio

a
dos

processos atuantes naquele espaço.
Aquisição de um
gaiola

para

novo caminhão

coleta

seletiva

no

município.
Parceria

entre

a

cooperativa

de

reciclagem com os catadores atuantes
no município.
Melhorias na central de triagem
Aquisição de um novo trator para
auxiliar na limpeza pública e coleta de
resíduos recicláveis
Orientação aos coletores de resíduo

Orientação aos coletores de resíduo

Orientação aos coletores de resíduo

domiciliar

domiciliar

domiciliar

coletem

comum
as

para

sacolas

de

que

não

resíduos

coletem

comum
as

para

sacolas

de

que

não

resíduos

coletem

comum
as

para

sacolas

que

de

não

resíduos

recicláveis.

recicláveis.

recicláveis.

Solicitar o Plano de Gerenciamento de

Solicitar o Plano de Gerenciamento de

Solicitar o Plano de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI)

Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI)

Resíduos Sólidos Industriais (PGRSI)

das empresas instaladas no município

das empresas instaladas no município

das empresas instaladas no município
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continua
RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivos de Curto Prazo

Objetivos de Médio Prazo

Objetivos de Longo Prazo

Manter a terceirização dos serviços

Manter a terceirização dos serviços

Manter a terceirização dos serviços

de coleta, transporte e destinação

de coleta, transporte e destinação

de coleta, transporte e destinação

final de Resíduos Sólidos de Saúde e

final de Resíduos Sólidos de Saúde e

final de Resíduos Sólidos de Saúde e

animais mortos (R.S.S.).

animais mortos (R.S.S.).

animais mortos (R.S.S.).

Manter a parceria da coleta semestral

Manter a parceria da coleta semestral

Manter a parceria da coleta semestral

das

das

das

embalagens

vazias

de

embalagens

vazias

de

embalagens

vazias

de

agrotóxicos.

agrotóxicos.

agrotóxicos.

Manter a coleta do óleo de cozinha

Manter a coleta do óleo de cozinha

Manter a coleta do óleo de cozinha

usado, destinado a COOPERSOL.

usado, destinado a COOPERSOL.

usado, destinado a COOPERSOL.

Manter o convênio com o município

Manter o convênio com o município

Manter o convênio com o município

de Guaiçara para armazenamento

de Guaiçara para armazenamento

de Guaiçara para armazenamento

dos pneumáticos e destinação final.

dos pneumáticos e destinação final.

dos pneumáticos e destinação final.

manter o convênio com a empresa

manter o convênio com a empresa

manter o convênio com a empresa

responsável por dar a destinação

responsável por dar a destinação

responsável por dar a destinação

correta

correta

correta

Implantação

da

orgânica/

recicláveis

coleta

domiciliar
visando

atendimento de 100% da zona rural
que atualmente não é contemplada
por este serviço.
Aquisição de um novo triturador de
galhos e utilização deste material
para adubação.

dos

perigosos/eletrônicos

resíduos

dos

perigosos/eletrônicos

R$ 60.849.836,82

R$ 223.534.827,04

resíduos

dos

resíduos

perigosos/eletrônicos
R$ 439.203.895,33

Fonte: CETECLins (2017)

3.3.4.2 Medidas Complementares

A seguir serão descritas as ações a serem implementadas no Plano Municipal de
Saneamento Básico de Lins, tendo em vista a adequação à Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
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3.3.4.2.1 Plano de Gestão de Logística Reversa no Município

A logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizados 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 correta.

O sistema de logística reversa é parte integrante da PNRS. 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 dos seguintes grupos de resíduos:


Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja

embalagem, após o uso constituam resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em
normas técnicas;


Pilhas e baterias;



Pneus;



Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;



Lâmpadas fluorescentes, de vapor sódio e mercúrio e de luz mista;



Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

O município de Lins faz coleta e armazenamento das pilhas, baterias, lâmpadas e
eletrônicos, existe campanha para coleta, os pneus são coletados pela equipe de
limpeza urbana; o óleo lubrificante usado e suas embalagens são coletados por
empresas especializadas. Quanto aos pneus há o sistema de logística reversa em
funcionamento por meio de uma parceria entre as Prefeitura de Lins e Guaiçara e a
Reciclanip.

Os serviços decorrentes da logística reversa deverão ser periodicamente reavaliados
visando:


Delimitar adequadamente a participação da Prefeitura Municipal de Lins;
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Estabelecer novos “Termos de Parcerias” do município com esse segmento;



Verificar as necessidades de cobranças das atividades já executadas pelo
poder público;



Inserir cooperativas de catadores nesses serviços.

Além desse grupo de resíduos a cidade deverá atender aos futuros acordos setoriais
federais, estaduais e municipais, buscando estabelecer novos Termos de
Compromisso entre o poder público e o setor empresarial para estender o sistema de
logística reversa a outros produtos comercializados como embalagens plásticas,
metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando
prioritariamente, o grau e a extensão do impacto a saúde pública e ao meio ambiente
dos resíduos gerados.

3.3.4.3 Passivo Ambiental

Com a PNRS, ficou estabelecido que cabe ao poder público atuar, subsidiariamente
a minimização ou na cessação do dano logo que tome conhecimento de evento
lesivo ao meio ambiente ou a saúde pública relacionado ao gerenciamento de
resíduos sólidos, devendo os responsáveis pelo dano ressarcir integralmente o erário
pelos gastos decorrentes das ações empreendidas (Lei n° 12.305/2010, art. 29,
parágrafo único).

3.3.4.4 Programa Pró-Catador

Conforme Decreto n° 7405/2010, consideram-se catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis as pessoas físicas de baixa renda que se dedicam as atividades de
coleta, triagem, beneficiamento, processamento, transformação e comercialização de
materiais reutilizáveis e recicláveis. O programa Pró-Catador tem por objetivo
promover e integrar as seguintes ações voltadas aos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis:


Capacitação, formação e assessoria técnica;

119



Incubação de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários que

atuem na reciclagem;


Pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;


Aquisição de equipamentos, maquinas e veículos voltados para a coleta

seletiva,

reutilização,

beneficiamento,

tratamento

e

reciclagem

pelas

cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;


Implantação e adaptação de infraestrutura física de cooperativas e

associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;


Organização e apoio a redes de comercialização e cadeias produtivas

integradas por cooperativas e associações de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis;


Fortalecimento da participação do catador de materiais reutilizáveis e

recicláveis nas cadeias de reciclagem;


Desenvolvimento de novas tecnologias voltadas a agregação de valor ao

trabalho de coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis;


Abertura e manutenção de linhas de credito especiais para apoiar projetos

voltados a institucionalização e fortalecimento de cooperativas e associações de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.

As ações do Programa Pró-Catador contemplam recursos para viabilizar a
participação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas atividades
desenvolvidas, inclusive para custeio de despesas com deslocamento, estadia e
alimentação dos participantes, nas hipóteses autorizadas pela legislação vigente.

O Programa Pró-Catador é realizado em cooperação com órgãos ou entidades da
administração pública federal e órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e
Municípios que aderirem. Este programa representa um estimulo a organização
produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, melhoria das
condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e
econômica, tendo em vista a expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos,
reutilização e reciclagem por meio de atuação desse segmento.
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3.3.4.5 Atuação Consorciada no Município

Atualmente, Lins não possui um plano para atuação em conjunto com outros
municípios, apenas um convênio de cooperação mútua para a destinação final de
resíduos pneumáticos inservíveis. Vale destacar que quase todos os municípios
vizinhos se encontram em estágio inicial de desenvolvimento no Manejo de Resíduos
Sólidos. Além disso, para o volume geral de resíduos sólidos de Lins, os serviços
existentes possuem escala compatível para criação de uma estrutura consorciada
aos municípios próximos. Neste momento, Lins precisa dar início na execução dos
projetos e metas descritas neste Plano de Saneamento Básico/Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos até a estruturação da região e a capacidade de
implantação de projetos consorciados.

3.3.4.6 Planos Futuros

Apesar das práticas de educação ambiental, os municípios do país travam uma
corrida contra o tempo para definir como lidar com o esgotamento dos aterros
sanitário. As Prefeituras Municipais deverão tomar providencias nos próximos anos
para buscar alternativas sustentáveis sobre o ponto de vista ambiental, técnico e
econômico para tratamento e destinação final de resíduos sólidos no município.

