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250 diretrizes relacionadas 

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

ao saneamento 

PRODUTO 01 – Mapas do Município com Delimitação das Regiões Administrativas (Distritos), 

Bacias Hidrográficas Elementares e Unidades Territoriais de Análise e Planejamento – UTP

Identificação das bacias hidrográficas

Definição das Unidades Territoriais de Análise e 
l j ( )

Mapa base de Planejamento

Planejamento (UTP)

(Base cartográfica: Fonte IPUF)
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PRODUTO 02 – DIAGNÓSTICO CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

Clima Pedologia

Relevo

Vegetação

Localização geográfica

Geologia

Geomorfologia

Relevo

Hidrologia

Hidrogeologia

PRODUTO 03 – DIAGNÓSTICO SOCIAL  E  ECONÔMICO

Demografia Atual
Estudo Epidemiológico

g

Projeção Demográfica

Estrutura Etária

Áreas de Interesse Social

Educação

S úd

Estrutura Econômica

Estrutura Ocupacional

Saúde
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PRODUTO 03 – DIAGNÓSTICO SOCIAL  E  ECONÔMICO

(FOI UTILIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO DIRETOR)

ESTUDO POPULACIONAL

(CAMPANÁRIO, 2007)

PRODUTO 04 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
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PRODUTO 04 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Levantamento sobre o sistema
produtor de água:

Capacidade instalada

Captação Adução

ReservaçãoMananciais

CASANIndependentes

Tratamento

ReservaçãoMananciais

Consumo

Licenciamento

Potabilidade

Perdas

Demandas

PRODUTO 04 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

• Contaminação dos Mananciais ;

• Cadastro Desatualizado de Equipamentos do SAA e das Ligações Domiciliares; 

• Déficit na Reservação;

• Ineficiência na ETA-Cubatão;

• Falta da implementação da legislação pertinente a Outorga/Uso;

• Conflitos entre vazões captadas e vazões outorgáveis;p g ;

• Falta de estudo para utilização de novos mananciais;

• Ineficiência de Programas e Ações institucionais visando o uso racional da água.
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PRODUTO 05 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MARÇO 2010

Levantamento sobre o sistema
de esgotamento sanitário:

PRODUTO 05 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Cobertura

CASAN

Lançamento

Ligações

Contaminação

Soluções Individuais

Independentes

Tratamento

Licenciamento

Demandas

Lançamento

Rede coletora

Contaminação

Demandas
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• Controle Operacional Deficiente;

PRODUTO 05 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

• Cadastro Desatualizado das Instalações;

• Ineficiência do Processo de Gestão e Operação dos Serviços de Esgoto;

• Déficit na Coleta e Tratamento dos Esgotos;

• ETE´s não atendem aos Padrões de Lançamento;

• Falta de incentivo e orientação técnica para pequenas comunidades; 

• Insatisfação com Maus Odores Excessivos das ETE´s; 

• Falta de Programa para Fiscalização de Ligações Clandestinas; 

PRODUTO 06 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
DRENAGEM URBANA
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PRODUTO 06 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
DRENAGEM URBANA

Avaliação dos aspectos que
caracterizam a drenagem urbana:

Ocupação irregular

Impermeabilização

Áreas de risco de inundação

Sistema de Macrodrenagem

APP

Sistema de Macrodrenagem

Deficiências pontuais

Mangues Rios Canais

Limpeza e Manutenção

PRODUTO 06 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
DRENAGEM URBANA

• Ocupação desordenada, inclusive APP e AIS em margens de rios e 

morros;

A t d d´á t i• Assoreamento de cursos d água que atravessam manguezais;

• Falta de sustentabilidade organizacional/financeira para sistema de 

drenagem;

• Cadastro desatualizado da rede de drenagem;

• Falta de Manutenção preventiva dos canais;

• Impermeabilização do solo;

• Inexistência de Programa de controle de cheias/enchentes/deslizamentos;

• Projetos de microdrenagem desarticulados do ponto de vista das Bacias 

Hidrográficas;

• Ineficiência da Fiscalização quanto ao uso e ocupação do solo.
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PRODUTO 07 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Aterro Sanitário de Biguaçú

PRODUTO 07 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Avaliação do gerenciamento
dos resíduos sólidos urbanos:

Coleta Transporte

Transbordo

Triagem Limpeza urbana

Geração

COMCAP PROACTIVA

Aterro Sanitário de Biguaçú

Reciclagem

Caracterização do Lixo

Aterro Sanitário CETReS

Demandas
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PRODUTO 07 – DIAGNÓSTICO DO SETOR DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

• Crescimento acelerado da geração de RSU;

• Inexistência de estudo de novas áreas para disposição final de RSU;

