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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao Produto 1: Plano de Trabalho, do Plano 

Municipal de Saneamento Básico PMSB, elaborado pela empresa AMPLA 

Consultoria, vencedora do certame licitatório, conforme Contrato de Prestação de 

Serviço No 30/2019 firmado entre a empresa e o município de Niterói. 

  

O Plano de Trabalho envolve os procedimentos para a elaboração de Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB atendendo as prerrogativas do Termo de 

Referência que deu origem ao contrato. O PMSB terá como foco o diagnóstico da 

situação atual e o planejamento estratégico para os quatro eixos do saneamento 

básico, compreendendo os serviços e os sistemas de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, bem como a 

limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos.  

 

Este documento tem por objetivo apresentar o fluxo metodológico e as estratégias a 

serem desenvolvidas pela empresa para a elaboração do PMSB com base nas 

diretrizes legais, tais como a Lei Federal n° 11.445/2007 que instituiu a Política 

Federal do Saneamento Básico e Lei 12.305/2010 que define a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, além de todo arcabouço legal pertinente ao tema.  

.  
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2. EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 

 

A equipe técnica disponível por parte da contratada para a execução dos serviços é 

composta pelos seguintes profissionais: 

 

• Paulo Inácio Vila Filho - Engenheiro Sanitarista e Ambiental  

CREA/SC 108937-9 

• Cristiane Tarouco Folzke - Engenheira Sanitarista e Ambiental. Msc Eng. 

Ambiental  

CREA/SC 093496-2 

• Nadine Lory Bortolotto - Engenheira Sanitarista e Ambiental. Engenheira de 

Segurança do Trabalho. 

CREA/SC 109183-2 

• Vinicius Augusto Belatto - Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental  

CREA/SC 140555-3 

• Ênio Salgado Turri - Engenheiro Civil  

CREA/SC 069408-0 

• Mário F. Figueiredo Meyer - Engenheiro Civil e Sanitarista  

CREA/SC 003861-0 

• Salomé Garcia Bernardes - Geógrafa  

CREA/SC 100174-6 

• Paulo César Mência - Advogado  

OAB/SC 12816 

• Oliva Rech Silva - Assistente Social  

CRESS/SC 2208-12° Região 

 

 

  



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

3 

 

3. ENFOQUE TÉCNICO E METODOLOGIA 

 

O enfoque técnico e a metodologia serão apresentados abaixo considerando os 

Produtos a serem entregues, conforme conta no TR, a saber: 

 

• Produto 1 – Relatório R1 - Apresentação do Plano de Trabalho; 

• Produto 2 – Relatório R2 - Análise Crítica e Complementar da Caracterização 

do Município, Indicadores e Estudo Demográfico; 

• Produto 3 – Relatório R3 – Análise Crítica e Complementar do Diagnóstico 

Técnico e Operacional dos Sistemas de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário; 

• Produto 4 – Relatório R4 – Análise Crítica e Complementar do Diagnóstico 

Técnico e Operacional dos Sistemas de Drenagem Urbana e Manejo dos 

Resíduos Sólidos; 

• Produto 5 – Relatório R5 - Proposição de melhorias, modernização e 

ampliações nos sistemas existentes de Abastecimento de Água;  

• Produto 6 – Relatório R6 - Proposição de melhorias, modernização e 

ampliações nos sistemas existentes Sistemas de Esgotamento Sanitário; 

• Produto 7 – Relatório R7 - Drenagem Urbana - Proposição de Plano de 

Intervenções para os serviços de drenagem urbana e definição das ações para 

emergência e contingência; 

• Produto 8 – Relatório R8 - Manejo de Resíduos Sólidos - Proposição de Plano 

de Intervenções para os serviços de Manejo Resíduos Sólidos e definição das 

ações para emergência e contingência; 

• Produto 9 – Relatório R9 - Proposição de Arranjos Institucionais, Jurídicos e 

Econômico-Financeiros; 

• Produto 10 – Relatório R10 - Proposição final de uma base cartográfica de 

Informações Geográficas; 

• Produto 11 – Relatório Parcial R10-A - Este produto deverá conter a estrutura 

definida para o BDGI e o detalhamento da modelagem conceitual e relacional 

além da relação dos dados obtidos com levantamento de campo; 

• Produto 12 – Relatório Parcial R10-B - Este produto deverá conter a 

consolidação do Diagnóstico da infraestrutura existente de abastecimento de 
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água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e destinação dos 

resíduos sólidos;  

• Produto 13 – Relatório R11 - Relatório Final Consolidado 

 

 

3.1. ANÁLISE CRÍTICA E COMPLEMENTAR DA CARACTERIZAÇÃO DO 

MUNICÍPIO, INDICADORES E ESTUDO DEMOGRÁFICO 

 

3.1.1. Caracterização Municipal 

 

A fim de caracterizar a área de planejamento, ou seja, o município de Niterói, será 

elaborado um levantamento detalhado das diversas características locais, a se 

destacar:  

 

• Caracterização física do município; 

• Caracterização socioeconómica do município: perfil demográfico, estrutura 

territorial e políticas públicas relativas ao saneamento básico; 

• Desenvolvimento local: renda, pobreza, desigualdade e atividades económicas; 

• Infraestruturas, equipamentos públicos, calendários festivos e seus impactos 

nos serviços de saneamento. 

 

Esta primeira etapa da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Niterói compreende a caracterização territorial do município na perspectiva dos 

aspectos sociais, ambientais, econômicos e de infraestruturas, conforme esquema 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Esquema das Etapas da Caracterização da Área de Planejamento 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Esta caracterização tem o objetivo de identificar os atributos mais relevantes da área 

de planejamento, correlacionando com o saneamento básico, em suas quatro 

frentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem 

de águas pluviais.  

 

3.1.1.1. Caracterização Física do Munícipio  

 

No âmbito da caracterização física do município de Niterói, serão levantados os 

principais atributos geomorfológicos e hidrológicos do município, em face dos 

sistemas públicos de saneamento básico.  

 

De forma sistemática, apresentar-se-á o levantamento de informações, 

correlacionando-as com os atuais indicadores ambientais do município. Serão 
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consultadas fontes oficiais de informações, relatórios técnicos disponibilizados pelo 

município e trabalhos acadêmicos correlatos.  

 

Buscar-se-á apresentar as informações relevantes sobre este aspecto, 

correlacionando-as com a atual condição do saneamento básico no município de 

Niterói, uma vez que as características físicas do local estão intimamente ligadas às 

tecnologias e alternativas utilizadas para a prestação dos serviços de saneamento.  

 

3.1.1.2. Caracterização Territorial Urbana do Município 

 

Para a definição da caracterização territorial urbana do município de Niterói, será 

levado em consideração as seguintes diretrizes: 

 

• Indicação da organização territorial do Município em distritos e bairros, bem 

como de Unidades de Planejamento;  

• Análise dos principais instrumentos da legislação urbana e ambiental pertinente 

ao desenvolvimento e sustentabilidade da infraestrutura de Saneamento Básico 

do Município incluindo a identificação de existência e localização de indústrias 

e planejamentos existente para áreas industriais e de dispositivos legais de 

zoneamento urbano e disciplinadores do uso e ocupação do solo do Município;  

• A parte urbana dos respectivos distritos e bairros com base em atributos 

relacionados ao uso do solo, infraestrutura urbana e socioeconômica das 

respectivas populações.  

 

Assim como outros municípios, Niterói já conta com uma divisão territorial, bem 

como com uma definição de unidades de planejamento, a se destacar as regiões de 

planejamento definidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Niterói:  

 

• Região Norte;  

• Região Leste;  

• Região de Pendotiba;  

• Região de Praias da Baía; e  

• Região Oceânica.  
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Sendo assim, propõe-se que sejam definidas estas regiões como unidades de 

planejamento para o Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói.  

 

3.1.1.3. Caracterização da Infraestrutura do Município  

 

O conjunto de sistemas técnicos de equipamentos e serviços necessários ao 

desenvolvimento das funções urbanas é conhecido como infraestrutura urbana. A 

infraestrutura Urbana pode ser dividida nos seguintes aspectos:  

 

• Aspecto social;  

• Aspecto econômico;  

• Aspecto institucional;  

 

A infraestrutura urbana tem como objetivo final a prestação de um serviço, pois, por 

ser um sistema técnico, requer algum tipo de operação e relação com o usuário. 

 

Sendo assim, serão levantados, minimamente, os seguintes pontos relacionados à 

infraestrutura urbana de Niterói:  

 

• Sistema viário; 

• Sistemas de saneamento básico;  

• Sistema energético; 

• Sistema de comunicações;  

 

Destaca-se que a atividade econômica, em conjunto com a evolução social, 

ocasiona um aumento nas migrações, que gera um crescimento populacional 

localizado e, consequentemente, uma escassez de habitações. Para suprir a 

necessidade de habitações, há um aumento na área urbana, geralmente com falta 

de infraestrutura devido à falta de recursos para a administração da cidade. Neste 

contexto surgem as comunidades, com casas precárias, sendo, normalmente, 

constituídas por uma ou mais edificações construídas em lote urbano cujo acesso e 

uso comum dos espaços não edificados e instalações sanitárias, circulação e 

infraestrutura, no geral, são precários. 
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No município de Niterói, uma grande parcela de sua população vive sob estas 

condições precárias de infraestrutura urbana. Sendo assim, dar-se-á um enfoque 

nesta característica, mais uma vez, com ênfase nos serviços de saneamento básico.   

 

3.1.1.4. Caracterização Socioeconômica do Município 

 

A Caracterização Socioeconômica do município de Niterói será elaborada com base 

em séries históricas de indicadores potencialmente correlatos e específicos de 

Saneamento Básico e contidos em bases e sistemas governamentais de 

informações municipais e/ou regionais, a se destacar:  

 

• Indicadores de saúde pública; 

• Indicadores de trabalho e renda; 

• Indicadores de domicílios obtidos das bases do PNAD; 

• Censo Demográfico do IBGE; 

• Plano de Desenvolvimento Niterói Que Queremos; e  

• Outras informações oriundas fontes oficiais e com legitimidade técnica.  

 

Será realizada uma correlação entre os índices de qualidade de vida identificados no 

município de Niterói e a disponibilidade de equipamentos urbanos e serviços 

prestados pela municipalidade.  

 

3.1.1.5. Organização Política Administrativa do Município  

 

Com base na política federal e nas diretrizes nacionais de saneamento básico 

estabelecidas na Lei Federal n.º 11.445/2007, no seu decreto regulamentador, bem 

como na política nacional de resíduos sólidos, serão coletadas informações 

referentes à política de gestão dos serviços de saneamento básico do município de 

Niterói, a se destacar:  

 

• Caracterização da organização dos poderes executivo, legislativo e judiciário, 

com ênfase na relação entre esta e o Saneamento Básico;  
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• Indicação de políticas, programas, projetos, e ações públicas relacionadas ao 

Saneamento Básico e a outros setores correlatos, atualmente em prática e 

aquelas conduzidas nos últimos 10 anos no município. 

 

3.1.2. Indicadores de Saneamento    

 

O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento – SNIS é o maior e mais 

importante sistema de informações do setor de saneamento brasileiro. O Sistema 

possui uma base de dados que contém informações e indicadores sobre a prestação 

de serviços de Água e Esgotos, de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas. Todas as informações do SNIS 

são fornecidas anualmente pelos prestadores de serviços de água, esgotos, 

resíduos sólidos urbanos e águas pluviais urbanas. 

 

Destaca-se que o SNIS tem como objetivos constituir-se em uma ferramenta para 

auxiliar no:  

 

• Planejamento e execução de políticas públicas de saneamento; 

• Orientação da aplicação de recursos; 

• Conhecimento e avaliação do setor saneamento; 

• Avaliação de desempenho dos prestadores de serviços; 

• Aperfeiçoamento da gestão; 

• Orientação de atividades regulatórias e de fiscalização; e 

• Exercício do controle social. 

 

3.1.2.1. Análise de Indicadores Epidemiológicos de Agravos à Saúde com 

Relação às Deficiências no Saneamento Básico 

 

Existem diversas outras doenças relacionadas com deficiências nos sistemas de 

saneamento, como: a malária, leptospirose, a(s) cólera(s), esquistossomose, 

dengue, etc.  
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No diagnóstico serão verificadas as bases de informações municipais, estaduais e 

especialmente as Federais (tais como o DataSUS) identificando a real ocorrência 

endêmica (local) sobre essas doenças.  

 

3.1.3. Estudo Demográfico 

 

O estudo demográfico será desenvolvido em cinco etapas principais descritas 

abaixo. 

 

3.1.3.1. Análise da Dinâmica Demográfica Municipal 

 

Esta etapa englobará o estudo da evolução da população do município nas últimas 

décadas e dos fatores que determinaram seu crescimento: fecundidade, mortalidade 

e migração.  A análise se dará pela busca de informações oficiais tais como: 

 

• Coleta de dados da população junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE; 

• Coleta de dados de natalidade e mortalidade junto ao sistema do Ministério da 

Saúde - DATASUS. 

 

 

3.1.3.2. Estudo da Distribuição Populacional Territorial  

 

A avaliação da distribuição territorial da população do município considerará os 

diferenciais de densidade, de padrão de crescimento e a evolução do crescimento 

ao longo dos anos. 

 

A análise da distribuição espacial atual da população e a avaliação das tendências 

de crescimento serão realizadas através da compatibilização dos setores censitários 

do IBGE em dois períodos – 2000 e 2010, de forma a calcular a população de cada 

unidade de planejamento nesses dois períodos censitários para avaliar o 

crescimento de cada uma entre 2000 e 2010 acrescida do estudo cartográfico da 

evolução da ocupação urbana.  
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A compatibilização dos setores censitários do ano 2000 e 2010 com as unidades de 

planejamento será realizada através de uso de ferramentas de geoprocessamento. 

Será realizada análise do uso do solo comparando-se imagens de 2000, 2010 e 

2018 para avaliação da ocupação urbana e de sua evolução ao longo desses 

períodos, realizando cálculos das áreas com ocupação urbana por período 

analisado.  

 

Haverá avaliação das tendências de ocupação considerando as áreas ainda não 

ocupadas do município, mas com presença de movimentação de terra, arruamentos 

e outros equipamentos urbanos, se houver.  

 

3.1.3.3. Análise da Distribuição e Característica da População Residente 

em Aglomerados Subnormais  

 

Devido às características peculiares de Niterói e as previsões no Termo de 

Referência - TR será analisada a condição local da existência de comunidades e 

ocupações subnormais, zonas de interesse social, etc.  

 

Além dos dados censitários será feita análise cartográfica do uso do solo 

identificando-se os aglomerados existentes nas áreas de estudo e sua expansão ao 

longo dos últimos anos. Esta etapa será feita através de análises cartográficas da 

ocupação de áreas de aglomerado subnormal existentes; avaliação das densidades 

específicas de ocupação nessas áreas; Caracterização socioeconômica dessas 

populações e a estimativa da população residente nessas nas áreas e sua evolução 

para subsidiar o planejamento.  