O uso de aterro em valas, como uma alternativa, sempre esteve diretamente ligado a
disponibilidade de áreas para aterrar os resíduos e pelos seus custos de implantação
e operação, relativamente mais baratos, se comparados a implantação e operação
de processos tecnológicos capazes de realmente tratar resíduos sólidos. Este fato se
consolida nas estatísticas brasileiras: cerca de 50% dos municípios brasileiros
destinam diariamente 170 mil toneladas de resíduos urbanos em aterros controlados
ou lixões. Entretanto, existe uma tendência mundial que vem sendo observada no
Brasil: com a crescente expansão da malha urbana das médias e grandes cidades,
as administrações municipais se deparam com a indisponibilidade de áreas para a
instalação e expansão de aterros sanitários. Esta tendência contribui para que as
administrações municipais comecem a buscar novas formas de tratar seus resíduos
sólidos. Além da escassez de áreas, a vida útil de muitos aterros e lixões passou a
ficar comprometida rapidamente, tendo em vista o aumento da quantidade per capita
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de resíduos estar diretamente associado ao aumento de bens de consumo duráveis
e não duráveis e, consequentemente, produção de resíduos; bem como as
mudanças de padrões de consumo, os quais vem alterando gradativamente a
composição físico-química dos resíduos sólidos urbanos.

Outros fatores que vem estimulando a busca de novos processos tecnológicos para
tratamento dos resíduos sólidos em substituição ao aterro são: o aumento do papel
fiscalizador dos órgãos de controle ambiental que vem interditando lixões e aterros
controlados; criação de legislação especifica para o tema, com oportunidades para
linhas de credito especificas para tratamentos de resíduos; e a evolução tecnológica
em que os resíduos são utilizados como insumos para gerar subprodutos.

Acrescenta-se, ainda, o fato de que na virada do século, passaram a ter importância
no panorama global e nacional, as questões referentes a minimização de emissões
de gases que contribuem para o aumento do efeito estufa (neste caso especifico o
metano presente nos lixões e aterros). No Brasil, especificamente, é crescente as
oportunidades criadas pelo Governo Federal nos últimos anos, para incentivar a
geração de energia a partir de fontes alternativas.

Enfim, o panorama é favorável para que o tratamento dos resíduos sólidos no Brasil
passe a ser uma realidade. Esta situação começa a ser delineada quando se avaliam
os instrumentos legais diretamente associados aos temas que estão em processo de
aprovação ou já aprovados, sendo:


Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305 de 02/08/2010 e



Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei n° 12.300 de 16/03/2006

No âmbito do Estado de São Paulo, a gestão dos resíduos sólidos tem melhorado no
quesito final. No final da década de 90 era gerada e destinada para locais
adequados, 11% do total de 19 mil toneladas produzidas por dia. Já no final da
primeira década dos anos de 2000, cerca de 80% das 29 mil toneladas de resíduos
sólidos urbanos produzidos diariamente foram destinados para locais adequados,
conforme dados dos Inventários Estaduais de Resíduos Sólidos publicados pela
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb.
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As soluções para a destinação final ambientalmente adequada aos resíduos sólidos
de Lins vêm sendo estudadas pela Prefeitura Municipal. Soluções alternativas mais
sustentáveis sobre diversos aspectos (ambiental, técnico e econômico) podem
aumentar o índice de reciclagem e inserir o tratamento de resíduos sólidos urbanos
com recuperação energética através das mais avançadas tecnologias disponíveis
consolidadas no mundo. A implantação de processos e equipamentos, que podem
ser customizados as necessidades do município, se implementados, reduziria o
volume aterrado em até 60%, aumentaria a eficiência do aterramento, ampliaria a
vida útil do aterro por mais anos, minimizaria os custos com transbordo, ambientais e
de saúde pública, além de representar uma solução de longo prazo com despesas
totais menores.

3.4 Análise de diferentes cenários alternativos

3.4.1 Cenário mais provável

O ano de 2017 tende a ser melhor do que 2016, mas ainda não deve apresentar um
ritmo mais forte de atividade econômica, que vai se recuperar com mais intensidade
somente no segundo semestre. A expectativa geral é de uma retomada do
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2017, ainda que tímida.

As entidades do setor produtivo também não têm projeções otimistas para a
economia no próximo ano. Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e para o
economista Alexandre Schwartsman, o Produto Interno Bruto (PIB), deve voltar a
crescer em 2017, entre zero e 0,5%. A CNI estima crescimento com expansão de
1,3% na indústria. Para a entidade, o investimento deve crescer 2,3% em 2017
depois de cair 11,2% este ano. Para o gerente-executivo da CNI, Flávio Castelo
Branco, a ociosidade das indústrias, que estão com grandes estoques acumulados, e
as dificuldades financeiras das famílias e das empresas dificultam a retomada do
crescimento. Segundo ele, a aceleração das reformas da Previdência e trabalhista e
a diminuição dos desequilíbrios nas contas públicas são importantes para que o país
volte a crescer.
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Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos, afirma que haverá um possível
crescimento, embora ainda baixo, e que poderá ser observado apenas a partir do
segundo semestre, já que com juros mais baixos, o efeito esperado é que o consumo
das famílias aumente, ajudando no crescimento econômico. Já para Miguel Daoud, a
retomada do consumo vai ser muito lenta, porque está muito ligada ao desemprego e
à queda da renda”.
Já Rogério Mori (FGV/EESP), vê a economia brasileira estagnada. “Vamos ter
crescimento zero em 2017, porque o consumo das famílias não dá sinais de melhora
e deve continuar fraco. Além disso, o governo não terá muito espaço para gastar
devido ao ajuste fiscal. O economista e consultor financeiro Miguel Daoud tem uma
previsão mais pessimista: “O Brasil vai ter queda entre 1% e 2% do PIB”, diz.

Para a professora de economia da Fundação Getulio Vargas (FGV) Virene Matesco,
o PIB crescerá no máximo 0,5% em 2017 e somente quando consumidores e
empresários recuperarem a confiança, a economia começará a recuperar-se
plenamente. “A recuperação da depende fundamentalmente de dois fatores: a
superação da crise política e a aprovação de medidas que sinalizem algum
compromisso do governo com as contas públicas.

O economista-chefe da Gradual Investimentos, André Perfeito, possui estimativa
mais pessimista para o crescimento da economia no próximo ano: 0,2%. Segundo
ele, o resultado poderia ser melhor se o governo ampliasse o déficit primário da
União, para estimular a economia. O economista também atribui parte das
dificuldades de recuperação da economia ao cenário internacional, principalmente
após a indicação do Federal Reserve (Banco Central norte-americano) de que
poderá aumentar os juros da maior economia do planeta até três vezes em 2017
para conter os efeitos dos cortes de impostos e da expansão dos gastos públicos dos
Estados Unidos.

Os analistas afirmam que a recuperação poderá vir de uma intensificação do
processo de corte dos juros básicos da economia, viabilizando os juros para a
retomada de investimentos e emprego, além de manter uma política fiscal
equilibrada. O desemprego deverá continuar a crescer em 2017, podendo atingir o
pico de 16% no final do primeiro semestre.
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O corte da taxa básica de juros deve continuar em 2017 em ritmo moderado,
podendo chegar a 10,50% ao final de 2017. A redução não deverá gerar impactos
imediatos para o consumidor, mas pode criar um ambiente mais positivo para a
retomada dos investimentos. Para o economista Alexandre Schwartsman, o processo
de redução da taxa de juros irá impulsionar a demanda por um lado e acelerar o
processo de concessões, abrindo, portanto, oportunidades para investimentos em
infraestrutura.

Para o Boletim Focus, a expectativa de crescimento do PIB em 2017 está em 0,5%.
Para 2018, a expectativa também vem caindo, mas menos: de 2,3% no mês passado
para 2,2% atualmente. Em relação à inflação, para 2017, o Boletim Focus em
pesquisa feita com instituições financeiras aponta que a inflação deverá alcançar
4,87% e se aproximar mais ainda do centro da meta. Quanto aos juros da taxa Selic,
há a expectativa que o índice termine o ano em 10,25%.