• Necessidade de desenvolvimento de Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos para 

disposição conjunta com Resíduos de Podação para Compostagem e/ou Disgestão Anaeróbia;

• Necessidade de aumentar a quantidade de materiais recicláveis coletados pela coleta seletiva, 

otimizando a vida útil do aterro sanitário e recursos financeiros;

• Necessidade de implantar novos galpões de triagem para inclusão dos catadores autônomos 

(Associações/Cooperativas);

• Necessidade de consorciamento entre municípios da Grande Florianópolis visando compartilhar áreas 

para disposição final dos RSU;

• Ausência de Estações de Transbordo regionais;

• Ausência de legislação e critérios para gestão dos resíduos dos grandes geradores e dos resíduos da 

construção civil;

•Fragilidade no controle da informação e monitoramento da gestão dos resíduos de serviço de saúde;

•Falta de gestão dos resíduos sólidos especiais (resíduos tóxicos);

• A arrecadação da taxa de lixo não cobre custos da gestão dos resíduos sólidos.

PRODUTO 08 – CENÁRIOS FUTUROS

Técnica de planejamento estratégico baseado nas possíveis
situações futuras, com objetivo de antever uma realidade futura
plausível.

Referência: Sérgio Buarque (2003)

• cenário previsível: com os diversos atores setoriais agindo
isoladamente e sem a implantação do plano de saneamento; e

Construído:

Aterro Sanitário de Biguaçú

isoladamente e sem a implantação do plano de saneamento; e

• cenário normativo: com o plano de saneamento
funcionando como instrumento indutor de ações planejadas e
integradas.
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Hierarquização de Áreas
Prioritárias (UTPs)

Buscar uma solução gradual das carências 
dos serviços.

MetasProgramas Projetos AçõesInvestimentos

Hierarquização de Áreas para cada setorHierarquização de Áreas para cada setor

ÁGUA Esgoto Drenagem Resíduos

Através de critérios técnicos foram calculadas ordens de
priorização de UTPs que possuem maior urgência de intervenções
ao longo do horizonte do PMISB.
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-Diretrizes do Plano Diretor

- Diagnósticog

-Cenários Futuros

- Hierarquização de Áreas
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Programa Estruturante de Gestão

Programa de Gestão do PMISB

Programas Estruturais 

ÁGUA Esgoto Resíduos Drenagem

Estrutural
Diagnóstico
Indicadores
Metas

PMISB
Gestão Normativo

Fortalecimento da SMHSA
Aparelhamento pessoal  e tecnológico
Ferramentas de Gestão
Rede de Monitoramento e Avaliação

Lei Municipal
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meta 1

Modelagem do Arranjo 
Institucional

meta 2

Programa de Gestão
PMISB 

Regularização dos Sistemas

meta 3

Desenvolvimento das 
Ferramentas Operacionais e p

de Planejamento

meta 4

Comunicação e Educação 
Sanitária e Ambiental

õSetor Programas Metas Ações

Água 5 22 106

Esgoto 4 20 45

Drenagem 3 16 52

Resíduos 5 21 67Resíduos 5 21 67
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PROGRAMA DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SAA

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SAA

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE DOS 
MANANCIAIS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE DOS 
MANANCIAIS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA 
ÁGUA

PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA 
ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS 
PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS 
PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Metas de Curto Prazo (até 2015)
•Cadastro técnico dos SAAs•Cadastro técnico dos SAAs 
•Controle e vigilância da qualidade da água
•Soluções alternativas coletivas (SAC) de abastecimento 
de água
•Gestão compartilhada dos recursos hídricos disponíveis 
para  abastecimento de água dos municípios da Grande 
FlorianópolisFlorianópolis
•Outorga e licenciamento ambiental
•Demanda real dos sistemas de abastecimento 

Metas Médio Prazo (até 2020):
•Concepção do Sistema de Abastecimento de Água
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PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SAA

Metas de Curto Prazo (até 2015):
•Adutoras de água tratada localizadas em áreas de risco
•Sistema de abastecimento de água, atendimento a 90% da 
demanda;

Metas de Médio Prazo (2020):
•Sistema de abastecimento de água, Atendimento 95% da demanda;

Metas de Longo Prazo (2028):
•Sistema de abastecimento de água , Atendimento de 100% da demanda ;

2010 Em período crítico (Alta temporada)

Sistemas Independentes

Sistemas públicos (CASAN)

? Sem cadastro (ligações clandestinas, soluções individuais, déficit)

53%

2%

47%
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2015 Em período crítico (Alta temporada)

Sistemas Independentes Regularizados

Sistemas públicos (CASAN)

?

90%

2%

10%Sem cadastro (ligações clandestinas, soluções individuais, déficit)

2020 Em período crítico (Alta temporada)

Sistemas públicos (CASAN)

?