 

3.1.3.4. Projeções Demográficas 

 

O estudo de projeção demográfica da população residente no município será 

realizado para o horizonte de 20 anos pelo método das componentes o qual se 

baseia na interação das variáveis demográficas e pressupõe o acompanhamento 

das coortes de pessoas através da construção de tábuas de vida.  
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Uma das principais vantagens em comparação com os métodos globais, os quais 

consistem na adoção de curvas matemáticas para definição da população futura, é 

possibilitar maior controle das variáveis que afetam o crescimento populacional, 

sobretudo em regiões onde se espera que ocorram impactos de investimentos 

públicos e privados, além de permitir a estimativa da população por faixa etária. A 

estimativa da população por faixa etária é fundamental para a projeção de domicílios 

no horizonte futuro. 

 

As tábuas de sobrevivência são construídas para cada sexo separadamente, uma 

vez que a probabilidade de morte e o número de nascimentos são diferentes para 

cada um deles.  

 
Serão realizadas, no mínimo, as seguintes projeções específicas: 
 

• Projeção das taxas de fecundidade  

• Projeção de nascimentos 

• Projeção da mortalidade; 

• Projeção do saldo migratório; 

• Projeção da população municipal total ano a ano até o ano meta (final de 

horizonte de 20 anos). 

 
3.1.3.5. Distribuições Espaciais 

 

A distribuição espacial da população projetada para o total do município, por unidade 

de planejamento, através do método logístico será realizada utilizando-se como 

parâmetro para definição da população de saturação as diretrizes contidas no 

zoneamento municipal, de forma a se estimar o potencial de ocupação permitindo 

para calcular a população limite de cada unidade. Será, portanto, realizada: 

 

• Análise da Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo e/ou Zoneamento para 

verificação de condicionantes legais da ocupação urbana. Serão realizados 

mapeamentos no que couber das zonas urbanas e cruzamento com os limites 

das unidades de planejamento. 
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• Definição de parâmetros para a projeção logística com base na análise e no 

dimensionamento da ocupação urbana (conforme descrito no item da 

distribuição populacional temporal). 

• Realização da projeção por unidade de planejamento. 

 
Será utilizado para a projeção o chamado método logístico de estimação que é uma 

técnica bastante utilizada uma vez que é a função matemática que melhor retrata um 

processo de crescimento que vai se desacelerando na medida em que se aproxima 

de um ponto limite definido como de saturação. 

 

A necessidade de se utilizar um método que pressupõe um freio, seja para o 

crescimento ou para redução da população, decorre do fato de ser pouco provável 

que uma população cresça aceleradamente por muito tempo ou diminua num 

mesmo ritmo em longo prazo. 

 
 

3.2. ANÁLISE CRÍTICA E COMPLEMENTAR DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO E 

OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO 

 

3.2.1. Sistema de Abastecimento de Água 

 

Esta etapa da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói tem 

como objetivo identificar e caracterizar o sistema de abastecimento de água, de 

modo que todos os recursos disponíveis e necessários, tais como, humanos, 

materiais, equipamentos e ferramentais, para a operação e o controle do sistema 

sejam analisados, e então, identificadas as suas deficiências, para a etapa seguinte, 

onde se apresentarão as soluções pertinentes. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o município de Niterói apresenta uma grande 

concentração de pessoas que residem em áreas urbanas irregulares, a se destacar 

as comunidades. Frente a esta realidade, será feita também a caracterização dos 

sistemas de abastecimento de água das comunidades e das diversas áreas de 
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especial interesse social, incluindo o tipo de rede de coleta existente (convencional, 

não convencional ou inexistente).  

 

Em resumo, esta etapa compreenderá os seguintes levantamentos, a fim de 

caracterizar a situação do sistema de abastecimento de água do município de 

Niterói.  
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Figura 2: Esquema da Situação dos Serviços de Abastecimento de Água 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Para a elaboração do relatório preliminar com a situação dos serviços de 

abastecimento de água, foram desenvolvidas duas frentes de trabalho, sendo elas: 

Visita Técnica às Unidades Operacionais realizada entre os dias 3 e 7 de junho e 

Levantamento de Dados e Informações em andamento, conforme apresentado na 

Figura 3. Destaca-se que serão utilizados de textos, mapas, esquemas, 

fluxogramas, fotografias e planilhas para a construção deste relatório.  

  

Figura 3: Fluxograma das Frentes de Trabalho.  

  

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Com base no levantamento de dados e informações, além da visita in loco às 

unidades operacionais, será possível identificar os aspectos positivos e negativos da 

prestação dos serviços, hierarquizando as propostas de modo a aperfeiçoá-las e 

gerar melhores resultados em curto espaço de tempo.  

•estações de tratamento; 

•aduções de água bruta e
tratada;

•estações de bombeamento; 

• reservação;

• redes de distribuição;

• ligações prediais; 

•sistemas de medição micro e 
macromedição).

Visita Técnica às 
Unidades Operacionais

•consumo ‘per capita’ de água; 

•número de ligações e 
economias;

•qualidade da água tratada e
distribuída à população;

•populações não atendidas e 
sujeitas à falta de água; 

• regularidade e frequência do 
fornecimento de água;

•áreas críticas para 
abastecimento;

•entre outras.
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Nos itens a seguir descrever-se-á o enfoque técnico e a metodologia para o 

atendimento integral dos itens apresentados pelo Termo de Referência - TR.  

 

3.2.1.1. Análise Crítica da Cobertura e Qualidade 

 

Para a efetiva caracterização da cobertura e da qualidade dos serviços prestados, 

no que se refere ao abastecimento de água, irão ser aprofundados os seguintes 

tópicos:  

 

• Cobertura Efetiva com Abastecimento de Água 

 

A partir dos dados fornecidos pela prestadora dos serviços de abastecimento de 

água, a se destacar número de ligações e economias, será possível calcular o índice 

de cobertura do sistema de abastecimento de água do município de Niterói.  

 

Para isto, será necessário buscar junto à concessionária de energia elétrica, o 

número de ligação deste serviço no município. Uma vez que 100% das economias 

do município sejam atendidas com energia elétrica, pode-se calcular qual o índice de 

cobertura do sistema de abastecimento de água (expressado em %), dividindo-se o 

número de economias de água pelo total de economias no município.   

 

• Consumo Per Capita  

 

O consumo per capita será calculado a partir dos dados disponibilizados pelo 

prestador dos serviços de abastecimento de água, bem como os dados 

populacionais do município. Tendo-se os histogramas de consumo de água, os 

quais são gerados a partir dos dados de micromedição, e a população projetada 

para o mesmo período, pode-se calcular este índice.  

 

Dividindo-se o volume total micromedido pela projeção populacional calculada, 

resulta-se num volume diário por habitante em L/hab. x dia.  

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

18 

 

• Qualidade da Água Tratada e Distribuída à População 

 

Para a determinação da qualidade da água tratada e distribuída à população de 

Niterói, serão analisados os históricos de coleta e análise de água da prestadora do 

serviço de abastecimento de água.  

 

Sendo assim, analisar-se-á se os resultados destas amostras estão de acordo com 

as exigências mínimas da Portaria de Consolidação nº 5, bem como se o número 

mínimo de coletas e análises está sendo cumprido.  

 

• Regularidade e Frequência do Fornecimento de Água  

 

Para a apuração da regularidade e frequência do fornecimento de água pelo sistema 

de abastecimento de Niterói, será necessário consultar junto à prestadora dos 

serviços o registro de intermitências no abastecimento de água.  

 

Esta informação é imprescindível para a avaliação da qualidade do serviço que está 

sendo prestado, pois através deste indicador é detectado lacunas no sistema de 

abastecimento de água.  

 

Ainda, serão consideradas eventuais críticas e reclamações dos usuários do sistema 

de abastecimento de água, uma vez que problemas recorrentes de falta d’água, 

normalmente são reportados aos prestadores deste serviço.  

 

• Áreas Críticas para Abastecimento  

 

Para a identificação de áreas críticas no abastecimento de água, será necessário, 

juntamente com a prestadora dos serviços, fazer uma análise no sistema como um 

todo, levando-se em consideração as características operacionais, como: pressão, 

vazão, disponibilidade de água, capacidade de tratamento, demanda e entre outros.  
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Além das questões citadas anteriormente, serão analisadas as situações das áreas 

especiais de interesse social, desde às dificuldades operacionais, de manutenção e 

comerciais para a prestação dos serviços destas comunidades. 

 

Ainda, deverá ser levada em consideração a população atual atendida pelo sistema, 

bem como a população projetada para o futuro, de forma que sejam identificadas 

outras possíveis áreas críticas futuras.   

 

• Índice de Perdas na Distribuição  

 

Para a definição do Índice de Perdas na Distribuição, será essencial o acesso aos 

dados operacionais e comerciais da concessionária prestadora dos serviços de 

água, a se destacar o volume de água disponibilizado e o volume de água utilizado. 

A relação entre estes dois volumes, subsidiará o cálculo do índice de perdas na 

distribuição.  

 

A água que é disponibilizada e não utilizada constitui uma parcela não contabilizada, 

que incorpora o conjunto das perdas reais e aparentes no subsistema de 

distribuição. Estas últimas são em grande parte associadas aos desvios de medição 

(macro e micro) e serão devidamente analisadas. 

 

3.2.1.2. Análise Crítica da Estrutura Física 

 

Para a efetiva análise crítica da estrutura física do sistema de abastecimento de 

água, foram efetuadas visitas técnicas in loco nas unidades operacionais pertinentes 

ao sistema, a se destacar:  

 

• Estação de Tratamento de Água; 

• Adutoras de Água Tratada; 

• Boosters;  

• Reservatórios;  

• Centro de Controle da Operação. 
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As visitas técnicas in loco foram realizadas pelos engenheiros da consultora, 

juntamente com a equipe técnica da prestadora de serviços e, quando possível, da 

Administração Municipal de Niterói.  

 

Nestas visitas foram tiradas fotografias e verificado o estado de conservação das 

unidades operacionais, demandas técnicas, insumos e materiais utilizados, 

condições de operação e funcionamento, fato que implicará na definição de ações 

de urgência ou de melhorias.  

 

As visitas técnicas fornecem subsídios para uma avaliação das condições do atual 

sistema de abastecimento de água de Niterói, sendo ela essencial para a definição 

das fragilidades e potencialidades dos serviços prestados.  

 

Algumas informações foram obtidas em reuniões técnicas com a equipe da Águas 

de Niterói e outras através de resposta a questionários técnicos encaminhados pela 

consultora. 

 

3.2.1.3. Análise Crítica da Estrutura Operacional e Administrativo 

Financeira 

 

Para a efetiva análise crítica da estrutura operacional e administrativo financeira do 

sistema de abastecimento de água, foram efetuadas reuniões técnicas com a equipe 

técnica da Administração Municipal e da Águas de Niterói para conhecer a rotina 

operacional e comercial da prestação dos serviços. 

 

Neste caso será realizado um levantamento do controle operacional, do sistema de 

supervisão, controle e obtenção de dados do sistema, havendo um enfoque nos 

procedimentos adotados, bem como nos recursos humanos e materiais disponíveis 

para a devida prestação dos serviços. 

 

Buscar-se-á junto à concessionária de abastecimento de água os registros de 

cargos e funções da empresa, a fim de definir e apresentar estrutura hierárquica da 
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organização. Serão levantadas também informações financeiras para realização de 

análise crítica da situação financeira do saneamento municipal.  

 

Algumas informações foram obtidas em reuniões técnicas com a equipe da Águas 

de Niterói e outras através de resposta a questionários técnicos encaminhados pela 

consultora. 

 

3.2.1.4. Principais Deficiências 

 

A partir da caracterização do sistema de abastecimento de água do município de 

Niterói, será possível identificar as fragilidades da prestação dos serviços, bem como 

as principais deficiências.  

 

As visitas técnicas são essenciais para esta análise, bem como a participação da 

população na elaboração do diagnóstico técnico-participativo, uma vez que, os 

anseios registrados ao longo da elaboração do PMSB, são os pilares para a 

construção de um diagnóstico fiel à realidade.  

 

Concomitantemente à descrição da situação dos serviços de abastecimento de 

água, serão diagnosticadas as principais deficiências do sistema, uma vez que estes 

seriam pontos de vulnerabilidade, aos quais os usuários estão expostos.  

  

3.2.1.5. Características do Manancial e de sua Bacia Afluente 

 

Um dos itens chaves no PMSB, no que tange os serviços de abastecimento de 

água, é a descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos) 

passíveis de utilização para o abastecimento de água na área de planejamento e a 

definição das alternativas de manancial para atender estas áreas, justificando a 

escolha com base na vazão outorgável e na qualidade da água oferecida.  

 

Para isto, buscar-se-á junto à Administração Municipal, concessionária do 

abastecimento de água, bem como aos órgãos estaduais e federais competentes, 
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estudos técnicos e levantamentos atuais dos recursos hídricos do município de 

Niterói e municípios vizinhos.  

 

3.2.1.6. Sistemas de Controle e Vigilância da Qualidade da Água 

 

A partir das visitas técnicas in loco, bem como do acesso às informações (histórico 

de análises físico-químicas e bacteriológicas da água) do concessionário de 

abastecimento de água, será possível avaliar a eficiência e a eficácia dos sistemas 

de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e de 

informação aos consumidores e usuários dos serviços prestados.  

 

3.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Esta etapa da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói tem 

como objetivo identificar e caracterizar o sistema de esgotamento sanitário, de modo 

que todos os recursos disponíveis e necessários, tais como, humanos, materiais, 

equipamentos e ferramentais, para a operação e o controle do sistema de 

esgotamento sanitário sejam analisados, e então, identificadas as suas deficiências, 

para a etapa seguinte, onde se apresentarão as soluções pertinentes. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o município de Niterói apresenta uma grande 

concentração de pessoas que residem em áreas urbanas irregulares, a se destacar 

as comunidades. Frente a esta realidade, será feita também a caracterização dos 

sistemas de esgotamento sanitário das comunidades e das diversas áreas de 

especial interesse social, incluindo o tipo de rede de coleta existente (convencional, 

não convencional ou inexistente).  

 

Outro ponto importante a ser abordado nesta etapa, é referente aos lançamentos 

irregulares em corpos receptores ou nas galerias de águas pluviais. Devido às 

características do município, um ponto relevante a ser considera no âmbito do 

sistema de esgotamento sanitário, é a balneabilidade das praias.  
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Em resumo, esta etapa compreenderá os seguintes levantamentos, a fim de 

caracterizar a situação do sistema de esgotamento sanitário do município de Niterói.  
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Figura 4: Esquema da Situação dos Serviços de Esgotamento Sanitário 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Para a elaboração do relatório com a situação dos serviços de esgotamento 

sanitário, serão desenvolvidas duas frentes de trabalho, sendo elas, Visita Técnica 

às Unidades Operacionais e Levantamento de Dados e Informações, conforme 

apresentado na figura a seguir. Destaca-se que será utilizado de textos, mapas, 

esquemas, fluxogramas, fotografias e planilhas para a construção deste relatório. 

 

Com base no levantamento de dados e informações, além da visita in loco às 

unidades operacionais, será possível identificar os aspectos positivos e negativos da 

prestação dos serviços, hierarquizando as propostas de modo a aperfeiçoá-las e 

gerar melhores resultados em curto espaço de tempo.  