O mais pessimista atualmente é o FMI, que cortou a previsão de crescimento de
0,5% em 2017 feita em outubro do ano passado para os atuais 0,2%. Para 2018, a
previsão segue em 1,5%. A América Latina como um todo foi rebaixada. No Brasil e
na Argentina, o problema maior é que os números de 2016 decepcionaram e já
fazem com que 2017 comece deprimido, o que é chamado pelos economistas de
“carregamento estatístico”.

O Itaú BBA continua na ponta mais otimista do mercado, mas também revisou sua
projeção de crescimento para baixo. Em setembro de 2016, o banco esperava
crescimento de 2% em 2017. Em dezembro, cortou para 1,5%, e agora revisou para
1%.

Se 2017 será um período ainda difícil para a economia brasileira, saindo da pior
recessão da sua história, 2018 pode ser o "ano dos sonhos" para qualquer gestor de
política econômica, com inflação na meta e a economia crescendo forte. A Focus
mostra projeção de expansão de 2,30% e o Itaú Unibanco, por exemplo, vê
crescimento de 4% no próximo ano.
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O economista da RC Consultores Marcel Caparoz acredita que a atividade estará em
condições um pouco mais favoráveis em 2018 em relação a 2017, já que espera alta
de até 1% este ano e algo na faixa de 2,0% em 2018. "Devemos ter alguns ajustes
importantes, como na Previdência, que vão dar frutos ao País, mas que demoram
para acontecer", diz.

O UBS projeta expansão de 2,6% em 2018 e diz que esse ritmo deve ser mantido,
"ou mesmo acelerado", por alguns anos. O banco suíço diz em relatório recente que
a série de reformas estruturais que o governo pretende implementar deve elevar a
taxa de poupança e, consequentemente, o nível de investimentos no País no longo
prazo, colaborando para um aumento no PIB potencial.

O alto nível do desemprego no Brasil vai conter as pressões inflacionárias até 2019
mesmo com as expectativas de recuperação econômica, e contribuirá para que a alta
dos preços permaneça em torno do centro da meta oficial neste período,
possibilitando manter a trajetória de queda dos juros. Segundo especialistas ouvidos
pela Reuters, o principal canal que vai captar esse cenário é o setor de serviços, cuja
inflação é mais atrelada ao poder aquisitivo da população, que verá o desemprego
subir ainda mais neste ano, para acima 13%, com recuperação lenta em seguida.

Depois de dois anos de contração, a expectativa é de que a atividade econômica se
estabilize no meio de 2017, com o Produto Interno Bruto (PIB) crescendo 0,48 por
cento neste ano e indo a 2,3 por cento em 2018, segundo a mais recente pesquisa
Focus do Banco Central, que ouve semanalmente uma centena de economistas.

Diante desse cenário, o setor que mais sofre com a queda da demanda é o de
serviços, segundo economistas, contribuindo para menor pressão inflacionária. De
8,09% em 2015, a inflação desse setor caiu a 6,5% no ano passado e deve subir
cerca de 5% em 2017 e 2018, ou até menos, segundo economistas.

Com base nas tendências e expectativas para os próximos anos, estima-se o
acréscimo da população de Lins a razão de 0,555 % ao ano. Diante do cenário acima
exposto, as intervenções relacionadas, valorizadas e hierarquizadas nesse capítulo,
distribuídos nos 25 anos de horizonte do Plano em tela apresentam um valor de
investimento na ordem de R$ 958.283.542,27.
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3.4.2 Cenário otimista

A cidade de Lins alicerça sua economia, no setor de serviços, seguida pela indústria
de carne e agricultura. Atualmente a cultura mais expressiva é a cana de açúcar e
boi de corte, conforme apresentado na Tabela a seguir:

Tabela 76. Agropecuária e Produção agrícola
Pecuária, Produção Agrícola e Silvicultura

2006

Café em grão - ton

130

Cana de açúcar - ton

130.863

Laranja - ton

10.400

Milho em grão – ton

986

Bovinos - cabeças

20.736

Fonte: IBGE (2017)

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, tendo grande importância
para o agronegócio brasileiro. O aumento da demanda mundial por etanol oriundo
de

fontes

renováveis,

aliado

às

grandes

áreas

cultiváveis

e

condições

edafoclimáticas favoráveis à cana-de-açúcar, tornam o Brasil um país promissor para
a exportação dessa commodity.

Kona Haque, chefe de pesquisa na filial de Londres da ED&F Man, disse ainda que o
aumento das exportações para a Índia provavelmente deve sustentar o mercado nos
próximos meses. Segundo o diretor comercial da sucursal norte-americana da
Sucden, Michael Gelchie, muitos dos balanços que o mercado está acompanhando
apostam em um cenário favorável no Brasil.

A Datagro projeta um processamento para a safra de cana-de-açucar 2017/2018
pelas usinas e destilarias da região Centro-Sul de 580 milhões a 610 milhões de
toneladas de cana, ante 597 milhões prevista no ciclo vigente (2016/2017), com um
mix de 50,9% a 52,9% da oferta de matéria-prima direcionada ao etanol com
produção de até 26,4 milhões de toneladas de açúcar. Plínio Nastari, presidente da
Datagro ponderou que os efeitos do fenômeno climático Lã Niña serão determinantes
para definir os volumes de produção do próximo ciclo (2017/2018), devido a redução
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da quantidade de chuvas em áreas produtoras na região Centro-Sul responsável por
90% dos canaviais do país. Ele também comentou que a safra de 2017/2018 poderá
ter incremento de 1,8 a 2 milhões de toneladas na capacidade de produção de
açúcar devido os investimentos realizados em 2016.
Já para a Companhia Nacional de Abastecimento – Conab, a produção de cana-deaçúcar, estimada para a safra 2016/17, é de 694,54 milhões de toneladas (+ 4,4%
em relação à safra anterior). A produção de açúcar deverá atingir 39,8 milhões de
toneladas (+18,9%) devido a preços mais rentáveis. A produção de etanol deve se
manter acima de 27,9 bilhões de litros (-8,5%) em razão da preferência pela
produção de açúcar. A produção de etanol anidro, utilizada na mistura com a
gasolina, deverá ter aumento de 1,5%, impulsionado pelo aumento do consumo de
gasolina em detrimento ao etanol hidratado que poderá atingir 16,5 bilhões de litros (14,3%).

A área a ser colhida está estimada em 9,1 milhões hectares, aumento de 5,3%, se
comparada com a safra 2015/16. Na região Sudeste a área colhida deverá aumentar
em relação à safra anterior refletindo num aumento de 7,1% na produção total.

Em São Paulo, maior produtor nacional, as informações coletadas no terceiro
levantamento indicam crescimento absoluto de um pouco mais de 32 mil toneladas.
Estima-se que a Região Sudeste, maior produtora nacional, será responsável nesta
safra, por 61,6% do açúcar produzido no país. São Paulo, Minas Gerais, Paraná e
Goiás deverão permanecer, nesta safra, como maiores produtores de açúcar.

As excelentes condições climáticas e as boas condições de umidade do solo
corroboram para que haja o aumento da produção. Se por um lado as boas
condições climáticas auxiliam no desenvolvimento das lavouras, por outro, excesso
de chuva na safra passada impediu, em muitos casos, a colheita da cana-de- açúcar.
Com isso, há previsão de aumento de cana bisada que será colhida na safra
2016/17.

O preço médio de fixação das usinas para a safra 2016/2017 foi 28% acima do preço
médio alcançado na safra 2015/2016. O preço do açúcar no mercado externo tende
a elevar a representatividade da commodity na produção do setor sucroalcooleiro
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para esta safra. A valorização do dólar está favorecendo as exportações que,
associada aos bons preços praticados internamente, levarão as unidades a aumentar
a produção de açúcar em detrimento ao etanol. O açúcar vem tendo melhor
remuneração no mercado interno e externo em razão de déficit na produção mundial
causado por adversidades climáticas (El Niño), que afetou a produtividade das
lavouras nos países da Ásia e Europa. Além disso, os estoques mundiais de açúcar
são considerados baixos. Aliado a isso, há a abertura de novos mercados para o
açúcar na União Europeia, bem como, a estagnação na demanda do etanol, fazendo
que empreendimentos mistos destinem a moagem da cana-de-açúcar para
fabricação do açúcar em face do mercado se encontrar mais aquecido.