95%

3%Sem cadastro (ligações clandestinas, soluções individuais, déficit)

Sistemas Independentes Regularizados2%
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PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE 
DOS MANANCIAIS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS

Metas de Curto Prazo (até 2015):

Aqüífero Campeche e Ingleses 

manancial superficial da lagoa do Peri 

Metas de Médio Prazo (2020):

Aqüífero Campeche e Ingleses 

manancial superficial da lagoa do Peri 

Metas de Longo Prazo (até 2028):

Aqüífero Campeche e Ingleses 

manancial superficial da lagoa do Peri 

PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS E USO RACIONAL DA ÁGUA

Metas de Curto Prazo (até 2015)

•Diminuição do consumo e correção de vazamentos 

•Controle de Perdas físicas 
(Redução das perdas físicas de 32,25% para 25% no SIF; de 43,53% para 35% no SCN; e 
de 37,74% para 30% no SCLS)

Metas de Médio Prazo (até 2020)

•Controle de Perdas físicas 
( f % % SC % % SC S(Reduzir as perdas físicas de 35% para 30% no SCN; de 30% para 25 % no SCLS; manter 
o índice de perdas em 25% no SIF)

Metas de Longo Prazo (até 2028)

•Controle de Perdas físicas 
(Reduzir as perdas físicas de 30% para 25% no SCN; manter os índices de 25 % no SCLS 
e no SIF)
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E DOS 
PADRÕES DE POTABILIDADE DA ÁGUA

C ( é )Metas de Curto Prazo (até 2015)

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo
Humano

Relação de Obras prioritárias de SAA para Florianópolis
DATA SAA ‐ Sist. Integrado de Fpolis Custo (R$)

2011 Programa de Redução de Perdas 15.000.000,00 
2013 Adutora para Itacorobi 13.483.968,00
2013 Ampliação da ETA => Flocodecantador 13.556.770,00
2013 Adutora de 1200mm 9.536.080,00
2013 Melhorias no Sistema de Captação de Pilões (represa) 1.877.593,00
2015 Melhorias na Estação de Recalque (Cubatão) 1.400.000,00
2015 Adução de Água Bruta Rio Cubatão 864.000,00
2015 Adutora de Água Tratada (Angeloni até Ilha (ponto insular)) 6 589 000 002015 Adutora de Água Tratada (Angeloni até Ilha (ponto insular)) 6.589.000,00
2017 Melhorias no sistema de Reservação (aumento da capacidade) 10.000.000,00
2017 Melhorias no sistema de Distribuição  15.000.000,00

TOTAIS 72.307.411,00

DATA SAA ‐ Sistema Costa Norte Custo (R$)

Projeto de Reforço do SAA do Costa Norte 1.500.000,00
Execução Adutora Costa Norte 10.000.000,00

2012 Aumento da Capacidade de Reservação 12.500.000,00
2014 Reforço do Sistema de Captação (perfuração de poços) 2.500.000,00
2014 Automação e Melhorias na ETA 2.500.000,00
2014 Reforço no Sistema de Distribuição 1.500.000,00

TOTAIS 30.500.000,00

DATA SAA ‐ Sistema Costa Leste Sul Custo (R$)

2015 Aproveitamento do Aquifero do Campeche para abastecimento 2.500.000,00
2015 Adequação do Sistema de Tratamento de Água (quantidade e qualidade) 1.500.000,00
2015 Reforço no Sistema de Distribuição e Reservação 3.500.000,00

2017
Estudo de alternativa para interligação dos Sistemas Integrado ao Costa 
Leste/Sul 1.500.000,00

TOTAIS 9.000.000,00

TOTAL 111.807.411,00
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PROGRAMA DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS PARA SESPROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS PARA SES

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS 
EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS 
EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE Ç

ESGOTOS
Ç

ESGOTOS

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE LIGAÇÕES 
CLANDESTINAS

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE LIGAÇÕES 
CLANDESTINAS

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DO SETOR DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Metas de Curto Prazo (até 2015):

•Informações, Cadastro e Mapeamento Geo-referenciado
•Estudo de Concepção Geral
•Licenciamento Ambiental e Outorga dos SES
•Serviços de Limpa Fossa
•Soluções individuais de tratamento de esgoto
•Ligação Predial em Rede Pública de Esgoto
•Supervisão das Obras dos SES
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PROGRAMA DE PROJETOS E OBRAS PARA SES

M t d C t P ( té 2015)Metas de Curto Prazo (até 2015):
•Efluentes líquidos e dos lodos gerados nas ETEs
•Manutenção corretiva e preventiva dos SES
•Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário 
(mínimo 89% pop. Residente e 53% pop. Total )