 

Nos itens a seguir descrever-se-á o enfoque técnico e a metodologia para o 

atendimento integral dos itens apresentados pelo Termo de Referência.  
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Figura 5: Fluxograma das Frentes de Trabalho. 

  

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Nos itens a seguir, apresentar-se-á de forma mais detalhada os principais 

levantamentos de informações que serão feitos acerca do sistema de esgotamento 

sanitário de Niterói.  

 

3.2.2.1. Caracterização da Cobertura 

 

Para a caracterização da cobertura e identificação das populações não atendidas ou 

sujeitas a deficiências no atendimento pelo sistema público de esgotamento 

sanitário, será necessário buscar junto à Águas de Niterói, prestadora dos serviços, 

os dados de ligações e economias de esgoto nos sistemas operados por ela.  

 

• ligações prediais;

• rede de coleta;

• interceptores;

•estações elevatórias;

•estações de tomadas de 
tempo seco; 

•emissários 
(submarinos); 

•estações de tratamento.

Visita Técnica às 
Unidades 

Operacionais

•cobertura de atendiento 
dos serviços;

• receitas, custos, 
despesas e tarifas; 

•número de ligações e 
economias; 

• inadimplência de 
usuários; 

•eficiência comercial e 
operacional;

•balneabilidade de 
praias;

•uso de energia elétrica.
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A partir dos dados fornecidos pela prestadora dos serviços será possível calcular o 

índice de cobertura do sistema de esgotamento sanitário do município de Niterói.  

 

Para isto, será necessário buscar junto à concessionária de energia elétrica, o 

número de ligação deste serviço no município. Uma vez que 100% das residências 

do município sejam atendidas com energia elétrica, ter-se-á o número total de 

residências, logo, pode-se calcular qual o índice de cobertura do sistema de 

esgotamento sanitário (expressado em %), dividindo-se o número de ligações de 

esgoto pelo total de residências no município.   

 

Destaca-se uma particularidade do município de Niterói, que conforme apresentado 

anteriormente, apresenta uma parcela significativa de sua população vivendo em 

comunidades e comunidades, onde as infraestruturas urbanas não chegam em sua 

totalidade. Sendo assim, será consultado junto à Águas de Niterói, como se dá a 

atuação da concessionária nestes locais.  

 

3.2.2.2. Caracterização da Prestação dos Serviços 

 

De forma geral, a prestação dos serviços será caracterizada por meio de 

indicadores. Um indicador pode ser definido como um método de expressar uma 

avaliação sobre determinados dados ou informações, garantindo um critério único de 

apreciação para verificação de uma meta, por exemplo.  

 

Os indicadores podem ser qualitativos ou quantitativos e, em geral, dão a ideia de 

acompanhamento de um quadro de avaliação de desempenho, cobertura, qualidade 

ou de quaisquer fontes de dados diversos, os quais procuram apresentar um 

cenário: atual, retrógado, cumulativo ou ainda indicar alguma tendência sobre um 

assunto, tema ou questão que se busca conhecer.  

 

No caso do saneamento básico e a compreensão de sua situação em nível de Brasil 

também é interessante que se adotem indicadores para avaliar, por exemplo, a 

cobertura dos serviços, qualidade, eficiência, modalidade de prestação de serviços, 

quantitativos gerais dos serviços. 
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Em 1996, foi criado em nível Nacional, o Sistema de Informações sobre o 

Saneamento Básico – SNIS, vinculado ao Ministério das Cidades, com o objetivo de 

disponibilizar e compilar informações acerca de aspectos institucionais, 

administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros e de qualidade 

sobre os serviços de saneamento básico.  

 

No âmbito dos sistemas de água e esgoto as informações dos municípios são 

coletadas desde 1995, já no âmbito do manejo de resíduos sólidos desde o ano de 

2002. Anualmente, o portal público do SNIS, divulga resultados dos diagnósticos dos 

sistemas de água, esgoto e resíduos sólidos para que possa ser consultada e 

utilizada para os mais diversos fins políticos, técnicos e de pesquisa. Os dados 

podem ser acessados gratuitamente através do portal: www.snis.gov.br. 

 

Os indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade 

mínimos que deverão ser objeto de estudo no plano, pode-se dizer, são aqueles 

constantes da plataforma do SNIS para o sistema de esgotamento sanitário. Porém, 

outros indicadores poderão ser verificados, a partir da varredura de informações que 

poderão ser obtidas e ainda da realidade a ser observada localmente. A listagem de 

informações será com base no quadro apresentado no respectivo item de 

Indicadores de Saneamento.  

 

3.2.2.3. Visão Geral dos Sistemas 

 

Para a efetiva caracterização das infraestruturas, tecnologias aplicadas e modelos 

de operação dos sistemas de esgotamento sanitário do município de Niterói, foram 

efetuadas visitas técnicas in loco nas unidades operacionais localizadas pertinentes 

a estes sistemas, a se destacar:  

 

• Estações Elevatórias (3 principais EEEs) 

• Estações de Tratamento (9 ETEs) 

o ETE Maria Paula;  

o ETE Sapê;  

o ETE Jurujuba;  

http://www.snis.gov.br/
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o ETE Toque-Toque; 

o ETE Barreto;  

o ETE Icaraí;  

o ETE Camboinhas;  

o ETE Itaipu; 

o ETE Mucangué. 

• Pontos de lançamento do esgoto tratado (Emissário submarino); 

• Tomadas de tempo seco. 

 

As visitas técnicas in loco foram planejadas pelos engenheiros da consultoria, bem 

como pela equipe técnica da prestadora de serviços (Águas de Niterói) e da 

Administração Municipal de Niterói. Os técnicos da prestadora dos serviços 

esgotamento sanitário acompanharam os engenheiros da consultoria em todas as 

visitas às unidades operacionais do sistema. Desta forma, foi garantido o acesso às 

instalações e obtenção de informações operacionais. 

 

Nestas visitas foram tiradas fotografias e verificado o estado de conservação das 

unidades operacionais, demandas técnicas, insumos e materiais utilizados, 

condições de operação e funcionamento, fato que implicará na definição de ações 

de urgência ou de melhorias.  

 

As visitas técnicas deverão fornecer subsídios para uma avaliação precisa das 

condições do atual sistema de esgotamento sanitário de Niterói, sendo ela essencial 

para a definição das fragilidades e potencialidades dos serviços prestados.  

 

Algumas informações foram obtidas em reuniões técnicas com o operador do 

sistema de esgotamento ou serão obtidas através de resposta a questionários 

técnicos já encaminhados à Águas de Niterói.  

 

3.2.2.4. Principais Deficiências  

 

Conforme o diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário do município de 

Niterói for sendo elaborado, com base em todos os levantamentos técnicos e 
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operacionais descritos nos itens desta proposta técnica, será possível identificar as 

principais deficiências referentes ao sistema de esgotamento sanitário.  

 

No diagnóstico serão elencadas estas deficiências, bem como seu impacto aos 

usuários do sistema de esgotamento sanitário e seus respectivos responsáveis. 

Desta forma, ter-se-á um levantamento preciso de todas as fragilidades do sistema, 

assim como um direcionamento para as possíveis soluções que serão propostas ao 

longo do PMSB de Niterói.  

 

3.2.2.5. Situação Atual e Futura da Geração de Esgoto 

 

O diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário tem como um dos objetivos 

principais a análise da atual capacidade do sistema em absorver a demanda, atual e 

futura, uma vez que o PMSB irá avaliar a prestação destes serviços ao longo de 20 

anos.  

 

Sendo assim, com base em todo o levantamento que será realizado, a partir das 

atividades elencadas neste Plano de Trabalho, será possível avaliar a capacidade 

do sistema existente em atender à demanda do município de Niterói.  

 

Para a determinação das demandas futuras dos serviços de esgotamento sanitário, 

será necessário dimensionar toda a geração futura de esgoto do município, com 

base em dados operacionais atuais, bem como de parâmetros técnicos consolidados 

em bibliografias e normativas técnicas.  

 

3.2.2.6. Sistema de Monitoramento da Quantidade e Qualidade dos 

Efluentes 

 

Com base nos dados disponibilizados pela Águas de Niterói, prestadora dos 

serviços de esgotamento sanitário do município de Niterói, bem como daqueles 

obtidos nas visitas técnicas, será possível analisar os processos e resultados do 

sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes, quando 

existente.  
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Para isto, serão considerados os parâmetros técnicos determinados pela legislação 

vigente, seja para os efluentes brutos ou tratados. Buscar-se-á junto à prestadora 

dos serviços e da Administração Municipal, a se destacar a Vigilância Sanitária, todo 

o histórico existente do monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes 

gerados no município de Niterói.  

 

Uma vez tendo acesso a este histórico, será possível analisar os dados e compará-

los com os parâmetros legais, a fim de determinar se há ou não um atendimento 

integral das exigências dos órgãos competentes, no âmbito dos efluentes gerados 

no município de Niterói. 

 

Conforme já mencionado anteriormente, um ponto muito pertinente, no que diz 

respeito ao sistema de coleta e tratamento do esgoto sanitário em Niterói, é a 

balneabilidade das orlas do município. Sendo assim, buscar-se-á o histórico de 

análises de balneabilidade e confrontar-se-á com os indicadores de atendimento do 

sistema de esgotamento sanitário.  

 

3.2.2.7. Classe de Enquadramento e das Condições dos Corpos 

Receptores  

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Nº 9.433/97, define o 

enquadramento dos corpos de água em classes de usos como importante 

instrumento de gestão, uma vez que esse enquadramento, efetuado segundo os 

usos preponderantes das águas em dado trecho de rio, visa assegurar às águas 

qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas e diminuir 

os custos de combate à poluição, mediante ações preventivas permanentes. Dispõe, 

também, que as classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação 

ambiental e delega às Agências de Bacia competência para propor aos respectivos 

Comitês de Bacia o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso para 

encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de 

Recursos Hídricos, de acordo com a dominialidade. 
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Desta forma, serão buscados, junto aos órgãos competentes, os dados de avaliação 

da classe de enquadramento e das condições dos corpos receptores, quando 

existentes.  

 

3.2.2.8. Áreas de Risco de Contaminação  

 

Durante a etapa de diagnóstico, buscar-se-á junto à Administração Municipal, bem 

como da Águas de Niterói, prestadora dos serviços de esgotamento sanitário, a 

identificação das áreas com potencial risco de contaminação, bem como as áreas já 

contaminadas por esgotos no município de Niterói.  

 

Para isto, será realizado um mapeamento do município, identificando estas áreas 

contaminadas ou com riscos de contaminação. Ainda, estas áreas serão 

caracterizadas de acordo com o grau de risco, considerando-se uma escala partindo 

do nível baixo, médio e alto, respectivamente.  

 

3.2.2.9. Fundos de Vale 

 

Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as 

águas das chuvas. O fundo de vale forma uma calha e recebe a água proveniente 

de todo seu entorno e de calhas secundárias.  

 

Neste âmbito, será identificada e caracterizada a ocupação existente junto ao curso 

d'água e nos setores situados a montante e jusante. Serão considerados fatores tais 

como a densidade populacional, o nível de impermeabilização dos terrenos, o 

padrão das obras de infraestrutura (em especial os fatores que condicionam o risco 

de erosão do terreno natural), a qualidade dos serviços de coleta/disposição de lixo 

e de tratamento dos esgotos, e mesmo os riscos de poluição por agrotóxicos 

associada ao uso agrícola em setores de montante.  

 

A partir do mapa base do município contendo as curvas de nível já digitalizadas, 

serão elaborados os mapas hipsométrico e clinográfico. Estes documentos 

cartográficos possibilitarão a identificação dos fundos de vale no município de 
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Niterói, a partir da localização das zonas onde ocorrem as altitudes menos 

pronunciadas, bem como as menores declividades, situadas ao longo dos principais 

canais fluviais. 

 

A identificação dos fundos de vale do município de Niterói é imprescindível para 

prever o traçado de interceptores para o transporte dos esgotos gerados, bem como 

as possíveis áreas para locação de Estações de Tratamento de Esgoto.  

 

3.2.2.10. Organograma do Prestador dos Serviços 

 

Buscar-se-á junto à prestadora dos serviços de esgotamento sanitário os registros 

de cargos e funções da empresa, a fim de definir e apresentar estrutura hierárquica 

desta organização, onde serão representados simultaneamente os diferentes 

elementos do grupo e as suas ligações entre si.  

 

3.2.3. Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

 

Para a elaboração do relatório de diagnóstico da situação dos serviços de drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais, serão desenvolvidas frentes de trabalho, sendo 

elas, Visita Técnica às principais Unidades Operacionais e Levantamento de Dados 

e Informações, conforme apresentado na Figura 6.  

 

Destaca-se que serão utilizados de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, 

fotografias e planilhas para a construção deste relatório, no que couber para melhor 

entendimento e apresentação das informações técnicas pertinentes.  

 

Em resumo, esta etapa compreenderá os seguintes levantamentos, a fim de 

caracterizar a situação do sistema de Drenagem urbana e Manejo de Águas Pluviais 

do município.  
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Figura 6: Esquema da Situação dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.  

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Nos itens a seguir descrever-se-á o enfoque técnico e a metodologia para o 

atendimento dos principais itens apresentados pelo Termo de Referência - TR.  

 

Figura 7: Fluxograma das Frentes de Trabalho.  

  
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

O diagnóstico técnico de drenagem urbana e manejo de águas pluviais deverá 

seguir como diretriz básica os itens constantes no Termo de Referência – TR do 

contrato, como também adaptações em função da realidade local, das informações 

realmente disponíveis ou das ações de gestão e gerenciamento que a administração 

municipal de fato realiza localmente.  

 

•Macrodrenagem (canais, 
cursos de água, etc); 

• Microdrenagem: bocas-de-
lobo, poços de visita, 
galerias, sarjetas, sarjetões, 
meio-fio 

•Localidades, bairros ou ruas 
com problemas crônicos em 
drenagem 
urbana/alagamentos/inundaç
ões, erosões, etc.; 

Visita Técnica às 
Unidades Operacionais

•Levantamento cadastral da 
microdrenagem (se houver);

•

•Levantamento de áreas 
críticas em drenagem, 
erosões ou outros eventos 
extremos ligados ao manejo 
de águas pluviais;

•Mapeamentos e consulta de 
informações secundárias;

•Levantamento de projetos, 
programas e as ações de 
manutenções hoje 
realizadas.

Levantamento de Dados  
e Informações

R
e
la

tó
ri

o
 P

re
li

m
in

a
r 

d
a

 S
it

u
a
ç
ã

o
 d

o
s

 

S
e

rv
iç

o
s

 d
e

 D
re

n
a

g
e
m

 U
rb

a
n

a
 e

 

M
a

n
e

jo
 d

e
 Á

g
u

a
s

 P
lu

v
ia

is
 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

36 

 

Diferente dos demais sistemas de saneamento, a drenagem urbana pode ter 

comportamentos locais bem específicos, pois leva em conta as características 

ambientais e da(s) bacia(s) hidrográfica(s) nas quais o município está inserido, além 

de que o comportamento e a evolução da ocupação do solo urbano tem relação 

direta com a existência de problemas de alagamentos ou inundações, uma vez que 

nem sempre a infraestrutura existente ou projetada acompanha o crescimento.  