O etanol desempenha um papel importante na economia brasileira, pois pode ser
utilizado como combustível nos veículos flex-fuel (hidratado), misturado com a
gasolina, com vista a baratear o combustível, aumentar sua ocnatagem e reduzir a
emissão de poluentes (anidro), além da utilização na fabricação de tintas, vernizes,
solventes, etc (anidro). Nesta safra, a estimativa é de aumento na produção de
anidro, passando de 11,2 bilhões de litros para 11,4 bilhões de litros. O aumento do
consumo de gasolina, deve ser o responsável por este aumento.

O etanol hidratado deverá ter uma redução na sua produção tendo vista que, além
de destinarem uma parcela maior da moagem para produção de açúcar, houve uma
estagnação na sua demanda, por conseguinte, o etanol anidro se tornou mais
vantajoso devido os preços tenderem a ser mais remuneradores.

Atualmente, estima-se que o déficit mundial açucareiro deverá girar em torno de 2,5
milhões de toneladas. A China deve continuar sendo o grande destino das
exportações brasileiras. Como o açúcar exportado é vendido em dólar, isso
representa mais reais para as unidades de produção no momento da conversão das
moedas, o que justifica a preferência dada ao alimento em relação ao etanol.

No acumulado desde janeiro, as exportações brasileiras de açúcar alcançaram 20,01
milhões de toneladas, total 28,59% acima do montante exportado no mesmo período
do ano anterior. Já o total arrecadado acumulado até novembro foi de US$ 7,46,
valor quase semelhante ao total exportado no ano passado inteiro, que foi de US$
7,52.
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O relatório "Outlook Fiesp 2026 - Projeções para o Agronegócio Brasileiro" prevê que
o Brasil crescerá mais que a média mundial em produtos como soja, milho, açúcar e
carnes. No açúcar chegaremos a 50%, crescendo 2,2% ao ano.

A expectativa para a safra de grãos 2016/2017 é de um novo recorde. Segundo a
última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), deve haver um
crescimento de 30,4% frente a safra anterior ao alcançar os 240,9 milhões de
toneladas.

O pesquisador do IBGE, Carlos Antônio Barradas, explica que os impactos da safra
que o Brasil está colhendo são positivos tanto para o mercado interno quanto para o
externo. Para ele, as safras recordes deste ano estão contribuindo para a redução da
inflação. A avaliação de Barradas é de que o início das colheitas gerou queda de
preços do setor de alimentos, com destaque para o preço do feijão carioca, que
recuou 14,86% em agosto. Em relação ao mercado externo, o pesquisador observou
que a exportação de soja é recorde. Só em agosto deste ano foram exportadas seis
milhões de toneladas, 56% a mais quando comparado com agosto de 2016.

A estimativa de março para a safra de grãos de 2017 é ainda maior que a de 2016, e
a produção total deverá ter expansão de 25,1%. Em fevereiro, os cálculos
apontavam para uma produção maior: 2,7% no volume da produção (a maior da
história) e 0,6% na área a ser colhida. Os dados fazem parte do Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de março, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio de Janeiro. A terceira estimativa
para a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas indica que a produção
total este ano será de 230,3 milhões de toneladas, contra as 184 milhões de
toneladas produzidas na safra de 2016.

Também houve crescimento de 6,3% na estimativa da área a ser colhida, que deve
atingir 60,7 milhões de hectares, contra 57,1 milhões de hectares do ano passado.
Agropecuária seguirá como um dos motores da economia brasileira e deverá
recuperar a participação no Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, segundo a
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Para a companhia, no entanto,
alguns produtos terão que equilibrar a relação entre oferta e demanda para
garantirem a rentabilidade aos produtores.
130

"Se houver uma safra como foi a atual, recorde, isso traz uma pressão muito forte no
mercado, dadas as condições que a gente observa hoje de preços em queda", diz o
superintendente de Gestão da Oferta da companhia, Wellington Silva Teixeira.
"Saimos de um estoque de 7 milhões de toneladas para 20 milhões de toneladas de
uma safra para outra. Isso traz preocupação e a necessidade de que o produtor
observe isso e possa calcular melhor o que vai plantar".

Dentro desse cenário otimista, um aumento da taxa de crescimento populacional de
0,01% ao ano, levando o incremento populacional para patamares de 0.565% ao
ano, deverá refletir na quase totalidade das intervenções relacionadas, valorizadas e
hierarquizadas nesse capítulo, distribuídos nos 25 anos de horizonte do plano.

O incremento de 1,8 % nos valores das intervenções constantes do cenário mais
provável implica nos seguintes acréscimos:

Acréscimo no sistema de abastecimento de água ...................... R$ 1.756.193,20
Acréscimo no sistema de tratamento de esgoto.......................... R$ 1.102.857,06
Acréscimo no sistema de drenagem urbana ............................... R$ 1.365.459,13
Acréscimo no sistema de limpeza urbana ................................... R$ 13.024.594,07
Total ........................................................................................... R$ 13.024.594,07

Desta forma, o valor final de investimentos para o cenário otimista é de R$
975.532,646,03

3.4.3 Cenário pessimista

Diante das externalidades negativas provisionadas no cenário pessimista de Lins
estão as estatísticas referentes ao setor de serviços.

O setor de serviços começa a caminhar para sair da crise. Apesar de ainda mostrar
números negativos, a melhora do desempenho nos últimos trimestres sugere que o
empresariado está prestes a assumir uma rota de recuperação. Dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que o trimestre encerrado em
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setembro fechou com queda de 0,5% nas vendas do setor de serviço – resultado
obtido na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Mesmo com essa melhora no desempenho, os dados revelam que o setor tem um
caminho a percorrer até que saia da recessão. Sugere ainda que um trabalho ainda
tem de ser feito, não apenas pelo setor privado, mas pelo governo, que atua para
tirar o País da crise. Medidas como a que cria um teto para os gastos públicos
ajudam a estabelecer as condições necessárias para que a economia possa voltar a
gerar investimentos, empregos e a crescer, o que beneficia diretamente o setor de
serviços.

Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego o maior empregador da
economia brasileira, o setor de serviços teve em 2016 o seu pior ano da história no
mercado de trabalho formal. Foram eliminadas 390 mil vagas com carteira assinada
no setor, o pior resultado desde 2002, quando foi iniciada a série histórica do
ministério, foi o único setor de peso em que o saldo negativo de vagas foi maior do
que em 2015. Dentre os serviços, os segmentos que tiveram pior desempenho foram
os ligados a comércio, administração, imóveis e serviços técnicos, com a eliminação
de 178 mil vagas com carteira assinada.

A consultoria Tendências apontou a expectativa que 2017 é o ano em que as
contratações voltarão a superar as demissões, Thiago Xavier afirmou que “ a criação
de postos tende a ser moderada e lenta, é difícil pensar em uma velocidade rápida
enquanto o PIB demora tanto a reagir”.

Segundo a FecomercioSP, o mercado de trabalho do setor de serviços do Estado de
São Paulo continua sofrendo os impactos negativos da atual crise econômica. A
reversão deste quadro depende diretamente da recuperação econômica de diversos
setores econômicos gerando emprego e renda. Contudo, esta tendência, segundo a
Federação, não parece ser factível em curto prazo, por mais que as expectativas
sejam melhores em 2018.

Em 2017, o mercado reduziu a aposta e agora espera que os juros feche o
calendário em 10,50%, em vez dos 10,75% previstos anteriormente. Para a inflação,
algumas projeções contidas no Focus melhoraram. A expectativa para o avanço do
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IPCA em 12 meses ficou em 4,89%. Já a previsão para a alta do índice de preços em
2016 saiu de 6,72% para 6,69% e a de 2017 seguiu em 4,93%. As fortes perdas na
atividade de transporte pesaram em 2016 sobre o setor de serviço, que terminou o
ano com o maior recuo da série ao sucumbir à recessão econômica e apresentar em
dezembro resultados piores do que o esperado. Em 2016, o valor de serviços
encolheu 5%, o pior resultado da série iniciada em 2012 pelo IBGE. “ Não dá para
dizer que o setor de serviços entrou numa fase de recuperação. Outubro foi muito
ruim e dezembro ficou longe de um bom resultado”, afirmou o coordenador da
pesquisa no IBGE Roberto Saldanha”. Para o setor de serviços reagir precisa que o
setor industrial retome seu crescimento contínuo e que haja a retomada de
investimentos que implicam

na contratação de empresas e consultorias”,

acrescentou.