Metas de Médio Prazo (até 2020):
•Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário  g
(mínimo 93% pop. Residente e 56% pop. Total)

Metas de Longo Prazo (até 2028):
•Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário 
(atender 100% pop. Residente e mínimo 61% pop. Total)

2010 Em período crítico (Alta temporada)

Sistemas públicos (CASAN) 26%

3%Sistemas independentes

Obras em andamento

Sistemas individuais, ligações irregulares? 71%
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2015 Em período crítico (Alta temporada)

Sistemas públicos 89%

? Sistemas individuais, ligações irregulares

População residente

53% População total

2020 Em período crítico (Alta temporada)

Sistemas públicos 93%

? Sistemas individuais, ligações irregulares

População Residente

56% População total
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2028 Em período crítico (Alta temporada)

Sistemas públicos 100%

? Sistemas individuais, ligações irregulares

População Residente
61% População total

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS 
EFLUENTES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

M t d C t P ( té 2015)Metas de Curto Prazo (até 2015):
•Monitoramento de lançamento de efluente
•Aperfeiçoamento das ETEs
•Odores excessivos
•Viabilidade de reaproveitamento dos efluentes passíveis de novos usos
•Sistemas Soluções individuais
•Plano de Prevenção Contra Panes para unidades do SES

Meta de Médio Prazo (até 2020):
•Odores excessivos



5/11/2010

24

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE 
LIGAÇÕES CLANDESTINAS

Metas de Curto Prazo (até 2015):

•Erradicação de ligações clandestinas

Relação de Obras prioritárias de SES para Florianópolis

Sistema de Esgoto Sanitário
Tempo obra (Ano) PREVISÃO  Custo da Obra
INÍCIO FINAL POP. ATEND. Reais (R$)

Campeche 2008 2011 139.193 15.002.804,00
S. Antonio / Cacupé / Barra Sambaqui 2009 2011 12.581 2.398.048,00/ p / q ,
Ponta das Canas / Cachoeira 2009 2011 72.346 13.548.924,00
Itacorobi / Bacia F 2010 2013 50.988 20.168.015,00
Jurerê / Daniela / Canasvieiras 2011 2012 78.156 13.898.895,00
Lagoinha do Norte / Praia Brava 2011 2012 ‐ 11.688.233,00
Emissário S. Antonio => Campeche 2011 2012 ‐ 28.757.702,00
Coqueiros => Abraão / Capoeiras 2011 2014 47.822 12.946.000,00
Emissário Ingleses 2012 2013 ‐ 51.999.000,00
Pantano do Sul 2012 2013 29.814 35.133.059,00
Ribeirão da Ilha 2012 2013 48.657 35.194.150,00
Insular Bacia F 2012 2015 ‐ 48.353.384,00
Integração Sul => Amp. ETE / Emissário 2012 2015 ‐ 147.000.000,00
Ingleses / Santinho / Capivari   2013 2015 87.194 24.877.358,00
Saco Grande/ Monte Verde/João Paulo  2013 2014 38.359 52.828.473,00
Lagoa da Conceição 2013 2014 1.831 18.701.612,00
Integração Norte da Ilha 2015 2016 ‐ 28.194.000,00
Amp. ETE/Emissário Canasvieiras=> Ingleses 2015 2017 ‐ 33.001.000,00

TOTAIS 593.690.657,00
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PROGRAMA DO SETOR DE DRENAGEM URBANA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOSPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOSPROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
SISTEMAS DE DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS

PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
SISTEMAS DE DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS 
CORPOS D’ÁGUA

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS 
CORPOS D’ÁGUA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

Meta de curto prazo (até 2015):

•Dispositivos normativos de manejo de águas pluviais 
urbanas
•Classificação dos corpos hídricos e Plano Diretor de 
Drenagem Urbana
•Mecanismo de Cobrança pelos serviços públicos de manejo•Mecanismo de Cobrança pelos serviços públicos de manejo 
de águas pluviais urbanas
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PROGRAMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 
SISTEMAS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS

Meta de curto prazo (até 2015)
•Critérios de procedimentos de elaboração de projetos e execução de obras de 
manejo de águas pluviais urbanas
•Manutenção corretiva e preventiva de manejo das águas pluviais urbanas
•Estudos para áreas críticas 

Metas de médio prazo (até 2020)
•Rede de drenagem nas UTPs 1 (Centro), 21 (Rio Tavares) e 12 (Papaquara)
•Levantamento de campo, critérios e estudos para UTP 2 a 11 e 13 a 20 e 22 a 
28 

Meta de médio prazo (até 2028)
•Implementar e recuperar a cobertura da demanda urbana do sistema de 
drenagem (universalização)