 

3.2.3.1. Identificação da Infraestrutura Atual de Macro e Microdrenagem e 

a Identificação de Sistema Único ou Misto 

 

Nestes termos o diagnóstico da infraestrutura será realizado através de visitas em 

campo nos principais locais e unidades que compõe o sistema de macrodrenagem 

(canais, cursos de água), bem como nos principais locais problemáticos de 

microdrenagem e naquelas estruturas e locais em que há unidades relevantes de 

avaliação do sistema como um todo.  

 

A análise crítica a ser realizada na fase de diagnóstico técnico (e participativo) 

deverá garantir um olhar que subsidie à futura definição de ações, projetos e 

programas no âmbito da drenagem, privilegiando a adoção de medidas não 

estruturais, porém em face de algumas realidades que podem ser encontradas nesta 

tarefa do Plano, principalmente tocante às áreas já densamente ocupadas, poderão 

ser necessárias definições de medidas estruturais na(s) bacia(s) hidrográfica(s) que 

contemplem o município.  

 

O TR também determina que seja feita a caracterização do sistema usado em Niterói 

se ele é caracterizado como “misto” ou “único”. Este tema está intimamente 

relacionado ao diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário, pois muitas 

técnicas utilizam-se do escoamento em conjunto de efluentes sanitários nas 

drenagens urbanas pluviais.  

 

Este é o caso de Niterói em boa parte da área urbana, pois há o Sistema de Tomada 

de Tempo Seco que desvia a água dos principais canais de macrodrenagem (que 

contém esgotos lançados) às estações elevatórias para tratamento nas ETE’s. No 
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diagnóstico, portanto, será abordado como é realizado esse manejo operacional 

entre os dois sistemas e quais as áreas em que há essa adoção técnica.  

 

3.2.3.2. Descrição Geral do Serviço de Manejo de Águas Pluviais e da 

Estrutura Organizacional dos Serviços de Manejo de Águas 

Pluviais 

 

Os serviços em drenagem urbana e manejo de águas pluviais incluem diversos 

aspectos, principalmente as obras recentemente realizadas ou em andamento; as 

principais estruturas físicas observadas na área urbana e os serviços de 

manutenção e limpeza que são realizados.  

 

A descrição geral se dará através de vistorias em campo, acompanhamento dos 

trabalhos que são realizados pelas equipes municipais, e fazendo-se uma 

verificação das ações previstas em normas ou leis municipais para o caso de 

fiscalizações e onde elas já são de fato previstas no âmbito do saneamento básico e 

da drenagem urbana. Observou-se que as principais atribuições referem-se à 

SECONSER – Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, a qual 

subsidiará o levantamento de informações pertinentes.  

 

3.2.3.3. Análise Crítica do Plano Diretor Municipal de Manejo de Águas 

Pluviais  

 

Este item levará em consideração a Lei Municipal n° 3.385, de 21 de janeiro de 

2019, que aprova a Política de Desenvolvimento Urbano do Município e institui o 

Plano Diretor de Niterói, atendendo aos preceitos da Lei Federal n°13.465/2017 e do 

Estatuto das Cidades, Lei n° 10.257/2001 e outras relevantes ao tema.  

 

Em vários pontos da lei há menção sobre as necessidades, incentivos e todas as 

diretrizes básicas para a drenagem urbana, os quais serão analisados em maior 

detalhamento, bem como deverão servir de base para o Plano de Saneamento 

Básico – PMSB não apenas para drenagem, como para os demais sistemas. Isto se 

deve à necessidade de compatibilizar o Plano às demais Políticas e Programas 
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municipais, assim como estabelece um dos princípios básicos da Lei n° 

11.445/2007.  

 

3.2.3.4. Levantamento da Legislação existente sobre o Uso e Ocupação do 

Solo e seu rebatimento no manejo de águas pluviais.  

 

Além do Plano Diretor Municipal, outras legislações devem ser objeto de análise e 

estudo desta Consultoria, as quais serão consultadas na própria plataforma 

municipal de Leis Municipais. A análise será realizada por profissional da área 

jurídica especializado nessa área. Possíveis deficiências legislativas poderão ser 

recomendadas na fase de planejamento, em função do que for diagnosticado como 

existente no município. É importante que as leis municipais e a própria prestação 

dos serviços estejam bem alinhadas com as normas existentes, bem como as 

diretrizes em nível de Estado e Federal.  

 

3.2.3.5. Identificação e Análise dos Principais Problemas Referentes aos 

Serviços de Manejo de Águas Pluviais.  

 

Os principais problemas quanto à drenagem urbana e o manejo de águas pluviais 

serão complementares ao levantamento das unidades operacionais existentes. 

Também se trata de um estudo e analise que leve em conta a bacia hidrográfica, 

sua ocupação e as condições de investimento e de acesso da população à 

infraestrutura existente e o quanto ela pode ser eficaz.  

 

Os principais pontos com problemas de alagamentos, inundações, insuficiências ou 

inexistência do sistema de drenagem deverão ser visitados (na visita técnica foram 

observados ao menos 31 pontos em campo e há outros catalogados pela 

municipalidade que serão apresentados).  

 

Além disso, já foram solicitados os dados referentes aos eventos extremos junto a 

Coordenadoria Local de Defesa Civil considerando inundações, alagamentos e 

também os escorregamentos, problemas comuns no território de Niterói devido sua 
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condição natural e a existência de ocupações irregulares em morros e a favelização 

de alguns bairros em áreas potenciais de riscos.  

 

A partir disso, um diagnóstico sobre os principais problemas observados no 

município poderá ser desenhado e subsidiar a tomada de decisão de ações para a 

fase de planejamento estratégico.  

 

Assim deverão ser catalogados, conhecidos e estudados os principais locais com 

problemas relativos ao sistema existente ou, onde couber devido à falta de sistemas 

adequados implantados. Afinal, é preciso conhecer para definir um bom plano de 

atuação, seja ele estrutural ou preventivo.  

 
3.2.3.6. Descrição da Rotina Operacional, de Manutenção, Limpeza da 

Rede de Drenagem Natural e Artificial. 

 

Foram realizados através de vistorias em campo, acompanhamento dos trabalhos 

que são realizados pelas equipes municipais e levantamento de informações 

institucionais (neste caso da atuação da SECONSER principalmente), e fazendo-se 

uma verificação das ações de planejamento das atuações, organizações das 

equipes e suas capacidades atuais, organização da utilização de maquinário e da 

frota comumente usada e como essa estrutura física e operacional e de mão-de-

obra está organizada para atuação nos diferentes segmentos e necessidades que 

são rotineiros em Niterói.  

 

3.2.3.7. Levantamento de Ocorrências de Desastres Naturais relacionados 

com o Manejo de Águas Pluviais 

 

A Coordenadoria local de Defesa Civil é a responsável por um conjunto de ações 

preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a reduzir ou 

minimizar a ocorrência de desastres é este órgão no âmbito municipal que possui os 

históricos de ocorrências que possam ser relacionados à drenagem urbana e pluvial, 

suas falhas operacionais ou devido a eventos extremos.  
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O catálogo de históricos do município de pelo menos os últimos 5 (cinco) anos já foi 

solicitado, porém ainda não entregue a esta Consultoria. Através dele será possível 

observar as principais ocorrências atendidas pelos sistemas de emergência e 

Defesa Civil Municipal, a saber: deslizamentos, escorregamentos, alagamentos e 

inundações, principalmente.  

 

Outras plataformas oficiais, porém, também serão consultadas, visando ampliar a 

fonte de dados ou validar aqueles municipais (que são, de fato, os mais confiáveis, 

por serem locais), como os dados da Defesa Civil Estadual (se houver) e do 

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, 

ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Governo 

Federal.  

 

Há informações catalogadas também, por exemplo, no Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais, o qual reuniu informações dos municípios com ocorrências frequentes de 

1991 até 2012, não apenas aqueles relacionados à drenagem urbana e chuvas, 

como outros fenômenos. Materiais técnicos oficiais que poderão ser utilizados se 

couberem para o caso de Niterói.  

 

3.2.3.8. Análise da Situação Econômica dos Serviços de Manejo de Águas 
Pluviais  

 

A realidade brasileira para a Drenagem urbana é diferente, pois pouquíssimas 

cidades possuem algum tipo de tarifa, taxa ou contribuição que seja exclusivamente 

direcionada a investimentos ou manutenções operacionais em drenagem urbana. A 

situação de Niterói não é diferente, pois os recursos devem ser alocados do Caixa 

único municipal.  

 

Por isso, o diagnóstico deverá expor de que maneira Niterói realiza o investimento 

nos serviços básicos necessários, principalmente aqueles operacionais do dia a dia 

e aqueles que envolvem obras de melhorias de pequeno porte, como também a 

vinda de recursos (externos, financiamentos ou recursos próprios) para obras de 

médio ou maior porte quanto à microdrenagem ou a macrodrenagem urbana. 

Buscou-se dados (ainda não fornecidos) dos últimos projetos executados neste 
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tema, principalmente da Região Oceânica, quanto às obras e drenagens realizadas. 

E ainda, de obras e projetos previstos para os próximos dois anos para compor a 

fase de levantamentos.  

 

As informações relacionadas à SECONSER e as atividades operacionais da 

Subsecretaria de Rios e Canais também serão relevantes para compreender como 

são destinados os recursos à gestão e operação do sistema, bem como se os 

recursos são suficientes para gerir as demandas atuais.  

 

3.2.4. Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Esta etapa da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Niterói tem 

como objetivo identificar e caracterizar o sistema de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos, de modo que todos os recursos disponíveis e necessários, tais 

como, humanos, materiais, equipamentos e infraestrutura, sejam analisados, e 

então, identificadas as suas deficiências, para a etapa seguinte, onde se 

apresentarão as soluções pertinentes. 

 

Em resumo, esta etapa compreenderá os seguintes levantamentos, a fim de 

caracterizar a situação do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

do município de Niterói.  
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Figura 8: Esquema da Situação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Para a elaboração do relatório preliminar com a situação dos serviços de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos serão desenvolvidas frentes de trabalho, 

sendo elas, Visita Técnica às Unidades Operacionais e Levantamento de Dados e 

Informações, conforme apresentado na Figura 9. Destaca-se que serão utilizados de 

textos, mapas, esquemas, fluxogramas, questionários, fotografias e planilhas para a 

construção deste relatório.  

 

As visitas técnicas in loco foram planejadas pelos engenheiros da consultoria, bem 

como pela equipe técnica da Companhia de Limpeza de Niterói - CLIN. Os técnicos 

da CLIN acompanharam os engenheiros da consultoria em todas as visitas às 

unidades operacionais do sistema. Desta forma, foi garantido o acesso às 

instalações e obtenção de informações operacionais. 

 

Nos itens a seguir descrever-se-á o enfoque técnico e a metodologia para o 

atendimento integral dos itens apresentados pelo Termo de Referência.  

 

Figura 9: Fluxograma das Frentes de Trabalho. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.2.4.1. Análise da Gestão dos Serviços 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos, apesar do envolvimento de diversas esferas, 

possui responsabilidades específicas delegadas à Administração Municipal, que 

poderá realizar os serviços direta ou indiretamente, conforme previsto na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Lei no 12.305/2010 em seu Art. 26. 

 

Para a avaliação da gestão dos serviços será levantada toda a estrutura 

administrativa, técnica e operacional ligada aos serviços de manejo dos resíduos 

sólidos e limpeza pública. A gestão dos serviços será analisada a partir dos 

seguintes tópicos: 

 

• Estrutura Administrativa e Responsabilidades: relação de funcionários, 

secretarias envolvidas, equipes terceirizadas. Tipos de resíduos e suas 

responsabilidades quanto às etapas do manejo através de análise da 

legislação municipal, estadual e nacional. 

• Organograma do prestador de serviços e descrição do corpo funcional 

existente.  

• Breve Histórico: Ainda neste item deverá ser elaborado histórico, através de 

linha do tempo, com os principais fatos envolvendo o manejo dos resíduos 

sólidos.  

• Relação dos serviços Executados: Será desenvolvido quadro síntese com o 

tipo de serviços realizado e a forma de prestação de serviço. 

 

3.2.4.2. Caracterização da estrutura física e dos atributos convencionais 

de engenharia associados às seguintes unidades componentes do 

sistema de resíduos sólidos urbanos 

 

Para a descrição e análise do sistema de limpeza urbana serão levantados e 

diagnosticados todos os resíduos gerados no município, visualizados na Figura 10, 

através de análise quali-quantitativa e das práticas adotadas para o manejo dos 

mesmos, incluindo desde a etapa de coleta, transporte até a destinação e/ou 

disposição final. 
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Figura 10: Fluxograma com os resíduos sólidos gerados nas cidades.  

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

O Diagnóstico do sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana do 

município de Niterói será elaborado com base em dados disponibilizados pela 

SECONSER, CLIN, ECONIT e demais empresas prestadoras de serviço, além de 

informações contidas em documentos oficiais e na geração de informações com 

base em estudos realizados pela própria empresa AMPLA Consultoria. 

 

Para esta etapa realizou-se visita técnica nas unidades operacionais conhecendo a 

logística de operação do sistema e dos serviços prestados, através de 

acompanhamento de técnicos dos órgãos municipais responsáveis pela operação 

e/ou gestão dos serviços relacionados a resíduos sólidos e limpeza urbana. 

 

Neste item do Diagnóstico serão levantados todos os aspectos relacionados ao 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos, a partir de visita técnica às unidades 

operacionais e órgãos envolvidos, questionários enviados aos operadores do 

sistema e análise de documentos existentes (PMSB, PGRS, entre outros).  
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Serão diagnosticados os itens: acondicionamento, coleta convencional e seletiva 

(setores e frequência, veículos e equipamentos, quadro de pessoal, campanhas 

informativas), transporte, estação de transbordo, Pontos de Entrega Voluntária – 

PEV’s, galpões de triagem e disposição final através de aterro sanitário. As unidades 

visitadas foram devidamente mapeadas e avaliadas quanto à infraestrutura e 

operação.   

 

Realizou-se visita técnica de 03 a 07 de junho em todos os componentes do sistema 

citados, sendo coletadas informações capazes de descrever os sistemas. 

Complementarmente enviaram-se checklist aos operadores visando obter outros 

dados operacionais não obtidos na visita técnica. 

 

Com base nas informações levantadas, será possível identificar todos os problemas 

operacionais no gerenciamento dos resíduos, bem como levantadas as possíveis 

causas das deficiências encontradas. 

 

Neste item também serão levantados todos os programas e projetos em execução 

que englobem o gerenciamento dos resíduos domiciliares. A partir da realização da 

visita técnica inicia-se a etapa de confecção do Relatório de Diagnóstico. 

 

Para os resíduos sólidos domiciliares o levantamento quantitativo será realizado 

através de análise de informações referentes à pesagem dos caminhões coletores 

na Estação de Transbordo do Morro do Céu. Para o levantamento quantitativo serão 

levantadas as informações conforme sintetizadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Controle Quantitativo dos resíduos gerados. 