Os dados do IBGE indicam que a receita nominal registrou variação de 0,5% em
2016, dezembro, frente a novembro, na série com ajuste sazonal. Na comparação
com o mesmo mês do ano anterior, houve queda de 1,5%. No resultado acumulado
de 2016, o setor de serviços fechou negativo em 0,1%.

Na avaliação do Técnico da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Roberto
Saldanha, a queda acumulada no setor nada mais é do que o reflexo da retração da
atividade econômica como um todo, e da industrial em particular.

Para Saldanha, a recuperação do setor só virá com uma recuperação segura e
contínua da economia. Saldanha disse que a retração do ano passado reflete o
desaquecimento da atividade econômica, de um modo geral e, em particular, a
restrição orçamentária dos governos. “Com os governos investindo menos, há menor
contratação dos serviços, menos investimentos por parte dos governos e por
extensão também das empresas. E o setor de serviços é o reflexo do
desaquecimento das atividades econômicas de uma maneira geral e da redução dos
gastos dos governos em todos os níveis – federal, estadual e municipal”.

No entendimento de Saldanha, quando a economia entra em um processo de
recessão, é exatamente o setor de serviços o último a sentir. “Ele é o último a sentir a
retração econômica, mas também é o último a se recuperar, porque depende
essencialmente dos outros setores da economia”.
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A queda de 5,7% no setor de serviços em dezembro do ano passado frente a
dezembro de 2015 reflete resultados negativos em todas as unidades da Federação,
sendo que as maiores variações foram registradas em Mato Grosso (-33,1%),
Rondônia (-19,6%) e Tocantins (-18,5%). Também fecharam com resultados
negativos o Distrito Federal (-13,6%), o Ceará (-10,9%), o Rio de Janeiro (-7,3%), o
Espírito Santo (-5,8%), Minas Gerais (-5,2%), a Bahia (-2,4%), o Paraná (-2%) e
Santa Catarina (-1,5%).

Ainda na comparação com dezembro de 2015, série sem ajuste sazonal, fecharam
com variações positivas Goiás, onde o crescimento chegou a 13,9%; Pernambuco
(8,2%); São Paulo (7,3%); e Rio Grande do Sul (1,4%).

Terceiro maior produto de exportação do Brasil, atrás da soja e do minério de ferro,
as carnes brasileiras conquistaram o mundo, tornando-se sinônimo de qualidade em
mais de 150 países. Mas esse selo de garantia entrou em risco, quando a Polícia
Federal revelou um esquema de adulteração envolvendo pelo menos 30 frigoríficos,
operação chamada Carne Fraca.

O problema se torna ainda pior porque países como China, Chile e Coreia do Sul,
além da União Europeia, suspenderam temporariamente as importações de
empresas citadas na fraude. Por causa disso, segundo economistas ouvidos pela
BBC Brasil, o impacto na economia brasileira pode ser "maior do que se imaginava".
Eles ressalvam, contudo, que tudo "dependerá de quanto vão durar os embargos e
se mais países vão aderir a ele".

Entre 2000 e 2016, as exportações de carne subiram de cerca de US$ 2 bilhões para
aproximadamente US$ 14 bilhões. O setor vendeu para mais de 150 países no ano
passado e agora deverá enfrentar uma série de impactos negativos suscitados pelo
esquema de venda de carne adulterada. A Associação de Comércio Exterior calcula
perda de US$ 2,7 bilhões neste ano, e a exportação do produto deve cair 20%.

Dentro deste cenário pessimista, o decréscimo da taxa de crescimento populacional
estimada em 0,01% ao ano, projetando uma taxa de incremento populacional para
0,545% ao ano, deverá refletir na quase totalidade das intervenções relacionadas,
valorizadas e hierarquizadas nesse capítulo, distribuídos nos 25 anos de horizonte
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do plano. A redução de 1,8% nos valores das intervenções constantes do cenário
mais provável implica no decréscimo dos índices.

Decréscimo no sistema de abastecimento de água......... R$ 1.756.193,50
Decréscimo no sistema de tratamento de esgoto ............ R$ 1.102.857,06
Decréscimo no sistema de drenagem urbana ................. R$ 1.365.459,13
Decréscimo no sistema de limpeza urbana ..................... R$ 13.024.594,07
Total ............................................................................... R$17.249.103,76

Desta forma, o valor final de investimentos para o cenário pessimista é de R$
941.034.438,51
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4 PROGRAMAÇÃO FÍSICA, FINANCEIRA E INSTITUCIONAL DA IMPLANTAÇÃO
DAS INTERVENÇÕES DEFINIDAS

4.1 Programação físico-financeira

Para melhor atendimento à realização das intervenções planejadas e hierarquizadas
para o horizonte adotado no Plano de Saneamento Municipal de Lins, foi elaborado
um Cronograma Físico-Financeiro em que as intervenções estão valorizadas e
distribuídas ao longo dos anos de vigência do Plano.

Os valores iniciais sofreram reajustes da ordem de 6,99 % ao ano, durante os 25
anos de vigência, sendo que na revisão quadrienal esse percentual deve ser
analisado e, se for o caso, revisto e reaplicado aos anos subsequentes.

4.2 Programação institucional

O principal desafio a ser enfrentado pela Prefeitura do Município de Lins é a escolha
de uma alternativa institucional que maximize os resultados de seus esforços e
assegure o cumprimento dos objetivos pretendidos de política pública, qual seja, o
acesso da população aos serviços.

Desta forma, importante se torna analisar as vantagens e desvantagens associadas
a cada uma das alternativas institucionais disponíveis para o Município.

Para maior clareza e efetivação dessa análise, devemos realizá-la para cada um dos
quatro tipos de serviço: água para abastecimento público; coleta, afastamento e
tratamento de esgoto; sistema de drenagem urbana e coleta, transporte e destinação
dos resíduos sólidos.

4.2.1 Água para abastecimento público

Fornecimento e instalação de hidrômetros de micromedição
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O fornecimento dos hidrômetros poderá ser obtido junto ao FEHIDRO, BNDES ou
Ministério das Cidades.
Regularização dos usos dos recursos hídricos

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos deve ser requerida junto ao
Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), cuja área de atuação seja a
mesma do empreendimento ou uso, mediante a apresentação da documentação
apropriada, preenchimento dos formulários próprios, disponíveis no site do DAEE,
pagamento de taxa e realização dos estudos hidrológicos necessários. A obtenção
de recursos para tais ações poderá ser obtida junto ao Fundo Estadual de Recursos
Hídricos (FEHIDRO).
Construção e aquisição de reservatórios

A Funasa, por meio do Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp),
financia a implantação, ampliação e/ou melhorias em Sistemas de Abastecimento de
Água nos municípios com população de até 50.000 habitantes. Ademais, recursos
podem ser obtidos junto a Fundação Banco do Brasil.

Manutenção e ampliação sistemática da rede de distribuição de água

A manutenção e ampliação sistemática da rede de distribuição de água para
abastecimento ao longo de todo o horizonte do plano de saneamento podem ser
realizadas com recursos próprios, originados pelos superávits a ser obtido através do
combate a perdas, bem como a utilização de uma política tarifária mais condizente
com a realidade do sistema.

4.2.2 Coleta, afastamento e tratamento de esgoto

Limpeza da ETE e remoção do lodo de fundo das lagoas periodicamente
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Existem linhas de financiamento específicas para esse tipo de obra, estando entre a
mais importante o Projeto Água Limpa, patrocinado pelas Secretarias do Estado da
Saúde e Recursos Hídricos e Meio Ambiente.
Renovação da licença de operação da ETE

Para o protocolo de requerimento da renovação de licença não há investimentos,
visto que a Prefeitura é isenta de pagamento de taxas.

Regularização dos recursos hídricos (lançamento de efluentes),

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos deve ser requerida junto ao
Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), cuja área de atuação seja a
mesma do empreendimento ou uso, mediante a apresentação da documentação
apropriada, preenchimento dos formulários próprios, disponíveis no site do DAEE,
pagamento de taxa e realização dos estudos hidrológicos necessários. As obtenções
de recursos para tais ações poderão ser obtidas junto ao Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (FEHIDRO).