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA

Meta de curto prazo (até 2015)Meta de curto prazo (até 2015)
•medidas de proteção das áreas de preservação permanente
(APP) para as UTPs 1 a 28
•medidas que desetimulem a impermeabilização do solo
•Medidas de prevenção e controle de inundações

Meta de médio prazo (até 2020)
•Implantar medidas que desetimulem a impermeabilização do solo
•Estabelecer medidas de prevenção e controle de inundaçõesEstabelecer medidas de prevenção e controle de inundações

Meta de longo prazo (até 2028)
•Implantar medidas que desetimulem a impermeabilização do solo
•Estabelecer medidas de prevenção e controle de inundações
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PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS

Programa de Gerenciamento dos Serviços de 
Resíduos Sólidos Urbanos

Programa de Gerenciamento dos Serviços de 
Resíduos Sólidos Urbanos

Programa de Redução Reutilização e ReciclagemPrograma de Redução Reutilização e ReciclagemPrograma de Redução, Reutilização e Reciclagem –
3Rs

Programa de Redução, Reutilização e Reciclagem –
3Rs

Programa de Melhoria e Implantação de Central 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos
Programa de Melhoria e Implantação de Central 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos

Programa de melhoria operacional e ampliação da Programa de melhoria operacional e ampliação da g p p ç
coleta e limpeza pública

g p p ç
coleta e limpeza pública

Programa de disposição final Programa de disposição final 

Programa de Gerenciamento dos 
Serviços de Resíduos Sólidos Urbanos

Metas de Curto Prazo (2015):

•Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
•Programa de Coleta Seletiva
•Áreas de Destinação de Resíduos
•Estudo da produção per capita dos resíduos sólidos
urbanos
•Elaboração de estudo para definição da geração perç p ç g ç p
capita dos resíduos sólidos urbanos, elaborado com base
no balanço de massa, por UTP, avaliação por
macrorregiões do Município (Continente, Centro, Norte e
Sul), caracterização quali-quantitativa dos resíduos sólidos
urbanos, considerando a sazonalidade.
•Campanha de educação sanitária e ambiental
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Programa de Redução, Reutilização e 
Reciclagem – 3Rs

Metas de curto prazo (2015):p ( )

•Mecanismo econômico de cobrança e de incentivo a reciclagem 
•Pesquisa de Desenvolvimento Tecnologia ambientalmente saudáveis de 
tratamento dos resíduos sólidos urbanos
•Reinserção de resíduos reutilizáveis e recicláveis
•Programa de Coleta Seletiva 
•Reduzir a quantidade de resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário 
em no mínimo 40%.

Ano Metas

2015 10%

2020 20%

2028 40%

Programa de Melhoria e Implantação de Central 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos

Metas de curto Prazo (2015):
•Central de Gerenciamento
•Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos localizado na UTP 6
(Itacorubi), para atendimento das UTPs 1, 2, 3, 4, 5 (Bairro Lagoa da
Conceição), 6, 7, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
•Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume
transportado ao aterro sanitário nas UTPs 5 (bairro São João do Rio
Vermelho), 9, 10, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 e 19.
•Rede de pequenos volumes

Metas de médio prazo (2020):
•Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume
transportado ao aterro sanitário nas UTPs 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e
28.
•Gerenciamento dos resíduos sólidos para diminuição do volume
transportado ao aterro sanitário nas UTPs 1, 2, 3 e 20.
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2010

Aterro Sanitário
Único centro de 

transbordo (CTReS)

Aterro Sanitário
Biguaçu

(PROACTIVA)

2015 Central de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos da 

REGIÃO NORTE

Aterro Sanitário

(CTReS)

Aterro Sanitário
Biguaçu

(PROACTIVA)
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2020 Central de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos da 

REGIÃO NORTE

(CTReS)Aterro Sanitário (CTReS)
REGIÃO CENTRAL

Aterro Sanitário
Biguaçu

(PROACTIVA)

Central de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos da 

REGIÃO SUL

Central de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos da 

REGIÃO CONTINENTAL

Programa de melhoria operacional e 
ampliação da coleta e limpeza pública

Metas de Curto Prazo (2015):
•Coleta e Limpeza pública sustentável do ponto de vista
técnico e econômico para atender 100% da demanda
•Logística de movimentação dos resíduos sólidos urbanos
e seu encaminhamento até a destinação finale seu encaminhamento até a destinação final



5/11/2010

31

Programa de disposição final 

Metas de Curto Prazo (2015):
•Gestão associada da disposição final dos resíduos sólidos
entre Municípios da Grande Florianópolis
(Tecnologias alternativas e locais de disposição final)

Metas de Médio prazo (2020):Metas de Médio prazo (2020):
•Disposição de resíduos sólidos urbanos em novo aterro
sanitário que atenda a demanda

ÃINTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO
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1. Tarifa Média de Água
2. Índice de Hidrometração
3. Índice de Micromedição Relativo ao Volume Disponibilizado

INDICADORES – ABASTECIMENTO DE ÁGUA

ç p
4. Índice de Macromedição
5. Índice de Perdas de Faturamento
6. Consumo Micromedido por Economia
7. Consumo de Água Faturado por Economia
8. Extensão da Rede de Água por Ligação
9. Consumo Médio per Capita de Água
10.Índice de Atendimento de Água
11 V l d Á Di ibili d E i11.Volume de Água Disponibilizado por Economia
12.Índice de Faturamento de Água
13.Participação da Rec. Oper. Direta de Água na Receita Oper. Total
14.Índice de Micromedição Relativo ao Consumo
15.Índice de Produtividade: Empregados Próprios por Mil Ligações de Água
16.Índice de Perdas na Distribuição

1. Tarifa Média de Esgoto

INDICADORES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

1. Tarifa Média de Esgoto
2. Índice de Coleta de Esgoto
3. Índice de Tratamento de Esgoto
4. Extensão da Rede de Esgoto por Ligação
5. Participação da Rec. Oper. Direta de Esgoto na

Receita Oper. Total
6. Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida
7. Extravasamento de Esgotos por Extensão de Rede
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1. Atendimento do Sistema de Drenagem

INDICADORES – DRENAGEM URBANA

e d e o do S s e a de e age
2. Vias Urbanas com Sistema de Drenagem
3. Ocorrência de Alagamentos na UTP
4. Eficiência do Sistema de Drenagem Urbana na UTP
5. Área urbanizada
6. Periodicidade de Manutenção do Canal

1. Taxa de empregados em relação à população urbana
2.Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas 

Domésticos
3.Incidência de papel e papelão no total de material recuperado

INDICADORES – RESÍDUOS SÓLIDOS

3.Incidência de papel e papelão no total de material recuperado
4.Incidência de plásticos no total de material recuperado
5.Incidência de metais no total de material recuperado
6.Incidência de vidros no total de material recuperado
7.Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e
8.vidros) no total de material recuperado
9.Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgânica) 

em relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos 
d é tidomésticos

10.Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana
11.Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada
12.Taxa de terceirização dos varredores
13.Taxa de terceirização da extensão varrida
14.Custo unitário médio do serviço de varrição (Prefeitura + empresas 

contratadas)
(AO TODO SÃO 39 INDICADORES)
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EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Inundação das captações de 
água com danificação de 
equipamentos
eletromecânicos / estruturas

•Verificação e adequação de plano de ação às 

características da ocorrência

Falta de água 
generalizada

•Comunicação à população / instituições / 

autoridades / Defesa Civil

•Comunicação à Polícia

•Comunicação à Operadora em exercício de 

energia elétrica

•Deslocamento de frota grande de caminhões 

tanque

Deslizamento de encostas / 
movimentação do solo / 
solapamento de apoios de
estruturas com 
arrebentamento da adução de 
água bruta
Interrupção prolongada no 
fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de
produção de água

Vazamento de cloro nas 
i t l õ d t t t d tanque

•Controle da água disponível em reservatórios

•Reparo das instalações danificadas

•Implementação do Programa de Ação e 

Emergência  Cloro

•Implementação de rodízio de abastecimento

instalações de tratamento de 
água

Qualidade inadequada da 
água dos mananciais

Ações de vandalismo
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ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Deficiências de água nos 
mananciais em períodos 
de estiagem •Verificação e adequação de plano de 

ação às características da Ocorrência
Interrupção temporária no 
fornecimento de energia 
elétrica nas instalações de

d ã d á

Falta de 
água parcial 
ou
localizada

•Comunicação à população / instituições / 

autoridades

•Comunicação à Polícia

•Comunicação à Operadora em exercício 

de energia elétrica

•Deslocamento de frota de caminhões 

produção de água

Interrupção no 
fornecimento de energia 
elétrica em setores de 
distribuição

Danificação de 
equipamentos de estações 
elevatórias de água tratada

Danificação de estruturas 
de reservatórios e 
elevatórias de água tratada

tanque

•Reparo das instalações danificadas

•Transferência de água entre setores de 

abastecimento

Rompimento de redes e 
linhas adutoras de água 
tratada

Ações de vandalismo

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica nas instalações de

Comunicar à CELESC a interrupção 

de energia

Acionar gerador alternativo de energia

Extravasamento de esgoto 

em ETE por paralisação do 

funcionamento desta 

energia elétrica nas instalações de 

bombeamento Instalar tanque de acumulação do 

esgoto extravasado com o objetivo de 

evitar contaminação do solo e água

Danificação de equipamentos 

eletromecânicos ou estruturas

Comunicar aos órgãos de controle 

ambiental os problemas com os 

equipamentos e a possibilidade de 

ineficiência e paralisação das 

unidades de tratamentounidade de tratamento unidades de tratamento

Instalar equipamento reserva

Ações de vandalismo

Comunicar o ato de vandalismo à 

Polícia local

Executar reparo das instalações 

danificadas com urgência
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ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Desmoronamento de 
taludes ou paredes de 