Etapas Levantamentos 

Levantamento 

Quantitativo de 

Resíduos 

Sólidos 

Verificação da existência de histórico de dados sobre os resíduos 

gerados:  

- Coleta domiciliar e coleta seletiva, separadamente; 

- Resíduos secos que são comercializados pela Cooperativa do Morro do 

Céu; 

- Resíduos coletados nos LEV`s ; 

- Resíduos da limpeza Urbana encaminhado para o aterro do Morro do 

Céu; 
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Etapas Levantamentos 

-Resíduos de serviços e mutirões de limpeza pública; 

- Resíduos dos Serviços de Saúde (públicos); 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

A partir da disponibilização dos dados, os mesmos serão avaliados e apresentados 

através de gráficos, planilhas e mapeamentos.   

 

3.2.4.3. Caracterização das estações de transferência e de locais de 

disposição final em aterros controlados e aterros sanitários 

 

Foram realizadas visitas técnicas no Aterro do Morro do Céu, CTR de São Gonçalo e 

CTR de Itaboraí. Sobre estes locais serão analisados: resíduos recebidos, 

infraestrutura existente, licenças ambientais, projetos existentes e demais 

informações pertinentes para realizar a caraterização destes locais. 

 

3.2.4.4. Caracterização da Estrutura Administrativa-Financeira 

 

Na etapa de Diagnóstico serão levantados os dados referentes à estrutura financeira 

do sistema de manejo dos resíduos sólidos. Serão verificados os eventuais valores 

contratuais e os diretamente relacionados à operação pela prefeitura.  

 

Neste item serão levantados os seguintes aspectos: 

 

• Forma de cobrança atual e legislação que a regulamente; 

• Valores de arrecadação, faturamento e inadimplência referente à taxa de coleta 

de lixo, no mínimo dos últimos 05 anos; 

• Custos operacionais com os serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos 

(etapas de coleta, transporte, destinação e disposição final).  

• Eventuais custos com investimentos no sistema. 

 

A partir dos dados obtidos será analisada a atual condição de sustentabilidade 

financeira da prestação do serviço e das receitas geradas. 
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3.2.4.5.  Identificação da cobertura de coleta porta a porta, das áreas de 

varrição, dos serviços públicos de limpeza e serviços especiais como feiras, 

mercados, espaços públicos, etc.;  

 

A cobertura dos serviços pode ser verificada através de dados de população 

atendida em uma área por determinado serviço. Estas informações serão levantadas 

junto à CLIN através de análise de dados existentes e inspeção local. 

 

Após serão confeccionados mapas de cobertura dos serviços com o e auxilio de 

software de geoprocessamento.  

 

3.2.4.6. Identificação dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento 

específico nos termos do art. 20 ou o sistema de logística reversa na forma do 

art. 33, da Lei 12.305/2010;  

 

Neste item serão levantadas as ações, legislações e os acordos setoriais praticados 

no âmbito federal, estadual e municipal referentes à: produtos eletroeletrônicos, 

pilhas e baterias, pneus, lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz 

mista), óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os agrotóxicos (seus 

resíduos e embalagens). 

 

Com relação à logística reversa, apesar da responsabilidade compartilhada entre 

indústria, comercio e consumidor, em diversos municípios a prefeitura atua 

disponibilizando PEV’s para recebimento destes materiais. Deste modo, serão 

levantadas todas as ações municipais referentes aos resíduos de logística reversa.  

 

Também serão levantadas todas as responsabilidades referentes a estes fluxos de 

resíduos, com base na legislação em vigor.  

 

Com relação aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que trata o Art. 20 

da Lei 12.305/2010, será realizado levantamento dos geradores com base em 

cadastro disponibilizado pela Prefeitura.  
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3.2.4.7. Coleta seletiva formal e não formal (catadores, sucateiros, 

depósitos e cooperativas) 

 

Será realizada análise do sistema de coleta seletiva porta-a-porta, coleta seletiva 

itinerante e através de PEV’s, considerando a área de abrangência, além da 

verificação do estado dos equipamentos disponíveis.  

 

Considerando que o município de Niterói possui convenio com apenas 01 

cooperativa de catadores (Galpão no Morro do Céu), realizou-se visita técnica no 

local onde se buscou avaliar os itens apresentados no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Informações detalhadas das Associação/Cooperativas. 

Apresentação 

Nome/Razão social 

CNPJ: 

Nome do responsável 

Endereço 

Forma de gestão empregada 

Documentação 

Possui escritura do terreno? 

Imóvel é: 

Possui licenças e alvarás? 

Trabalhadores 

Trabalhadores contribuem com INSS? 

Número de trabalhadores: 

Salário aproximado: 

Como é feito o cálculo salarial? 

Horário de funcionamento de descarga: 

Horário de funcionamento de triagem: 

Informações sobre o terreno e edificações 

Área do terreno: 

Área edificada: 

Possui cercamento? 

Tipo de construção: 

Tipo de piso e situação: 

Informações sobre a logística de triagem 

Local de descarga do material: 

Local de estocagem do material: 

Os trabalhadores coletam na rua? 
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Apresentação 

Destino do rejeito proveniente da triagem: 

Possui local para manobrar o caminhão? 

Forma de triagem: 

Segurança e saúde do Trabalhador 

EPI's utilizados: 

Há presença de menores de 18 anos? 

Comercialização dos Materiais 

Quem são os Compradores 

É realizada venda casada? 

O comprador retira o material no local? 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Para o levantamento dos catadores serão avaliadas as ações realizadas junto aos 

catadores organizados em cooperativa que atuam no Galpão Morro do Céu. Será 

realizado levantamento dos catadores informais através de dados da Secretaria de 

Assistência Social, referente aos catadores cadastrados no CAD único da prefeitura.  

 

3.2.4.8. Procedimentos para controle dos empreendimentos geradores de 

resíduo extraordinário (mais de 120 l/dia) 

 

Serão identificadas as empresas que realizam a coleta dos estabelecimentos 

enquadrados como Grande Gerador conforme a RESOLUÇÃO Nº 01/2017, 

considerando ainda a análise das Leis: Lei Municipal nº1212 e suas alterações 

(Código de Limpeza Urbana), Lei Municipal nº 2624 de 30/12/2008 e suas 

alterações, (Código de Postura), Lei Municipal nº 2597 de 30/09/2008 e suas 

alterações (Código Tributário), Lei Municipal nº 2602 de 14/10/2008 e suas 

alterações (Código do Meio Ambiente).  

 

 

 

3.2.4.9. Identificação das ações de educação ambiental  

 

Uma das comuns causas de problemas no gerenciamento dos resíduos sólidos 

domiciliares é a falta de educação ambiental por parte da população. Por este 
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motivo, será realizado levantamento dos aspectos sociais e educacionais junto às 

Secretarias responsáveis. 

 

 

3.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL - PES 

 

O planejamento estratégico situacional do saneamento básico de Niterói 

contemplará a visão de futuro, seus objetivos estratégicos, suas políticas, diretrizes 

e ações estratégicas, os quais deverão pautar o saneamento básico municipal pelos 

próximos anos. 

 

O PES é fundamentado na descrição do problema, apresentando de forma clara os 

acontecimentos que demonstram que o problema existe. A dinâmica do processo de 

planejamento situacional é composta de 4 momentos: 

 

• Diagnóstico – Expressa a realidade sobre a qual se quer atuar para mudar, ou 

seja, refere-se à construção de explicações para embasar ações e 

intervenções. Estas explicações devem ser mensuráveis e apresentadas 

juntamente com as suas causas e consequências. 

• Formulação – Explica a situação futura desejada, ou seja, a escolha das 

operações e ações necessárias para alcançar os objetivos. 

• Estratégico – Estuda as possibilidades de concepção, de modo a incorporar a 

viabilidade do projeto formulado. 

• Tático-Operacional – Trata-se do momento da ação, contudo, não se trata da 

mera execução do plano, mas uma adaptação deste às circunstâncias do 

momento. Neste momento decide-se tudo e, na prática, isto se efetua com o 

domínio do plano sobre a improvisação ou da improvisação sobre o plano. 

 

Para a elaboração do planejamento estratégico podem ser utilizadas diferentes 

ferramentas na tomada de decisão dos gestores, de modo a auxiliar na 

hierarquização das ações e das áreas de interferência. 
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Dentre as diversas ferramentas existentes, serão exploradas as que podem ser mais 

bem direcionadas à prestação do serviço de saneamento básico, sendo elas: 

 

3.3.1. Matriz GUT 

 

A matriz GUT é composta de uma análise dos problemas existentes considerando 

três aspectos: 

 

• Gravidade – Representa o impacto do problema analisado caso venha a 

acontecer. 

• Urgência – Representa o prazo para resolver o problema analisado. 

• Tendência – Representa o potencial de crescimento do problema com o passar 

do tempo. 

 

As notas devem ser atribuídas seguindo a seguinte escala crescente: nota 5 para os 

maiores valores e 1 para os menores valores. Ou seja, um problema extremamente 

grave, urgentíssimo e com altíssima tendência a piorar com o tempo receberia uma 

pontuação 5 para cada aspecto analisado. 

 

Após a atribuição das notas é realizado o cálculo de (G) x (U) x (T), onde haverá um 

resultado final, o qual poderá ser comparado com o mesmo cálculo realizado para 

outros problemas, indicando comparativamente, qual o problema apresenta a maior 

urgência a ser atacado. 

 

Apear de existir uma subjetividade interpretativa na atribuição das notas, é 

recomendável a aplicação das notas do seguinte modo demonstrado no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Matriz de Análise GUT. 

Nota Gravidade Urgência 
Tendência                        

("se nada for feito...") 

5 Extremamente Grave Ação Imediata ...Irá Piorar Rapidamente 

4 Muito Grave Urgente ...Irá Piorar em Pouco tempo 

3 Grave Mais Rápido Possível ...Irá Piorar 

2 Pouco Grave Pouco Urgente ...Irá Piorar a Longo Prazo 

1 Sem Gravidade Pode Esperar ...Não Irá Mudar 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.3.2. Análise SWOT 

 

Análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, em 

português) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada 

como base para gestão e planeamento estratégico. A Análise SWOT é um sistema 

simples para posicionar ou verificar a posição estratégica no ambiente em questão, 

que neste caso, trata-se do saneamento básico do município de Niterói, a se 

destacar os sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza 

Urbana e Drenagem Urbana. Na Figura 11, apresenta-se um esquema para 

entendimento da matriz SWOT ou FOFA. 

 

Figura 11: Matriz SWOT ou FOFA 

 
Fonte: Distribuição XXI, 2018. 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

54 

 

Trata-se de uma ferramenta que busca posicionar estrategicamente um setor 

(saneamento básico) num ambiente social, institucional, administrativo e operacional 

(município de Niterói). O método SWOT apresenta as seguintes definições:  

 

• Forças ou Pontos fortes: são as variáveis internas e controláveis que 

propiciam condições favoráveis aos setores de saneamento em relação ao seu 

ambiente. São características ou qualidades que podem colaborar 

positivamente no desempenho do setor.  

• Fraquezas ou Pontos fracos: são consideradas deficiências internas aos 

setores de saneamento que inibem a capacidade de desempenho dos 

mesmos. As fraquezas devem ser superadas para evitar a ineficiência do 

sistema.  

• Oportunidades: são variáveis contextuais ou circunstâncias e características 

do ambiente externo que possam ter impacto sobre os setores de saneamento 

de forma que proporcionem certa facilitação para a concretização dos objetivos 

estratégicos estabelecidos.  

• Ameaças: são variáveis, circunstâncias ou características do ambiente externo 

que possam ter impactos negativos sobre o desenvolvimento das metas e 

objetivos estabelecidos. 

 

A consideração dos sistemas de saneamento através das variáveis adotadas 

(forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) possibilitará certa redução de 

incertezas auxiliando no processo de configuração de cenários alternativos para o 

futuro destes sistemas. As oportunidades e os pontos fortes são os atributos que 

ajudam a atingir os objetivos; as ameaças e os pontos fracos são os fatores que 

podem impedir a concretização dos objetivos, sendo, por isso, necessário superá-

los.  

 

No cerne do PMSB de Niterói, a Análise SWOT corresponderá à identificação, tanto 

na organização atual do saneamento básico como um todo no município, como nos 

quatro eixos integrantes do saneamento básico, em separado, dos principais 

aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado momento, 

tanto em nível interno ao setor, quanto externo a este.  
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Após o estabelecimento dos componentes da Matriz SWOT ou FOFA para os 

analisados, serão realizadas avaliações de alguns cruzamentos das variáveis que 

compõem a matriz SWOT, a saber, forças/oportunidades e fraquezas/ameaças, para 

subsidiar a configuração dos cenários.  

 

A consideração de algumas combinações servirá para que o sistema de saneamento 

básico seja pensado de forma a aproveitar as oportunidades externas para otimizar 

suas forças internas e para estabelecer estratégias de minimização ou eliminação de 

suas fragilidades internas ao mesmo tempo em estabelece estratégias de defesa 

contra ameaças externas. 

 

Na Figura 12 tem-se um modelo de Matriz SWOT aplicada ao saneamento básico, 

estando em destaque os itens de reflexão em cada componente desta ferramenta de 

planejamento estratégico.  

 

Figura 12: Análise SWOT Aplicada ao Saneamento Básico 

 
Fonte: FUNASA, 2012. 
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3.3.3. Ferramenta 5W2H 

 

Trata-se de uma ferramenta de planejamento estratégico, a qual é também 

conhecida como plano de ação e que auxilia a tomada de decisão sobre os 

elementos que orientarão o planejamento. 

 

O termo 5W2H vem de cinco questionamentos que devem ser feitos para cada ação 

do planejamento, são elas: 

 

• O que (what) fazer? 

• Por que (Why) implantar? 

• Quem (Who) será o responsável? 

• Onde (Where) executar? 

• Quando (When) implantar? 

• Como (How) deve ser feito? 

• Quanto (How Much) vai custar? 

 

Trata-se de uma ferramenta extremamente útil para ser utilizada 

complementarmente as outras ferramentas de planejamento estratégico, caso das 

análises GUT e SWOT, apresentadas anteriormente. Pois com estas análises, se 

definem as ações prioritárias, enquanto com a 5W2H responde-se aos sete 

questionamentos acima apresentados, conforme demonstrado no Quadro 4: Matriz 

da Ferramenta 5W2H.Quadro 4. 

 

Quadro 4: Matriz da Ferramenta 5W2H. 

5W 2H 

What Why Who Where When How How Much 

O que Por que Quem Quando Onde Como Quanto 

Ação Justificativa Responsável Local Prazo Procedimentos Custo  

Problema  Explicação     Cronograma Etapas Desembolso 

Desafio Motivo           

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.3.4. Balanced Scorecard - BSC 

 

O BSC está apoiado e organizado em 4 perspectivas: financeira, cliente, processos 

internos e aprendizado. A interação dessas perspectivas cria uma estrutura e 

linguagem para comunicar a missão e a estratégia da Administração Municipal no 

aspecto do saneamento básico, equilibrando objetivos de curto e longo prazo. 