Manutenção preventiva e corretiva das redes coletoras, emissários e da ETE

A manutenção do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto deve ser
realizada diretamente, pela Prefeitura, buscando nos canais apropriados linhas de
financiamento dos materiais necessários, com realização dos serviços utilizando mão
de obra própria.
Ampliação sistemática da rede de coleta e afastamento de esgoto

A ampliação sistemática da rede de coleta e afastamento de esgoto ao longo de todo
o horizonte do plano de saneamento pode ser realizada com recursos próprios,
originados pelos superávits a serem obtidos através da prática de uma política
tarifária mais condizente com a realidade do sistema.
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4.2.3 Drenagem urbana

Construção de galerias e dissipadores em vários logradouros públicos do
Município

As obras de galerias de águas pluviais, cujos projetos foram gerados na elaboração
do Plano anterior ou neste Plano, podem ser financiadas pelo Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (Fehidro) ou através do Plano de Aceleração do Crescimento
(PAC), gerenciado pelo Ministério do Planejamento que também financia obras de
saneamento.
Ampliação sistemática dos sistemas de drenagem
A ampliação sistemática dos sistemas de drenagem ao longo de todo o horizonte do
plano de saneamento pode ser realizada com recursos próprios ou através de
convênios assinados com o Departamento de Água e Energia (DAEE), que financia
esse tipo de obra com verbas de seu próprio orçamento.

4.2.4 Coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos

Intervenções a serem desenvolvidas com recursos próprios do município


Regularização e delimitação de área para armazenamento dos resíduos de
construção civil, podas e galhadas;



Renovação da licença de operação do aterro em valas;



Manter a retro escavadeira ou pá carregadeira no aterro para a compactação
dos resíduos;



Aquisição ou locação de área para instalação de aterro em valas;



Recuperação da área do aterro desativado e melhorias no entorno;



Realizar melhorias na central de triagem;



Criação de cooperativa de reciclagem com os catadores atuantes no
município;



Orientar os coletores de resíduos orgânicos para que não coletem os
recicláveis;
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Implantação da coleta de resíduos recicláveis;



Instruir a clínica odontologia do Dr. Leandro que efetue o descarte na UBS ou
contrate empresa especializada;



Solicitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais – PGRSI;



Instruir os geradores de resíduos para que realizem o descarte ou disposição
final corretamente;



Desenvolvimento de ação de educação ambiental;



Terceirização dos serviços de coleta, transporte e destinação final de RSS;



Implantar a coleta anual de embalagens vazias de agrotóxicos;



Realizar a coleta de óleo de cozinha usado;



Firmar parceria com a atual empresa que utiliza o galpão de reciclagem;



Instruir o responsável pelo galpão para que não mantenha os resíduos em
área descoberta;



Manter a coleta dos resíduos eletrônicos e perigosos

Aquisição

de

caminhão

gaiola,

compactador,

basculante e caçambas

estacionárias

O Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP) repassa recursos
na forma de equipamentos para controle e adequação de aterros sanitários, como pá
carregadeiras, retroescavadeiras, caminhões compactadores e caminhões de coleta
seletiva. Outras fontes de financiamento são a Secretaria Estadual de Meio Ambiente
(SMA), Banco do Brasil e o BNDES.
Instalação de infra estrutura para deposição dos resíduos sólidos domiciliares
e comerciais

Para realizar tal ação, fundos podem ser obtidos junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), através do BNDES Finem Financiamento a Empreendimentos, que por sua vez engloba o programa de
Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos.
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Implantação de sistema de compostagem

O BNDES dispõe de linhas e programas de financiamento para toda a cadeia de
resíduos, da coleta à destinação final. Entre os principais instrumentos disponíveis,
estão a Linha de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos. Para o setor público
ou privado, destina-se a investimentos em infraestrutura para tratamento e/ou
destinação ambientalmente adequada de resíduos. O Banco do Brasil também vem
apoiando a reciclagem por meio de seus projetos de Desenvolvimento Regional
Sustentável urbanos conduzidos por suas agências.

Aquisição de triturador de galhos

O Finame, linha de financiamento oferecida pelo BNDES, é uma das possibilidades
para aquisição de um triturador de galhos. A Funasa e o FECOP (Fundo Estadual de
Prevenção e Controle da Poluição) também propiciam o aporte de recursos ao
Município para financiamento do mesmo.

4.2.5 Indicativo de fontes de financiamento

Água
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
www.funasa.gov.br
Gabinete do Presidente
SAUS - Quadra 04 - Bloco "N" - 5º andar, Ala Norte - Brasília/DF - CEP: 70070-040
Telefone: (61) 3314-6362 / 6466 - Fax: (61) 3314-6253

Diretoria Executiva (Direx)
5º andar, Ala Norte
Telefone: (61) 3314-6289 / 6546

Auditoria Interna (Audit)
3º andar, Ala Norte
Telefone: (61) 3314-6256 / 6601
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Procuradoria Federal Especializada (PFE)
5º andar, Ala Sul
Telefone: (61) 3314-6324 / 6604 / 6502 / 6462 / 6491 - Fax: (61) 3314-6713

Departamento de Administração (Deadm)
4º andar, Ala Norte
Telefone: (61) 3314-6519 / 6640 - Fax: (61) 3314-6266

Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp)
6º andar, Ala Norte
Telefone: (61) 3314-6262 / 6267 / 6225 -Fax: (61)3314-6613

Departamento de Saúde Ambiental (Desam)
10º andar, Ala Sul
Telefone: (61) 3314-6356 / 6653 / 6442

Superintendência Estadual da Funasa em São Paulo (Suest - SP)
Rua Bento Freitas, nº 46 - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP: 01220-000
Telefone: (11) 3585-9700 / 9701 - Fax: (11) 3585-9703

Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE
www.daee.sp.gov.br
Rua Boa Vista, 170, Bloco 5 - São Paulo/SP - CEP: 01014-000
Telefone: (11)3293- 8200

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (CBH-SJD)
www.comitesjd.sp.gov.br
e-mail: comitesjd@gmail.com
Rua 13, nº 2033 – Jales/SP – CEP 15.700-034
Telefone: (17) 3621-1333

Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
www.fehidro.sp.gov.br
E-mail: fehidro@recursoshidricos.sp.gov.br
Rua Bela Cintra, 847, Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01415-903
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Telefone: (11) 3218-5544
Ministério das Cidades
www.cidades.gov.br
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II Brasília/DF - CEP: 70070-010
Telefone: (61) 2108-1000
Esgoto
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
www.funasa.gov.br
Gabinete do Presidente
SAUS - Quadra 04 - Bloco "N" - 5º andar, Ala Norte - Brasília/DF - CEP: 70070-040
Telefone: (61) 3314-6362 / 6466 - Fax: (61) 3314-6253

Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE
“Programa Água Limpa”
www.daee.sp.gov.br
Rua Boa Vista, 170, Bloco 05 - São Paulo/SP CEP: 01014-000
Telefone: (11) 3293- 8200

Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
www.fehidro.sp.gov.br
E-mail: fehidro@recursoshidricos.sp.gov.br
Rua Bela Cintra, 847, Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01415-903
Telefone: (11) 3218-5544

Ministério das Cidades
www.cidades.gov.br
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II Brasília/DF - CEP: 70070-010
Telefone: (61) 2108-1000
Agência Nacional de Águas – ANA
www2.ana.gov.br
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Setor Policial, área 5, Quadra 3, Blocos "B","L","M" e "T" – Brasília/DF CEP: 70610200
Telefone: (61) 2109-5400 / (61) 2109-5252
Drenagem
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
www.funasa.gov.br
Gabinete do Presidente
SAUS - Quadra 04 - Bloco "N" - 5º andar, Ala Norte - Brasília/DF - CEP: 70070-040
Telefone: (61) 3314-6362 / 6466 - Fax: (61) 3314-6253

Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE
“Programa Piscinões”
www.daee.sp.gov.br
Rua Boa Vista, 170, Bloco 05 - São Paulo/SP CEP: 01014-000
Telefone: (11) 3293- 8200

Fundo Estadual de Recursos Hidricos - FEHIDRO
www.fehidro.sp.gov.br
E-mail: fehidro@recursoshidricos.sp.gov.br
Rua Bela Cintra, 847, Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01415-903
Telefone: (11) 3218-5544