Executar reparo da área danificada 
com urgência

Si li i l á i

Rompimento de coletores, 
interceptores e emissários

p
canais Sinalizar e isolar a área como meio 

de evitar acidentes

Erosões de fundo de 
vale

Executar reparo da área danificada 
com urgência

Comunicar aos órgãos de controle 
ambiental sobre o rompimento em 
alguma parte do sistema de coleta 
de esgoto

Rompimento de 
pontos para travessia 
de veículos

Comunicar as autoridades de 
trânsito sobre o rompimento da 
travessia

Sinalizar e isolar a área como meio 
de evitar acidentes

Executar reparo da área danificada 
com urgências

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Obstrução em coletores de 

Isolar o trecho danificado do restante 
da rede com o objetivo de manter o 
atendimento das áreas não afetadas 

l i

Ocorrência de 
retorno de esgoto 
nos imóveis

esgoto pelo rompimento
Executar reparo das instalações 
danificadas com urgência 

Lançamento indevido de 
águas pluviais na rede 

Executar trabalhos de limpeza e 
desobstrução
Executar reparo das instalações 
danificadas
Comunicar à Vigilância Sanitária 
Ampliar a fiscalização e o 
monitoramento das redes de esgoto ecoletora de esgoto monitoramento das redes de esgoto e 
de captação de águas pluviais com o 
objetivo de identificar ligações 
clandestinas, regularizar a situação e 
implantar sistema de cobrança de multa 
e punição para reincidentes



5/11/2010

37

ALTERNATIVAS PARA EVITAR PARALISAÇÃO DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

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

Vazamentos e 
contaminação de solo, 
curso hídrico ou lençol 
freáticos por fossas

Rompimento, extravasamento, 
vazamento e/ou infiltração de esgoto 
por ineficiência de fossas

contaminação
Conter vazamento e promover a limpeza da área 
com caminhão limpa fossa, encaminhando o 
resíduo para a estação de tratamento de esgoto
Exigir a substituição das fossas negras por 
fossas sépticas e sumidouros ou ligação do 
esgoto residencial à rede pública nas áreas onde 
existe esse sistema 

Construção de fossas inadequadas e 
ineficientes 

Implantar programa de orientação quanto a 
necessidade de adoção de fossas sépticas em 
substituição às fossas negras e fiscalizar se a 
substituição está acontecendo nos prazos 
exigidos

Inexistência ou ineficiência do 
monitoramento 

Ampliar o monitoramento e fiscalização destes 
equipamentos na área urbana e na zona rural, 
principalmente nas fossas localizadas próximas 
aos cursos hídricos e pontos de captação 
subterrânea de água para consumo humano

OCORRÊNCIAS AÇÕES
Inexistência ou ineficiência da rede de 

drenagem urbana

Verificar o uso do solo previsto para região. Comunicar ao setor de planejamento a

necessidade de ampliação ou correção da rede de drenagem.

Presença de Esgoto ou Lixo nas galerias de 

águas pluviais

Comunicar ao setor de fiscalização sobre a presença de mau cheiro ou lixo. Aumentar o

trabalho de conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem.

Ações de Emergência e Contingência relacionadas ao 
Sistema de Drenagem Urbana

águas pluviais trabalho de conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem.

Presença de materiais de grande porte, 

como carcaças de eletrodomésticos, 

móveis ou pedras.

Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência. Aumentar o trabalho de

conscientização da população sobre a utilização dos canais de drenagem.

Assoreamento do de bocas de lobo, 

bueiros e canais.

Comunicar o setor de manutenção sobre a ocorrência. Verificar se os intervalos entre as

manutenções periódicas se encontram satisfatórios.

Situações de Alagamento, problemas 

Deve-se mobilizar os órgãos competentes para realização da manutenção da micro

drenagem. Acionar a autoridade de trânsito para que sejam traçadas rotas alternativas a

fim de evitar o agravamento do problema. Acionar um técnico responsável designado

ifi i tê i d i l ã (d difi õ i i d
relacionados a micro drenagem.

para verificar a existência de risco a população (danos a edificações, vias, risco de

propagação de doenças, etc.). Propor soluções para resolução do problema, com a

participação da população e informando a mesma sobre a importância de se preservar

o sistema de drenagem.