 

As medidas financeiras indicam se há viabilidade com as estratégias definidas, 

sendo usualmente medido pela lucratividade gerada. Neste aspecto, são 

trabalhados três temas estratégicos: Aumento de receitas, redução do 

custo/aumento da produtividade e utilização dos ativos. 

 

Na perspectiva dos clientes no BSC, as empresas identificam os seus segmentos de 

mercado, os quais representam as fontes que irão produzir receita. Permite que as 

empresas alinhem suas medidas de resultado relacionadas aos clientes, como pode 

ser verificado na Figura 13. 

 

Figura 13: Perspectiva dos Clientes no BSC. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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As metas financeiras estabelecidas e as necessidades dos clientes norteiam os 

processos internos. Na construção do plano de saneamento, haverá necessidade de 

definir os processos e as ações adequadas para avaliar se o objetivo está sendo 

atingido. Os processos internos podem ser divididos em quatro grupos: gestão 

operacional, gestão dos clientes, inovação e regulatórios. 

 

O BSC contempla apenas os processos considerados mais críticos para o sucesso 

na implementação do saneamento, de acordo com o retorno financeiro, o estágio de 

desenvolvimento do setor e a estratégia traçada para satisfazer o cliente. 

 

Por fim, a perspectiva de aprendizado identifica a estrutura necessária de capital 

humano, da informação e organizacional para atender as outras três perspectivas, 

conforme demonstrado na Figura 14. 

 

Figura 14: Perspectiva de Aprendizado no BSC. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Estas quatro perspectivas apresentadas relacionam-se entre si, como pode ser 

verificado por meio do mapa estratégico, o qual é um panorama organizado e 

sucinto que descreve a estratégia da organização.  

 

O mapa estratégico apresenta como será possível converter as ações e seus 

recursos em resultados tangíveis. É mediante este documento que a alta 
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administração monitora o cumprimento da estratégia, ou seja, é o meio pelo qual se 

operacionaliza a vinculação do planejamento estratégico ao planejamento 

operacional. Na Figura 15 pode-se verificar como as perspectivas se relacional e 

como se dão as relações de causa e efeito. 

Figura 15: Mapa Estratégico pelo BSC. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

3.3.5. Diretrizes, Objetivos e Metas 

 

A elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB deve 

sustentar-se nos princípios fundamentais da Política Federal de Saneamento Básico, 

Lei n° 11.445/2007. Alguns deles são apresentados na Figura 16. Esses princípios 

materializam as principais diretrizes do planejamento, as quais devem ser base para 

a definição das principais metas, ações e objetivos para os serviços de saneamento 

básico municipal.  
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Figura 16: Princípios Fundamentais do Plano de Saneamento Básico.  

 

Fonte: Plano Nacional de Saneamento Básico – versão atualizada 2019. 

 

Neste Plano serão considerados os princípios fundamentais da Lei n° 11.445/2007 

definidos em seu Art. 2°, bem como as metas definidas no Plano Nacional de 

Saneamento Básico – PLANSAB (versão atualizada de 2019) e ainda as principais 

políticas e legislações estaduais e municipais existentes para o município de 

trabalho.  

 

Antes de tudo, é importante salientar que a definição de metas deve levar em conta 

a potencialidade de execução das ações, programas e projetos a ela vinculados 

como forma de garantir que os resultados sejam alcançados, portanto exequíveis. 

Além disso, uma meta deve ser constantemente avaliada e monitorada para validar 

os resultados esperados.  

 

As diretrizes, objetivos e metas, que nortearão a elaboração das propostas de 

programas, projetos e ações do Plano, devem contemplar definições com o 
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detalhamento adequado e suficiente para que seja possível formular os projetos 

técnicos e operacionais para a sua implementação. 

 

Meta pode ser compreendida como um objetivo com um prazo definido para seu 

alcance ou resolução e seu acompanhamento, avaliação ou monitoramento do seu 

desenvolvimento é realizado através de indicadores técnicos, sociais, econômicos e 

financeiros mensurados, no geral anualmente, os quais também serão definidos no 

Plano de Niterói.  

 

As metas do Plano serão estabelecidas, de forma que representem os resultados 

mensuráveis que contribuirão para que os objetivos sejam alcançados, devendo ser 

propostos de forma gradual e estarem apoiados em indicadores para avaliação da 

eficiência e eficácia do plano. 

 

Neste processo serão consideradas as informações técnicas e participativas 

consolidadas na etapa do diagnóstico e que se constituem como referência de 

cenário atual, direcionadoras dos avanços necessários para a prospectiva de 

cenário futuro, num horizonte de planejamento de até 20 anos. Importante salientar 

que as metas poderão ser definidas de maneira gradual, sempre que necessário, em 

pelo menos três escalas temporais conforme definido no Termo de Referência - TR: 

 

• Curto Prazo: até 5 anos; 

• Médio Prazo: de 5 a 10 anos; 

• Longo Prazo: até 20 anos.  

 

As metas do PMSB serão definidas coletivamente a partir de discussões com os 

diversos segmentos da sociedade e com o Grupo técnico de acompanhamento do 

Plano. 

 

3.3.6. Programas, Projetos e Ações  

 

Os programas e projetos previstos determinarão ações factíveis de serem atendidas 

nos prazos estipulados e que representarão as aspirações sociais com alternativas 
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de intervenção, inclusive de emergências e contingências, se for o caso, visando o 

atendimento das demandas e prioridades da sociedade. Na Figura 17 apresenta-se 

um descritivo de cada etapa para a construção dos programas, projetos e ações do 

plano.  

 

Figura 17: Conteúdo dos Programas, Projetos e Ações. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 
 
Serão formuladas as estratégias necessárias à universalização, equidade, eficácia, 

eficiência e sustentabilidade dos serviços. No caso especifico do componente 

abastecimento de água, considerar-se-á os investimentos por setores operacionais 

do prestador de serviço e no caso de esgotamento sanitário, propor-se-á 

investimentos para os setores operacionais existentes, além da futura 

ampliação/cobertura dos serviços para atingimento da universalização, conforme as 

metas definidas na etapa anterior. 

 

Para isto, os programas de governo previstos determinarão ações factíveis de serem 

atendidas nos prazos estipulados e que representem as aspirações sociais com 

alternativas de intervenção, inclusive de emergências e contingências, se for o caso, 

visando o atendimento das demandas e prioridades da sociedade. Neste âmbito, 

preveem-se oficinas com os delegados para a discussão e elaboração desta etapa, 

bem como de uma audiência pública.  

 

Todos os projetos e estudos existentes para minimizar os problemas de saneamento 

básico do município serão identificados, compilados e avaliados, segundo a sua 

Programas

•Serão apresentados os programas existentes;

•Desenvolvimento de novos programas para alcance dos objetivos e metas definidos no 
cenário futuro;

•Deverão ser compatíveis ao PPA de Niterói;

Projetos

•Possuem escopo específico, têm custos e são restritos no tempo;

•Quando possuem o mesmo objetivo são agrupados em programas

Ações

•Conjunto de atividades ou processos;

•Uma vez encerrado o projeto e atingido seu objetivo, as ações tornam-se atividades ou 
processos rotineiros de operação ou manutenção;
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pertinência e aderência aos objetivos e princípios definidos, ainda na fase de 

Diagnóstico. Desta forma, garante-se um alinhamento entre todas as etapas de 

elaboração do PMSB.  

 

3.3.7. Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários 

  

Nesta fase do plano, será estabelecida uma hierarquia entre os programas, projetos 

e ações, priorizando as intervenções mais imediatas, conforme a análise realizada 

por meio da ferramenta GUT, a qual é uma metodologia que trabalha com a 

priorização da resolução de problemas, neste caso, pontos críticos dos sistemas de 

saneamento identificados e correlacionados com as medidas propostas, além de 

auxiliar na definição das ações que precisarão ser realizadas para garantir o 

atingimento das metas.  

 

3.3.8. Ações para emergências e contingências 

 

O plano de emergência e contingência prevê o acionamento coordenado da 

comunicação entre instituições, comunidades e autoridades e empresas envolvidas. 

A amplificação de incidentes e acidentes em desastres sempre é possível quando 

não se tem claro os conceitos, os elementos e os atores intervenientes na 

emergência e o treinamento adequado para dar resposta em tempo e grau às 

emergências.   

 

Quando pertinente contemplam, dentre outros, o estabelecimento de: 

 

• Planos de racionamento e atendimento a aumentos de demanda temporária; 

• Regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na 

prestação de serviços, tais como, casos de ocorrência de floração de 

cianobactérias em mananciais de abastecimento; 

• Diretrizes para os Planos Locais de Risco e para a formulação dos Planos de 

Segurança da Água. 
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Na Figura 18 apresentam-se as etapas metodológicas para elaboração do plano de 

contingência: 

Figura 18: Etapas Metodológicas 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Ainda, destacam-se os seguintes itens que serão levados em consideração na 

elaboração do plano de contingência:  

 

• Estabelecimento da estrutura de coordenação;  

• Definição de prioridades e objetivos em comum; 

• Terminologia comum entre todos os envolvidos; 

• Aproveitamento máximo dos recursos físicos, humanos e logísticos disponíveis;  

• Bom relacionamento entre os órgãos públicos, organizações próximas, 

imprensa e prestadores de serviços.  

 

Levando-se em conta que toda organização com potencial de gerar uma ocorrência 

anormal, como é o caso mais que específico do saneamento básico, cujas 

consequências podem provocar sérios danos a pessoas, ao meio ambiente e a bens 

patrimoniais, inclusive de terceiros, propõe-se um planejamento para as Ações de 

Emergência e Contingência, ou seja, a elaboração de um planejamento tático a 

partir de uma determinada hipótese de evento danoso. 

 

Basicamente, emergência trata de situação crítica, acontecimento perigoso ou 

fortuito, incidente, caso de urgência, situação mórbida inesperada e que requer 

tratamento imediato; e contingência, é qualquer evento que afeta a disponibilidade 

total ou parcial de um ou mais recursos associados a um sistema, provocando em 

consequência, a descontinuidade de serviços considerados essenciais. 

O Plano de Emergência e Contingência será um documento onde estarão definidas 

as responsabilidades para atender os diversos eventos e conterá informações 

Identificação 
e Avaliação 
de Riscos

Agrupamento 
de Recursos

Organização 
das 

Estratégias
Divulgação 

Avaliação de 
Desenpenho 
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detalhadas sobre as características das áreas sujeitas aos riscos. O detalhamento 

das medidas a serem adotadas deverá ser apenas o necessário para sua rápida 

execução, sem excesso de informações, que possam ser prejudiciais numa situação 

crítica. 

 

O documento será desenvolvido com o intuito de organizar, orientar, facilitar, agilizar 

uniformizar e treinar, a tomada de decisões necessárias às respostas de controle e 

combate às ocorrências anormais e incluirá também, medidas para fazer com que 

seus processos vitais voltem a funcionar plenamente, ou num estado minimamente 

aceitável, o mais rápido possível, evitando paralisações prolongadas que possam 

gerar maiores prejuízos. 

 

As atividades previstas para desenvolvimento deste Plano são as seguintes 

 

• Identificação e avaliação dos processos funcionais e operacionais dos 

prestadores de serviço de saneamento com riscos de emergências e 

contingências  

Nesse item serão identificados e avaliados todos os processos funcionais e 

operacionais sujeitos a riscos e os impactos das falhas em cada processo 

identificado, levando em consideração também as interdependências entre 

processos; como resultado deste trabalho será possível identificar todas as 

questões críticas. 

Para cada risco identificado nos processos críticos, será considerada a 

probabilidade de ocorrência de cada falha, a provável duração dos efeitos, as 

consequências resultantes e os limites máximos aceitáveis de permanência da 

falha sem a ativação da respectiva medida de contingência e/ou emergência. 

• Definição dos Critérios de Ativação do Plano 

Serão definidos para cada tipo de ocorrência os critérios de ativação do Plano 

e o tempo máximo aceitável de permanência da falha para a ativação. 

• Proposição das Providências a serem Tomadas e Forma de Monitoramento 

Para cada falha será listada as medidas a serem postas em prática, bem como 

a forma de monitoramento pós-falha. 

• Definição do Fluxo de Informações e Responsabilidades 
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Um ponto importante a ser desenvolvido será a definição do fluxo de 

informações e responsabilidades entre as pessoas envolvidas nas diversas 

ações. 

 

 

3.4. PROPOSIÇÃO DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS, JURÍDICOS E 

ECONÔMICO-FINANCEIROS 

 

3.4.1. Arranjos Institucionais e Jurídicos 

 

O Planejamento estratégico dos serviços de saneamento básico está intimamente 

ligado a um bom arcabouço jurídico e institucional que detalhe, regulamente e dê 

diretrizes técnicas para a tomada de decisão e desenvolvimento dos programas e 

projetos como forma de atender os princípios básicos da Política Federal de 

Saneamento Básico, Lei n° 11.445/2007.  

 

Desta forma a equipe da AMPLA contempla profissionais da área jurídica que farão 

algumas etapas do diagnóstico e prognóstico do Plano auxiliando toda a equipe no 

entendimento e na discussão sobre as principais normativas legais existentes no 

cenário municipal e, no que couber estadual ou federal.  

 

Abaixo, apresenta-se um resumo do escopo de atuação da equipe jurídica no auxílio 

ao desenvolvimento da elaboração do PMSB de Niterói, separados por fase, ou seja, 

diagnóstico e prognóstico (planejamento).  

 

3.4.1.1. Análise Jurídica: Fase de Diagnósticos 

 

Serão desenvolvidos os itens abaixo para cada sistema de saneamento, os quais 

estarão inseridos no relatório de diagnóstico de cada sistema.  

 

• Indicação e apresentação de todo arcabouço legal, jurídico-institucional em 

nível local que seja de interesse aos aspectos dos serviços de saneamento 

básico municipais; 
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• Indicação e apresentação de todo arcabouço legal, jurídico-institucional em 

nível regional (a saber, em nível Estadual e Federal) que sejam de interesse 

aos aspectos dos serviços de saneamento básico municipais, verificando a 

pertinência das legislações municipais a estas legislações.  

• Caracterização do arranjo jurídico-institucional da prestação dos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, e de 

resíduos sólidos urbanos vigentes no Município.  

• Análise da política e gestão dos serviços básicos de saneamento do município; 

• Análise crítica do Plano Diretor Municipal no que concerne aos temas 

correlatos a saneamento básico; 

• Análise consubstanciada dos instrumentos jurídicos vigentes e relacionada ao 

exercício das atividades das entidades de regulação (não havendo, controle ou 

fiscalização) e de prestação dos serviços com vistas a subsidiar as proposições 

para sua possível adequação ou alteração.  

• Levantamento de legislação existente sobre o uso de ocupação do solo e seu 

rebatimento no manejo de águas pluviais; 

• Apresentar análise da legislação municipal de parcelamento do solo e outras 

abordagens sobre drenagem, verificando-se também se estão consideradas as 

APP’s urbanas e as áreas de risco. 