Ministério das Cidades
www.cidades.gov.br
Entrar em “Secretarias Nacionais” e acessar a “Secretaria Nacional de Saneamento
Ambiental”. Nos “Programas e Ações”, há um link para o programa “Saneamento
para Todos”.
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II Brasília/DF - CEP: 70070-010
Telefone: (61) 2108-1000
Resíduos Sólidos
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Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
www.funasa.gov.br
Gabinete do Presidente
SAUS - Quadra 04 - Bloco "N" - 5º andar, Ala Norte - Brasília/DF - CEP: 70070-040
Telefone: (61) 3314-6362 / 6466 - Fax: (61) 3314-6253
Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP
www.ambiente.sp.gov.br/fontesdecooperacao/nacional/fecop
Avenida Professor Frederico Herman Junior, 345, Alto de Pinheiros
Prédio 01 – 9º andar – sala 908 - CEP: 05489-900 – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3133 3607 - Fax: (11) 3133 3153

Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO
www.fehidro.sp.gov.br
E-mail: fehidro@recursoshidricos.sp.gov.br
Rua Bela Cintra, 847, Consolação - São Paulo/SP - CEP: 01415-903
Telefone: (11) 3218-5544

Ministério das Cidades
www.cidades.gov.br
Setor de Autarquias Sul, Quadra 01, Lote 01/06, Bloco "H", Ed. Telemundi II Brasília/DF - CEP: 70070-010
Telefone: (61) 2108-1000

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
www.bndes.gov.br
Avenida República do Chile, 100 -Rio de Janeiro/RJ - CEP:20031-917
Telefone: (21) 2172-7447

Outras fontes

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
www.caixa.gov.br
Entrar na área “Governos Municipais” e clicar em “Saneamento Ambiental”
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BANCO MUNDIAL -BIRD
www.bancomundial.org.br
Entrar em “Projetos e Programas” e consultar a seção “Fazendo Negócios com o
Banco Mundial”
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
www.iadb.org
Entrar no portal de “Projetos”
JAPAN BANK FOR INTERNACIONAL COOPERATION - JBIC
www.jbic.org.br
Clicar em “JBIC no Brasil” e entrar em “Projetos ODA”
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5 PROGRAMAÇÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO

Em consonância com a Lei 11.445 (BRASIL, 2007) em seu artigo 19, § 4º, os planos
de saneamento básico deverão ser revistos em períodos não superior a quatro anos.
Essa revisão não deve ser encarada como mera obrigação legal, mas como uma
oportunidade de afinar o planejamento, em face do tempo de execução já decorrido e
de novas informações que se possa ter sobre as necessidades da população,
surgimento de novas tecnologias ou de novas fontes de recursos para financiar os
serviços.

A gestão do saneamento básico no contexto do desenvolvimento urbano envolve
questões intersetoriais, políticas públicas, participação da sociedade entre outros
fatores. Logo, a avaliação do desempenho do Plano Municipal de Saneamento
também está relacionada às ações governamentais, compreendendo a implantação
de programas, a execução de projetos e atividades, a administração de órgãos e
entidades, tendo em foco alguns aspectos como:


O cumprimento dos objetivos definidos no Plano Municipal de Saneamento

O Município deverá exercer um acompanhamento constante das atividades e ações
previstas no cronograma físico, antecipando-se nas situações que se mostrarem
impeditivas de suas realizações, de modo a diagnosticar, no momento da revisão, as
correções de rumo necessárias e mais realistas para o próximo quadriênio.


A obediência aos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor de
saneamento

Observação constante, através dos indicadores específicos, do cumprimento dos
dispositivos legais.


Identificação dos pontos fortes e fracos do Plano elaborado e das

oportunidades e entraves ao seu desenvolvimento
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Formatação de relatórios de desempenho, de preferência com intervalos semestrais,
identificando as dificuldades e sucessos obtidos nas diversas ações previstas no
intervalo de revisão do plano (quatro anos).


O uso adequado de recursos humanos, instalações e equipamentos voltados

para produção e prestação de bens e serviços na qualidade e prazos requeridos.

Acompanhamento das equipes que iram atuar nos diversos setores do saneamento
básico, principalmente nos temas abordados pelo Plano, promovendo ações de
capacitação dos recursos humanos, com objetivo de dimensionar adequadamente as
equipes para produção e qualidade dos serviços. Agindo, desta forma, criaremos
parâmetros para definir o volume dos recursos humanos a ser utilizado no período
seguinte da revisão do plano.


A consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos

Deverão ser confrontados o efetivamente realizado com os objetivos previamente
estabelecidos no Plano. Esse estudo será o instrumento a ser utilizado como
parâmetro da capacidade de realização da Prefeitura, para o período seguinte da
revisão.


As causas de práticas antieconômicas e ineficientes

Trata-se de um exame detalhado do setor financeiro do plano, onde poderá ser
identificada a oportunidade da prática de políticas tarifárias adequadas como forma
de financiar os projetos previstos no Plano.


Os fatores inibidores do desempenho do Plano Municipal de Saneamento

Um acompanhamento deverá ser realizado, diagnosticando os entraves que se
apresentaram durante o período de aplicação do Plano, como forma de correção das
ações e eventuais mudanças no cronograma na revisão do próximo período de
vigência.


A qualidade dos efeitos alcançados a partir da implantação do Plano
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Trata-se da constatação entre os munícipes usuários dos serviços, do grau de
satisfação com as realizações alcançadas na vigência do Plano, tanto no aspecto
qualitativo como quantitativo.

5.1 Mecanismos de avaliação sistemática

Prevê-se a avaliação sistemática dos programas, projetos e ações propostos,
consubstanciada na elaboração de relatórios periódicos que meçam a sua eficiência
e eficácia ao longo do tempo, estruturando-se e implantando-se os seguintes
indicadores:


Frequência de análise da qualidade físico-química e microbiológica da água
distribuída

O objetivo é atender aos padrões de potabilidade no aspecto de frequência e
qualidade físico-química e microbiológica da água distribuída ao usuário do sistema
de abastecimento em cada ponto de coleta do Município, com avaliações periódicas
por órgãos independentes das entidades operadoras, em atendimento a Portaria nº
2914/2011 do Ministério da Saúde.


Índice de perda do sistema

O objetivo é mostrar o índice de perda do sistema de abastecimento de água do
Município, como forma de avaliar tanto a macro como a micromedição. Também
essa avaliação é importante do ponto de vista econômico, detectando possíveis
perdas por faturamento no parque de hidrômetros, relatando aqueles casos de
aparelhos com excesso de uso.


Acompanhar a eficiência das lagoas de tratamento

O objetivo é realizar o acompanhamento da eficiência do tratamento realizando
análises de amostras da entrada e saída do efluente, conforme preconiza o Decreto
nº 8468 (SÃO PAULO, 1976) e Resolução CONAMA nº 430 (BRASIL, 2011).
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Realizar pesquisa de ligações clandestinas de águas pluviais conectadas na

rede de esgoto e vice-versa.

O objetivo é realizar estudos, através de empresas especializadas, para detecção e
verificar se houve correção da irregularidade em questão, que acaba por influenciar
negativamente na eficiência do sistema de tratamento de esgoto ou contaminação
dos corpos de água.


Manutenção sistemática da área do Sistema de Esgotamento Sanitário

O objetivo é verificar a execução da limpeza cotidiana do sistema de tratamento
preliminar (grades de retenção e caixa de areia). Ademais, deverão ser realizadas
manutenções no cercamento do sistema, bem como, capina e roçagem da área do
entorno.


Monitoramento de eventuais áreas de inundação

O objetivo é verificar o monitoramento a ser realizado, pela defesa civil, nos dias de
chuvas intensas, no sentido de detectar e monitorar pontos de alagamento no
município.


Manutenção sistemática das bocas de lobo

Estabelecer rotinas de limpeza das bocas de lobo com objetivo de garantir a livre
influência das águas pluviais no sistema de drenagem.


Atendimento a solicitação de serviços

O objetivo é mostrar o percentual de serviços de água e esgoto, bem como de coleta
e destinação de resíduos sólidos atendidos fora de prazo previamente estabelecido.
Esse parâmetro deverá orientar a melhoria da qualidade dos serviços nos períodos
de vigência subsequentes do Plano de Saneamento de Lins.