Inundações, enchentes provocas pelo 

transbordamento de rios, córregos ou 

canais de drenagem.

O sistema de monitoramento deve identificar a intensidade da enchente e acionar o

sistema de alerta respectivo. Comunicar ao setor responsável (prefeitura e/ou defesa

civil) para verificação de danos e riscos à população. Comunicar o setor de assistência

social para que sejam mobilizadas as equipes necessárias e a formação dos abrigos.
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Ações de Emergência e Contingência 
para o Setor de Resíduos Sólidos

OCORRÊNCIAS AÇÕES
VARRIÇÃO

Paralisação do Sistema de Varrição
• Acionar os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Urbano para efetuarem a limpeza dos pontos
mais críticos e centrais da cidade.

COLETA DE RESÍDUOS
Paralisação do Serviço de Coleta 

Domiciliar

• Empresas e veículos previamente cadastrados deverão ser
acionados para assumirem emergencialmente a coleta nos
roteiros programados dando continuidade aos trabalhosDomiciliar roteiros programados, dando continuidade aos trabalhos.

• Contratação de empresa especializada em caráter de
emergência.

Paralisação das Coletas Seletiva e de 
Resíduos de Serviço de Saúde

• Celebrar contrato emergencial com empresa especializada na
coleta de resíduos.

Paralisação da Coleta de resíduo da 
varrição e animais mortos

• Acionar a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
urbano.

• Contratação de empresa especializada em caráter de
emergência.

TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Paralisação nos Centros de Triagem e 

Estação de Transbordo

• Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de venda de
caminhão fechado.

DESTINAÇÃO FINAL • Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em cidadesÇ
Paralisação total do Aterro Sanitário vizinhas, tais como, Brusque, Joinvile e outras, com a devida

autorização da FATMA.
Paralisação parcial do Aterro, no caso 

de incêndio, explosão e/ou 
vazamento tóxico

• Evacuação da área cumprindo os procedimentos internos de
segurança.

• Acionamento do Corpo de Bombeiros.
PODAS, SUPRESSÕES DE VEGETAÇÃO 

DE PORTE ARBÓREO
Tombamento de árvores

• Mobilização de equipe de plantão e equipamentos.
• Acionamento da Concessionária de Energia Elétrica
• Acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil

CAPINA E ROÇAGEM
Paralisação do serviço de capina e 

roçada

• Acionar equipe operacional da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano para cobertura e continuidade do
serviço.

DIVULGAÇÃO DO PLANO

Os Meios a Serem Utilizados

•Sistema de Informações de Saneamento Básico de Florianópolis, o SISFLOR;
•Conferência Municipal de Saneamento Básico;
•Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONG e instituições de 
ensino;
•Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão, 
•Capacitações e Treinamentos para servidores;•Capacitações e Treinamentos para servidores;
•Elaboração de uma cartilha explicativa do PMISB;
•Boletins, panfletos, pôster, cartazes, etc,
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NOVEMBRO

Audiências Públicas

NOVEMBRO
2ª Feira 22 Audiência Pública 01 – Ribeirão da Ilha 19:00
3ª Feira 23 Audiência Pública 02 – St Antonio 19:00
4ª Feira 24 Audiência Pública 03 – Canasvieiras 19:00
5ª Feira 25 Audiência Pública 04 – Ingleses 19:00
6ª Feira 26 Audiência Pública 05 – Coqueiros 19:00
2ª Feira 29 Audiência Pública 06 –Lagoa da Conceição 19:00
3ª Feira 30 Audiência Pública 07 – Rio Tavares 19:00

•Produto 10
Relatório da Versão Preliminar Consolidada do Plano Municipal de

Saneamento;
Relatório da Versão Preliminar Consolidada da Hierarquização das

Áreas de Intervenção Prioritária;
R l tó i d A diê i Públi L i

..após Audiências Públicas

Relatório das Audiências Públicas Locais.

•Produto 11
Relatório da Versão Final do Plano Municipal de Saneamento; e
Relatório da Versão Final da Hierarquização das Áreas de Intervenção

Prioritária.

REALIZAÇÃODA AUDIÊNCIA PÚBLICAMUNICIPAL

Relatório da Versão Final Consolidada do Plano Municipal de Saneamento;Relatório da Versão Final Consolidada do Plano Municipal de Saneamento;
Relatório da Versão Final Consolidada da Hierarquização das Áreas de

Intervenção Prioritária; e
Relatório da Audiência Pública Municipal.

•Produto 12
Relatório do Projeto de Lei do Plano Municipal Integrado de Saneamento

Básico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL SMHSASECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL ‐ SMHSA

Email:

planosaneamentofloripa@gmail.com