• Análises jurídicas sobre os contratos públicos de concessão de serviços (que 

houver) e de outros contratos públicos ou convênios que sejam pertinentes aos 

serviços de saneamento do município, avaliando-se sua pertinência em relação 

a outras leis, normas e preceitos legais pertinentes.  

 

3.4.1.2. Análise Jurídica: Fase de Prognóstico e de Elaborações 

Legislativas para Aprovação do Plano 

 

A análise jurídica na fase de Prognóstico abordará os seguintes itens: 

 

• Elaboração dos instrumentos necessários à aprovação do PMSB; 

• Elaboração de proposta de Política Municipal de Saneamento Básico;  

• Concepção do modelo de regulação e respectivo arranjo jurídico-institucional 

da prestação dos serviços, no que couber; 
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• Definição dos instrumentos, mecanismos e instrumentos de participação e 

controle social do PMSB; 

• Elaboração de proposta de regulação ou de mecanismos técnico-

administrativos para a realização de acordos setoriais e/ou de termos de 

compromisso a serem firmados entre o Poder Público Municipal e o setor 

empresarial, conforme previsto no parágrafo primeiro do artigo 33, da lei 

Federal nº 12.305/2010, que se refere à logística reversa, no que concerne aos 

produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas, de vidro e 

demais produtos e embalagens e considerando as metas definidas no Plano 

Estadual de resíduos Sólidos - PERS;  

• Indicação de modificações, adaptações ou complementações do arcabouço 

legal municipal existente que for necessário, a fim de ofertar segurança jurídica 

para possibilitar o adequado funcionamento dos serviços;  

• Orientação, definição e estabelecimento das adaptações ou complementações 

em contratos em vigência para adequado funcionamento dos serviços.  

 

As etapas citadas apresentam-se esquematicamente na Figura 19. 
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Figura 19: Análise Jurídica. 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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3.4.2. Concepção da modelagem econômico-financeira do plano de 

investimentos e respectivas estruturas tarifárias  

 

Com base na estimativa de investimentos de capital e de exploração das soluções 

estruturais e não estruturais, e segundo prévia avaliação de diferentes arranjos de 

financiamento público e/ou privado, nacionais ou multilaterais, será realizada a 

modelagem econômico-financeira do plano de investimentos, e respectivas 

estruturas tarifárias. 

 

A metodologia e os respectivos critérios e hipóteses a serem adotados na 

modelagem econômico-financeira do plano de investimentos e respectivas 

estruturas tarifárias serão tecnicamente consubstanciados e justificados pela 

empresa Ampla Consultoria. 

 

Para os estudos serão calculados, ano a ano, as seguintes projeções, levando em 

consideração o modelo de gestão proposto:  

 

• A evolução populacional e as coberturas dos serviços; 

• As despesas de exploração, impostos e remuneração da Agência Reguladora; 

• Os investimentos em obras e serviços;  

• As receitas diretas do faturamento, a inadimplência e a arrecadação. 

 

Esquematicamente a elaboração dos estudos será a apresentada na Figura 20. 
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Figura 20: Esquema do Estudo de Viabilidade Técnica Econômico-Financeira Proposto 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Para análise da viabilidade econômico-financeira do estudo foram utilizados dois 

indicadores usuais: 

 

• VPL – Valor Presente Líquido e  

• TIR – Taxa Interna de Retorno  

 

O VLP é uma função financeira utilizada na análise da viabilidade de um projeto de 

investimento. É definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos 

estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período 

de duração. 

 

Os fluxos estimados podem ser positivos ou negativos, de acordo com as entradas 

ou saídas de caixa. A taxa fornecida à função representa o rendimento esperado.  

Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo, o retorno do projeto será menor 

que o investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. Caso ele seja 

positivo, o valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, o que o torna viável.  

 

A TIR é um método utilizado na análise de projetos de investimento. É definida como 

a taxa de desconto de um investimento que torna seu valor presente líquido nulo, ou 
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seja, que faz com que o projeto pague o investimento inicial quando considerado o 

valor do dinheiro no tempo. 

 

 

3.5. PROPOSIÇÃO DE BASE CARTOGRÁFICA DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS 

 

O presente detalhamento visa caracterizar o desenvolvimento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico - PMSB de Niterói no que se refere à organização das 

informações Geoespaciais em dados no formato shapefile (shp), a serem utilizados 

na elaboração dos mapas do estudo e construção do Banco de Dados Geográfico 

que serão foco dos Produtos 9 e 10. 

  

O software utilizado será o ArcGis (ESRI), e outros softwares necessários para a 

abertura e transformação da extensão dos dados para shp, como: AutoCad, Google 

Earth, GPS Tracmaker etc. 

 

O objetivo é a criação de um Sistema de Informação do PMSB, chamado segundo 

TR (Termo de Referência) de Sistema Municipal de Informação sobre Saneamento 

(SIMSA).  

 

O Sistema será composto de 4 (quatro) temas principais: Água, Esgoto, Drenagem e 

Resíduos, sendo que cada tema terá suas informações organizadas separadamente, 

e em conjunto formaram o SIMSA. Os dados são oriundos do município tais como 

bases cartográficas oficiais (ex: IBGE), e dados coletados com GPS em visita 

técnica. 

 

Todas as informações geoespaciais estarão georreferenciadas no Sistema de 

Projeção UTM (Universal Transversa de Mercator) e Datum Sirgas 2000.  

 

A composição do banco de dados inicia-se com a criação de um Personal 

Geodatabase, dos Features Dataset e Features Classes, onde nesse item são 

definidas a tipologia de cada dado, ponto, linha ou polígono, o qual se assemelham 
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ao shapefile, porém dentro de uma estrutura de banco de dados.   E cada dado, terá 

a inserção das informações em seus Metadados, com o objetivo de descrever sobre 

os dados trabalhados, e auxiliar os futuros usuários. 

 

Os elementos mais importantes que devem constar nos metadados são:  

 

• Objetivo: Plano Municipal de Saneamento de Niterói 

• Resumo: descrição do conteúdo e origem do dado;  

• Tipologia: ponto, linha, polígono, doc., planilha; 

• Informações cartográficas: limites, escala, Projeção UTM, Datum, Fuso 23; 

• Contato da equipe ou responsável técnico;  

• Período de elaboração: início e término;  

• Informações adicionais; 

• Palavras-chave. 

A seguir um esquema do modelo conceitual que será utilizado como base ao 

desenvolvimento desta etapa do trabalho (Figura 21): 
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Figura 21: Modelo Conceitual do Sistema de Informações Geográficas para o Plano. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

 

3.6. AUDIÊNCIA PÚBLICA  

 

Será definido juntamente com o GT o momento e a localização das audiências 

públicas. Será imprescindível a elaboração das minutas das atas de cada audiência, 

além dos registros fotográficos dos eventos. 

 

Propõem-se as seguintes ações para a realização da realização da Audiência 

Pública: 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

75 

 

• Divulgação através da mídia local e de outros meios próprios de comunicação 

de massa e também de forma personalizada, da realização da audiência e da 

disponibilização do material da apresentação no site da Prefeitura; 

• Prazo a ser estipulado de antecedência; 

• Divulgação do regulamento da audiência; 

• Preparativos para elaboração de lista de presença, ata da conferência, 

documentação fotográfica e audiovisual; 

• Apresentação à população presente; 

• Os questionamentos apresentados, quando não respondidos durante a sessão, 

deverão ser esclarecidos posteriormente; 

• As sugestões e recomendações apresentadas serão analisadas em conjunto – 

Consultoria e Contratante, e se aceitas serão incorporadas ao PMSB, ao PGRS 

ou à Política Municipal de Saneamento Básico. 

• Relatório da Audiência Pública, incluindo lista de presença, ata, material 

midiático de divulgação e apresentação, bem como fotografias do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB 
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 

76 

 

4. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES E SUAS INTER-RELAÇÕES 

 

A seguir estão apresentadas as atividades e tarefas planejadas pela empresa 

AMPLA, com base no Termo de Referência, para o atendimento dos objetivos do 

contrato. 

 

Foi realizada uma projeção de datas de realização das tarefas, bem como de 

entrega dos produtos, sempre considerando a inter-relação de procedência entre as 

tarefas planejadas pela contratada. 
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Figura 22: Cronograma de Execução das Atividades. 
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Figura 23: Cronograma de Execução das Atividades (Continuação). 
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Figura 24: Cronograma de Execução das Atividades (Continuação). 
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Figura 25: Cronograma de Execução das Atividades (Continuação). 
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Figura 26: Cronograma de Execução das Atividades (Continuação). 
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Figura 27: Cronograma de Execução das Atividades (Continuação). 

 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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5. COMUNICAÇÃO 

 

Conforme consta no TR deverá ser criado um grupo técnico – GT de 

acompanhamento que reunirá o prefeito e secretários das várias pastas em temas 

relacionados ao saneamento – como Meio Ambiente, Urbanismo, Saúde, Obras, 

Planejamento, Fazenda, e Conservação Pública, e a Companhia de Limpeza Urbana 

de Niterói (CLIN), garantindo-se sua presença nas reuniões e audiências públicas.  

 

Assim, a comunicação e inter-relação entre os membros dos GT municipais, técnicos 

da empresa AMPLA, poderão ocorrer via e-mail, telefonemas, correspondências e 

ofícios, bem como através de reuniões técnicas programadas, as quais poderão 

ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento dos PMSB.  

 

Sugere-se que os produtos sejam disponibilizados na versão preliminar podendo ser 

utilizada a plataforma virtual da empresa AMPLA através de seu site. Para tal, será 

disponibilizado aos membros dos GT e “login” e “senha” que dará acesso a todos os 

produtos e suas revisões e materiais desenvolvidos pela empresa AMPLA, os quais 

ficarão à disposição para consulta e download durante todo o período contratual.  

 

Para acesso a essa plataforma digital será necessário entrar no site da AMPLA 

(www.consultoriaampla.com.br) e acessar, com o “login” e “senha” a serem 

fornecidos, a plataforma existente no canto superior direito do site, conforme 

exemplifica a Figura 28.  

 

Sempre que disponibilizado um novo produto ou minuta, será informado via e-mail 

para os integrantes do GT-PMSB para que os mesmos possam apresentar as suas 

contribuições.  

  

http://www.consultoriaampla.com.br/
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Figura 28: Exemplificação do acesso à plataforma digital para Produtos do PMSB no site da 
AMPLA. 

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Caso a sugestão de utilizar a plataforma digital da empresa AMPLA não for aceita, 

serão disponibilizadas vias impressas de todos os produtos e suas minutas, 

conforme apresentado no TR. 

 

Com relação à ampla divulgação dos produtos para a população em geral, poderá 

ser criado link vinculado ao site da Prefeitura Municipal de Niterói divulgando todas 

as etapas de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acessar com login e senha 
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6. ATIVIDADES JÁ REALIZADAS 

 

Independente da entrega deste Produto 1 – Plano de Trabalho, algumas atividades 

relacionadas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de 

Niterói já foram executadas pela equipe técnica da AMPLA em conjunto e com apoio 

da Administração Municipal e dos profissionais e órgãos que acompanham os 

trabalhos.  

 

Entre os dias 03 a 07 de julho de 2019 foi realizada a visita técnica dos profissionais 

da Consultoria AMPLA ao município para conhecer e avaliar as principais unidades 

operacionais, gerenciais e de infraestruturas ligadas aos serviços de saneamento 

básico: sistemas de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, 

manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana e drenagem urbana e manejo 

de águas pluviais.  

 

Esta semana de visita técnica compreendeu uma série de levantamentos de campo, 

de informações de modo a estabelecer uma visão da situação atual dos serviços 

prestados pelo município, por suas concessionárias ou empresas contratadas, de 

que forma os serviços estão organizados e estabelecidos na organização da gestão 

pública municipal e quais as principais deficiências e potencialidades que estejam 

ligadas ao tema do saneamento.  

 

A equipe AMPLA estava presente composta de 4 (quatro) engenheiros sanitaristas e 

ambientais, os quais se dividiram para os levantamentos de campo para fins de 

aproveitamento de tempo disponível, sempre que era possível ou necessário. A 

localização dos principais pontos e estruturas da visita técnica realizada encontra-se 

na Figura 29. As principais reuniões técnicas ou de levantamento de informações 

realizadas foram catalogadas no Quadro 5, para fins de apresentação como 

atividades neste Plano de Trabalho.  
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Quadro 5: Principais Reuniões Técnicas e de Levantamento de Informações realizadas na Visita Técnica – 03 a 07 de Junho de 2019.   
Reunião Assunto(s) Geral(is) Participantes (órgão e/ou representante) Local Data 

1 Reunião de Apresentação da Equipe Dayse, Axel, Paulo Vila, Cristiane 
Caminho 

Niemeyer 
09/mai 

2 Reunião de organização visita técnica SECONSER; Águas de Niterói, AMPLA, CLIN; SECONSER 03/jun 

3 
Reunião Inicial organização visita técnica (Sistemas de 

água e esgoto) 
AMPLA (Nadine, Paulo Vila, Vinícius); Águas de Niterói 

Águas de 

Niterói 
03/jun 

4 Reunião Eng. Bebeto - drenagem urbana AMPLA (Nadine); Eng. Bebeto SECONSER 03/jun 

5 Reunião sobre atividades SECONSER/Sup. Rios e Canais.  AMPLA (Nadine). Sub. Secretário Valdir SECONSER 04/jun 

6 
Reunião Coord.Felipe - Drenagem Urbana - NOI - Região 

Oceânica 
AMPLA (Nadine); Felipe (NOI) NOI 04/jun 

7 Reunião Defesa Civil - atuação defesa civil em Niterói AMPLA (Nadine). Cel. Wallace Defesa Civil 05/jun 

8 Reunião técnica com Sec. Municipal de Obras AMPLA (Nadine). Sec. Obras Vicente Sec. de Obras  05/jun 

9 
Reunião - Gabinete Prefeito e Lançamento Projeto Eco 

Social 

AMPLA; Dayse (Seconser); Axel (Sec. Planejamento). Prefeito Rodrigo 

Neves Barreto. 

Prefeitura 

Municipal 
05/jun 

10 Inauguração da ETE Sapê 
AMPLA (Paulo, Vinicius); Dayse (Seconser); Axel (Sec. Planejamento); 

Águas de Niterói. Prefeito Rodrigo. 
ETE Sapê 05/jun 

11 
Reunião Coord. Felipe - Drenagem Urbana - NOI - Região 

Oceânica 
AMPLA; Dayse (Seconser); Axel (Sec. Planej.), Prefeito. NOI 06/jun 

12 Reunião Clin AMPLA (Cristiane); Luiz Carlos Froes; Carlos da Rocha Clin 06/jun 

13 Reunião com o Setor de Comunidades AMPLA (Vinicius, Paulo). Eng. Mário (Águas de Niterói) 
Águas de 

Niterói 
06/jun 

14 
Reunião de fechamento da visita técnica (Sistema de 

Esgotamento Sanitário) 
AMPLA (Vinicius). Eng. Rodrigo (Águas de Niterói) ETE Icaraí 07/jun 

15 Reunião técnica Coord. Projeto Pró-Sustentável.  Dionê (Coord.); AMPLA (Nadine) Defesa Civil 07/jun 

16 
Reunião fechamento visita técnica e coleta de informações 

gerais 
AMPLA; Dayse (Seconser) Seconser 07/jun 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Anterior à ida da equipe à visita técnica, foi encaminhado à Administração Municipal 

via de um Checklist preliminar com indicação das principais necessidades de 

informações e para a visita técnica propriamente dita, por sistema de saneamento 

básico. O objetivo era nortear a organização do levantamento e estabelecer uma 

listagem mínima de informações obrigatórias, as quais a equipe da empresa 

consultora AMPLA já conhece e sabe que são importantes para compor o Plano de 

Saneamento Básico, especialmente sua fase de diagnóstico.  