Manutenção sistemática da área do bolsão
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O objetivo é verificar o cercamento da área do bolsão, para impedir a entrada de
pessoas e animais, e a realização da cobertura dos resíduos sempre que houver a
deposição dos mesmos evitando a queima.



Manutenção sistemática dos veículos e equipamentos

O bom funcionamento da frota e equipamentos garante a boa gestão do serviço de
coleta e destinação dos resíduos sólidos.


Comportamento da população perante as questões relacionadas à correta
destinação dos resíduos

Avaliar a resposta dos munícipes às campanhas educativas direcionadas a orientálos na disposição correta dos resíduos em frente suas residências, a não descartar
RCC, orgânicos e volumosos em pontos clandestinos e também os resíduos não
pertencentes à construção civil nas caçambas e a realizar a correta separação dos
resíduos orgânicos dos recicláveis.
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6 AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

6.1 Introdução

As ações de emergência e contingência são instrumentos para orientar os
responsáveis por atividades que apresentam potencial risco de impacto ao meio
ambiente. Tem por objetivo identificar as principais fragilidades, e apresentar suas
intervenções para se evitar um acidente grave ou catástrofe.

Este instrumento deverá, portanto, trabalhar no âmbito da prevenção de riscos, da
atenuação dos seus efeitos, do socorro e assistência às populações e da reabilitação
da normalidade. Ademais o mesmo está sujeito à revisão a cada quatro anos, ou
sempre que necessário. Neste último caso é quando se identifica a existência de
novos riscos e vulnerabilidades; novas formas de prevenção; existência de estudos
que complementam as ações; alterações no quadro legislativo, entre outros.

Assim sendo, as ações de emergência e contingência, trata-se de um conjunto de
medidas, normas, procedimentos e ações que visa evitar possíveis situações de
acidentes ou mesmo amenizar as suas consequências.

Esta ferramenta busca identificar as estruturas disponíveis nos setores de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos sólidos e
estabelecer as formas de atuação, de caráter preventivo e corretivo, elevando o grau
de segurança e a continuidade operacional dos seus respectivos serviços. Sendo
assim, na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser
utilizados mecanismos que visem prevenir interrupções na prestação dos serviços.

A seguir são apresentadas algumas ações de emergência e contingência a serem
adotadas para o serviço de saneamento básico do município de Lins.
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6.2 Abastecimento Público


Ausência repentina de energia elétrica para acionamento das bombas

submersas dos poços profundos.
Solução: Disponibilização, por meio de aluguel, de um ou mais conjuntos de
geradores compatíveis com a potência das bombas submersas como forma de
garantia de rápido funcionamento das mesmas – responsabilidade da SABESP.


Rompimento de redes e adutoras.

Solução: Deverá ser mantido um estoque de tubos e conexões compatível com as
principais redes e adutoras do Município como forma de atendimento rápido na
reposição do trecho lesionado – responsabilidade da SABESP.

6.3 Esgotamento Sanitário


Ruptura do talude do aterro da lagoa de tratamento de esgoto.

Solução: A concessionária (SABESP) deverá manter próximo ao local das lagoas
uma jazida de terra para reposição imediata do aterro rompido.


Ruptura das redes coletoras, tronco coletor e emissário de esgoto.

Solução: A concessionária - SABESP deverá manter um estoque estratégico de
tubos e conexões compatível com os existentes para reposição em curto prazo.


Falta de energia elétrica para as EEE.

Solução. Disponibilização, por meio de aluguel, de um ou mais conjuntos de
geradores compatíveis com a potência das bombas como forma de garantia de
rápido funcionamento das mesmas – responsabilidade da SABESP.
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6.4 Drenagem


Rompimento da tubulação pluvial causada por erosão.

Solução: A Prefeitura deverá manter um estoque estratégico de tubos de concreto
nos mais diversos diâmetros, compatíveis com as redes existentes.


Áreas de risco de inundação

Solução: Criação, através da Defesa Civil do município, de um plano de remoção da
população existente nas áreas de riscos de inundação com dispositivos de
acomodações nos prédios disponíveis da municipalidade (ginásio de esportes,
escolas, entre outros).

6.5 Resíduos sólidos


Quebra de caminhão compactador

Solução: A empresa contratada para o serviço de coleta deverá manter na reserva
desse serviço um caminhão carroceria ou outro caminhão compactador para, em
caráter excepcional, efetuar a coleta diária dos resíduos sólidos e encaminhá-los ao
aterro em valas.


Quebra da pá carregadeira/retroescavadeira do bolsão

Solução: A Prefeitura Municipal deverá providenciar o imediato aluguel nas
empresas especializadas de um equipamento semelhante para realizar a
compactação, bem como, a cobertura para formação do casulo.


Falência ou descumprimento do contrato pela empresa de recolhimento de
RSS
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Solução: Contratação emergencial direta de uma empresa do ramo em pauta por um
curto período (90 a 120 dias) com a devida justificativa e, concomitantemente, o
início de um processo de concorrência pública para nova contratação.
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7 DISPOSIÇÕES FINAIS

O objetivo principal de um Plano Municipal de Saneamento, é que se transforme em
uma ferramenta efetiva nas mãos dos gestores municipais e não um plano formal,
esquecido nas gavetas, apenas para atender uma exigência da lei federal.

O Plano deve orientar as ações dos titulares na implantação de uma política
municipal de saneamento, possibilitando a ampliação progressiva do acesso de
todos os cidadãos aos serviços básicos, integrada com as demais políticas
municipais, garantindo o direito à cidade sustentável para as gerações presente e
futura.

Diante deste fato, torna-se necessário realizar algumas ponderações sobre os pontos
importantes ocorridos durante a concepção do Plano e que certamente facilitarão
quando da revisão do mesmo:


Os dados obtidos junto a Prefeitura do Município de Lins referente aos
serviços a serem abordados no Plano, deixaram algumas dúvidas, vez que,
foram oferecidos sem que houvesse uma apropriação adequada dos mesmos
ao longo do tempo, dependendo tão somente da memória de alguns
funcionários ligados ao setor;



A sobrecarga de tarefas aliada a escassez de tempo da equipe técnica da
prefeitura, dificultam uma maior investigação dos problemas apresentados e
retardam o desenvolvimento do Plano em pauta;



A inexatidão das informações coletadas nos estabelecimentos, durante visita
in loco, em virtude da ausência de um maior controle, por parte dos
responsáveis, da quantidade de resíduos gerados. Ademais, ocorre grande
variação na quantidade dos mesmos ao longo do ano.
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8 CONCLUSÃO

A construção do Plano Municipal de Saneamento estabelece o processo de
implementação das diretrizes nacionais para o saneamento básico, que se iniciou
com a aprovação e sancionamento da Lei nº 11.445 (BRASIL, 2007) e respectiva
regulamentação pelo Decreto nº 7.217 (BRASIL, 2010).

Sem dúvida, a realização desse Plano representa um avanço significativo na
construção de instrumentos de gestão, contribuindo para que o Município desenvolva
uma melhor gestão do saneamento básico ao longo do seu horizonte de
planejamento.

Paralelamente, é de suma importância que nas futuras reavaliações do Plano, que
deverão ocorrer a cada quatro anos, que se represente efetivamente um avanço no
conhecimento mais detalhado dos serviços de saneamento básico do Município, com
informações consistentes, a partir da realização de um acervo organizado dos
mesmos.

Não obstante as dificuldades encontradas e acima relatadas, o Plano Municipal de
Saneamento de Lins representa um marco importante na gestão dos serviços de
abastecimento público, coleta, afastamento e tratamento de esgoto, drenagem
pluviais e limpeza urbana, pois dá início a fase de ordenamento do gerenciamento
desses serviços com parcimônia, dirimindo conflitos de interesse dentro do
Município.

É necessário ressaltar que este não é um Plano de Governo Municipal, mas um
compromisso da sociedade em termos de escolha de cenários futuros. Realizar o
Plano Municipal de Saneamento na sua íntegra pressupõe uma tomada de
consciência individual dos cidadãos sobre o papel ambiental, social, econômico e
político que desempenham em sua comunidade. Exige, portanto, a integração da
sociedade na construção desse futuro. Uma nova parceria que induza a sociedade a
compartilhar responsabilidades e decisões junto ao Governo Municipal, permite uma
maior sinergia em torno de um projeto de saneamento básico em longo prazo com
um desenvolvimento sustentável.
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