 

Algumas informações foram cedidas e obtidas na visita técnica mesmo ou quando 

da realização das vistorias em campo, porém diversas informações ainda não foram 

repassadas e devem estar sendo objeto de preparo e atenção da Prefeitura, 

concessionárias ou outros órgãos municipais ou relacionados.  

 

Por isso, a equipe preparou outro quadro, o qual está exposto abaixo (Quadro 6) que 

descreve as informações baseadas no Checklist já entregue que ainda devem ser 

fornecidos, bem como outras que por ventura foram solicitadas em função de 

especificidades obtidas na visita técnica.  

 

Ressalta-se que o envio dessas informações é primordial e seu atraso pode 

comprometer o cronograma de atividades, em especial da fase de diagnóstico 

quando boa parte das necessidades tem origem no apoio da equipe municipal e 

seus órgãos de gestão. A ausência de informações também é um diagnóstico, 

porém, quanto mais qualificada for essa fase, melhor será possível o uso de 

instrumentos desenvolvidos para a segunda fase de planejamento estratégico. 

Solicita-se que a equipe municipal responsável envie as informações abaixo 

solicitadas em prazo hábil para a execução das atividades de diagnóstico.  
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Quadro 6: Principais informações necessárias – Checklist e outras - SAA.  

Sistema de Abastecimento de Água 

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Contrato de concessão e aditivos com a Águas de Niterói Prefeitura e/ou Águas de Niterói OK 

Aditivos do contrato de concessão com a Águas de Niterói Prefeitura e/ou Águas de Niterói Não Atendido 

Contrato de compra e venda de água tratada com a CEDAE Prefeitura e/ou Águas de Niterói Não Atendido 

Licenças ambientais e outorgas de captação do sistema de água  Prefeitura e/ou Águas de Niterói Não Atendido 

Informações eletromecânicas das unidades de recalque de água bruta CEDAE/Águas de Niterói Não Atendido 

Diâmetro e extensão da adutora de água bruta CEDAE/Águas de Niterói Não Atendido 

Vazões de projeto, operacional da ETA; CEDAE/Águas de Niterói Não Atendido 

Diâmetro e extensão da adutora de água tratada CEDAE/Águas de Niterói Não Atendido 

Mapeamento dos Distritos de Medição e Controle 

  
  
  

Águas de Niterói 

Não Atendido 

Mapeamento atualizado das unidades operacionais (boosters e reservatórios) Não Atendido 

Levantamento da população por comunidade realizado em 2016 Não Atendido 

Capacidade de reservação unidades em Niterói Não Atendido 

Área de influência dos Reservatórios Não Atendido 

Informações eletromecânicas das unidades de recalque de água tratada e área de influência das unidades Não Atendido 

Diâmetro e extensão da adutora de água tratada Não Atendido 

Extensão de rede de distribuição por material e diâmetro Não Atendido 

Crescimento histórico da extensão de rede nos últimos 5 anos  Não Atendido 

Estrutura organização órgão e quadro de funcionários; Não Atendido 

Histograma de consumo dos últimos 12 meses Não Atendido 

Crescimento histórico do número de ligações nos últimos 5 anos Não Atendido 

Crescimento histórico do número de economias por classe consumo nos últimos 5 anos Não Atendido 

Volume macromedido de água tratada últimos 5 anos  Não Atendido 

Distribuição quantitativa de hidrômetros por ano de fabricação  Não Atendido 

Faturamento/arrecadação mensal (separadamente) de água, esgoto, complementares - últimos 12 meses.  Não Atendido 
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Sistema de Abastecimento de Água 

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Despesas mensais (12 meses): mão de obra própria; terceiros, energia, químicos; equip. hidráulicos/eletromec; 
bancários; locações; despesas financeiras, tributárias, depreciações ou outras.  

Não Atendido 

Obras ou programas em andamento Não Atendido 

Projetos existentes ainda sem programação de execução, se houver. Não Atendido 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Quadro 7: Principais informações necessárias – Checklist e outras - SES.  

Sistema de Esgotamento Sanitário  

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Contrato de concessão com a Águas de Niterói Prefeitura e/ou Águas de Niterói OK 

Aditivos do Contrato de concessão com a Águas de Niterói Prefeitura e/ou Águas de Niterói Não Atendido 

Licenças ambientais e outorgas de lançamento do sistema de esgotos e/ou unidades operacionais Prefeitura e/ou Águas de Niterói Não Atendido 

Planta (DWG/SHP) contento SES existente no município e bacias de esgotos já atendidas/rede coletora 

Águas de Niterói 

Não Atendido 

População total atendida com SES atual e crescimento últimos 5 anos Não Atendido 

Histórico anual número de ligações (ativas/inativas) esgoto nos últimos 5 anos por cada SES existentes Não Atendido 

Estimativa de adesão ao SES nas áreas com ligação disponível nos SES existentes Não Atendido 

Histórico anual número de economias dos últimos 5 anos por cada SES existentes Não Atendido 

Extensão total da rede por diâmetro e material (mais recente de 2019) por cada SES existente; Não Atendido 

Histórico anual da extensão total de rede dos últimos 5 anos, por cada SES existente.  Não Atendido 

Interceptores - Dado por bacia de esgoto o diâmetro, material e extensão  Não Atendido 

Informações das elevatórias esgoto (EEE), por bacia e apresentar informações detalhadas dos CMB;  Não Atendido 

Fluxograma das EEE. Não Atendido 

Emissários - dados por bacia, cada SES existente: ponto de partida, chegada, diâmetro, material, extensão.  Não Atendido 

ETEs: volume de esgoto tratado mensal;  Não Atendido 

ETEs: resultado das análises de qualidade efluente tratado (2016, 2017, 2018) de cada uma Não Atendido 
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Corpo receptor: classe, vazão mínima lançamento; outorga; usos de jusante; qualidade água bruta.  Não Atendido 

Emissários finais - diâmetro, extensão, material do emissário.  Não Atendido 

Resultados do programa de identificação e eliminação de ligações irregulares de esgoto.  Não Atendido 

Quantitativo mensal de serviços manutenção na rede coletora ou ramais de ligações prediais (2017/2018) Não Atendido 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 

 

Quadro 8: Principais informações necessárias – Checklist e outras – Sistema de Manejo de Resíduos e Limpeza Urbana.  

Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Cópia das leis municipais relacionadas a resíduos sólidos Clin OK 

Forma de cobrança do serviço de limpeza urbana e/ou coleta de RSD + cópia código tributário Clin OK 

Valores de arrecadação e faturamento referente à taxa acima (últimos 4 anos) Clin Não Atendido 

Organograma prefeitura Prefeitura e/ou Clin OK 

Organograma CLIN Clin OK 

Custos com os serviços de gerenciamento de resíduos sólidos (2018) Clin Parcial 

Cópia contratos de prestação dos serviços, se houver.  Prefeitura e/ou Clin OK 

Relação funcionários que executam a coleta (motoristas + coletores) Clin e Econit Parcial 

Quantitativo de veículos coletores (discriminar marca, modelo, capacidade, ano). Clin e Econit Não Atendido 

Percentual população atendida pela coleta RSD (urbana e rural) Prefeitura e/ou Clin OK 

Mapa de setorização das áreas atendidas pela coleta, com frequência e dia de execução Clin e Econit OK 

Quantidade coletada de RSD últimos 5 anos, caso haja Clin e Econit OK 

Cópia licenças ambientais das unidades operacionais + aterro sanitário Clin OK 

Cópia projeto do aterro(s) sanitário(s) Clin OK 

Localização e relação de pontos de descarte irregular de resíduos Clin OK 

Áreas prospectadas para novo aterro, caso exista previsão.  Clin OK 

Informar a previsão vida útil do aterro sanitário Clin OK 
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Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Cópia de convênio com as cooperativas e/ou associações de catadores e documentos correlatos Clin OK 

Projetos dos galpões de triagem existentes Clin OK 

Cópia das licenças ambientais dos galpões existentes Clin OK 

Quantidade de materiais recicláveis coletados na coleta seletiva Clin OK 

Quantidade de materiais recicláveis comercializados Clin OK 

Número de catadores que atuam no município (formais e informais) Clin e Assistência Social (Flávia) Não Atendido 

Localização dos galpões de triagem, materiais e equipamentos existentes nas unidades. Clin OK 

Informar a destinação dos materiais recicláveis (empresas recicladoras, cadastro, etc).  Clin Não atendido 

Informações sobre o manejo de RCC, estrutura organizacional, plano de gerenciamento municipal, etc. Clin OK 

Como é feita a fiscalização quanto ao gerenciamento de RCC e seus planos? Clin OK 

Quantidade total mensal coletada de RCC (prefeitura e terceiros), se houver Não há cadastro Não Cabe  

Indicar os locais de descarte de RCC existentes e aprovados (com licença), caso haja. Não há cadastro Não Cabe  

Cópia do plano de RSS municipal, caso haja.  Clin OK 

Cópia contrato prestação serviços de coleta, tratamento, destinação de RSS dos estabelecimentos públicos.  Clin OK 

Quantidade de RSS gerados e coletados mensalmente pelo município.  Clin e Econit OK 

Listagem dos geradores municipais de RSS (hospitais, clínicas, ESF, farmácias, etc). Clin e Econit Não Atendido 

Cópia licença ambiental local de destino dos RSS municipais  Clin OK 

Relação do cadastro de estabelecimentos privados geradores de RSS  Clin OK 

Informar se há cobrança dos planos de gerenciamento de RSS privados.  Clin OK 

Custos municipais com o gerenciamento de RSS (R$) Clin OK 

Informar quais serviços são realizados quanto a limpeza urbana (varrição, capina...) Clin e Econit OK 

Apresentar a estruturação dos serviços de limpeza urbana Clin OK 

Cópia do(s) contrato(s) com a prestação de serviços de limpeza urbana e aditivos, caso haja.  Clin OK 

Cópia plano de trabalho dos serviços de limpeza urbana  Clin OK 

Quais serviços são próprios e quais são terceirizados (limpeza urbana) Clin OK 
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Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Tipos de serviços realizados e frequência.  Clin e Econit Não Atendido 

Mapas de setorização da realização dos serviços de limpeza urbana, com frequências, e horários.  Clin e Econit Não Atendido 

Quantidade de funcionários envolvidos nos serviços de limpeza urbana, varredores, motoristas, fiscais, 
encarregados e administrativos, no que couber.  

Clin e Econit Não Atendido 

Tipo e número de veículos usados (marca, modelo, ano, tipo) Clin e Econit Não Atendido 

Destino dado aos resíduos de serviços de limpeza urbana Clin e Econit OK 

Quantidade gerada e recolhida de resíduos de limpeza urbana e destino dado (por tipo) Clin e Econit OK 

Identificação/relação dos estabelecimentos comerciais (cadastro comercial municipal) Clin OK 

Identificação dos geradores de resíduos de saneamento  Clin OK 

Relação de empresas de mineração, se houver Clin OK 

Relação de indústrias instaladas no município Clin OK 

Relação de geradores/comerciantes de agrotóxicos. Clin OK 

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
 

Quadro 9: Principais informações necessárias – Checklist e outras – Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.  

Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais  

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Organograma dos responsáveis pela gestão do sistema de drenagem urbana  

SECONSER 

OK 

Número de funcionários por cargo/função OK 

Relação de máquinas e equipamentos usados no sistema, com marca, modelo, ano, tipo. OK 

Estrutura organizacional quanto a gestão do sistema de manejo de águas pluviais  OK 

Cadastro da rede de microdrenagem e macrodrenagem existente (SHAPE)  Não há cadastro Não Cabe  

Informações georreferenciadas (Shape) das microbacias e macrobacias urbanas  CPD/Diego (SECONSER) OK 

Informações georreferenciadas (Shape) áreas de inundação ou de risco  CPD/Defesa Civil Não Atendido 

Informações georreferenciadas parques urbanos e unidades de conservação  CPD/Diego (SECONSER) OK 
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Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais  

Informação Requerida e/ou Detalhamento Responsável  Atendimento 

Arquivos georreferenciados (Shape) cursos de água - hidrografia  CPD/Diego OK 

Cadastro do plano de emergências Defesa Civil, sirenes, e outros dispositivos  

Defesa Civil - Cel Wallace 

Não Atendido 

Cópia do Plano de ações de emergência  Não Atendido 

Histórico de eventos de emergência/desastres naturais - Defesa Civil principalmente alagamentos, 
inundações e deslizamentos, últimos 5 anos  

Não Atendido 

Indicar a agência reguladora dos serviços de saneamento + cópia legislação/convênio, no que couber. Prefeitura Não Atendido  

Informação sobre custos e recursos disponíveis relacionados ao sistema de drenagem 
urbana/Terceirizações/Cópia dos contratos. 

SECONSER OK 

Listagem de legislações pertinentes ao sistema de drenagem urbana e para uso de técnicas 
sustentáveis na prevenção de inundações 

Prefeitura Não Atendido  

Locais onde há monitoramento de vazões em rios, canais ou outros. Indicar localização, estação/código, 
com dados anuais e mensais médios.  

Prefeitura Não Atendido  

Relação e detalhamento dos principais programas e projetos ambientais desenvolvidos com potencial 
relação em saneamento básico 

Secretaria de Meio Ambiente - 
Eurico 

Não Atendido  

Cópia projeto resíduos sólidos (BNDES) - Getúlio  

Dionê/Pró-sustentável  

Não Atendido  

Metas e/ou cronograma atualizado projeto Pró-sustentável Não Atendido  

Materiais sobre os projetos Pró-sustentável esferas sustentabilidade ambiental (Rio Jacaré) Não Atendido  

Materiais sobre Projeto Orla Lagoa Piratininga (POP) Não Atendido  

Custos dos projetos de pavimentação, microdrenagem e macrodrenagem realizados e ainda em fase de 
planejamento na região Oceânica. 

Vicente - Sec. de Obras Não Atendido  

Outros dados em SHAPE - SIGEO (autorização demais órgãos relacionados)  CPD/Diego (SECONSER) Não Atendido  

Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 
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Figura 29: Mapa de Localização dos Principais Pontos e estruturas da Visita Técnica Realizada (junho de 2019).  

 
Fonte: Elaborado por Ampla, 2019. 





Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico  
 

Prefeitura Municipal de Niterói 
 
 

92 
 

7. FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

A equipe técnica da contratada propõe que, diferentemente do TR, os produtos 

sejam entregues em folhas de papel A3 297 x 420 mm, de modo a permitir que os 

mapas em A3 sejam apresentados ao longo do texto, facilitando a análise do 

documento. 
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