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I – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 Antecedentes  

Em 2016, o Município de Brumado-BA elaborou o seu Plano de Saneamento Básico 

(PMSB Fev 2016) abrangendo os quatro segmentos de saneamento básico (ou seja, 

os serviços de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas), elaborado pela empresa IPPLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e 

Planejamento. 

A Lei Municipal 1.772 de 10/05/2016, instituiu a Política Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Brumado/BA e trouxe como integrante da lei o Plano de 

Saneamento Básico do Município na sua primeira edição, estabelecendo em seu Art. 

25 § 1°que a primeira revisão do Plano deveria ocorrer em 2 (dois) anos da data de 

publicação da lei. Embora este prazo tenha vencido, muito pouco das ações 

planejadas foi concretizado sendo que as informações de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário que tem atualização sistemática no Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento-SNIS já estão atualmente defasadas em relação à 

primeira edição do plano. 

Em 03/2018, a Prefeitura Municipal de Brumado publicou o Edital de Chamamento 

Público 002/2018 com o objetivo de realizar, através de Procedimento de 

Manifestação de Interesse - PMI, um diagnóstico da situação atual e buscar, junto à 

iniciativa privada, soluções técnicas, econômicas e jurídicas para melhor prestar os 

serviços de abastecimento de água e esgoto aos seus munícipes, através de 

Concessão ou PPP. 

O Edital de Chamamento Público em epígrafe, em seu item 4.23, do Anexo I – Termo 

de Referência, estabeleceu que os Estudos Técnicos contemplem, dentre outras 

diretrizes, a “4.23. Elaboração de proposta do Plano de Saneamento Básico Municipal 

apenas nos aspectos relacionados aos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário. ” 

 

1.2 Abrangência da Revisão do Plano 

O presente documento corresponde ao Plano Municipal de Saneamento Básico – 
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Revisão Água e Esgoto do município de Brumado/BA (PMSB Revisão Água e Esgoto 

Out/2018), apresentado em conjunto com os estudos desenvolvidos no Procedimento 

de Manifestação de Interesse - PMI, objeto do Edital de Chamamento Público 

002/2018. 

O Plano se centra no âmbito específico do abastecimento de água e do esgotamento 

sanitário, em consonância com a Lei Federal 11.445/07, que instituiu a Política 

Nacional de Saneamento Básico e de acordo com o estabelecido no Edital de 

Chamamento. 

Tratando-se de uma revisão específica para Água e Esgoto, permanecem válidas as 

informações para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas da primeira edição do Plano (PMSB Fev/2016) bem como 

as informações de Caracterização do Município, até que se promova também uma 

revisão para estes 2 outros segmentos. 

   

De acordo o IBGE, o município possui área de 2.207,612 km² e densidade 

demográfica média de 29,3 habitantes/km², contando em 2010 com uma população 

de 64.602 habitantes, sendo que, 45.131 (69,86%) residem na área urbana e os 

19.471 restantes (30,14%) na área rural. 

Ainda segundo o IBGE, em 2018 a população total é de 67.048 habitantes. A 

população urbana foi estimada em 47.297 habitantes. 

 

Nos estudos de PMI – Chamamento Público 002/2018 são abrangidos 

detalhadamente os seguintes serviços, populações e localidades consideradas 

urbanizadas, com previsão de concessão à iniciativa privada.  

 

a) Abastecimento de água e de coleta, tratamento e disposição final de esgotos com 

soluções coletivas tradicionais, abrangendo 58.263 habitantes, 87% da população 

total no: 

- Distrito Sede e; 

- Localidade de Vila Presidente Vargas;  

 

b) Somente abastecimento de água, com soluções coletivas tradicionais, abrangendo 

3.750 habitantes, 5,6% da população total no: 

- Distrito de Itaquaraí; 

- Localidade de Lagoa Funda; 

- Distrito de Ubiraçaba;  

- Distrito de Samambaia; 

- Localidade de Lagoa São João, 

- Distrito de Arrecife; 

- Outras pequenas localidades atualmente atendidas pela EMBASA como: Lagoa do 
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Arroz, Jacaré, cachoeira, Povoado próximo ao Km 18 (trevo de Itaquaraí), Pebas, 

Pompéia próximo ao posto da Polícia Federal, Espinheiro, Campos Seco I e II, Jatobá 

Beira Rio parcialmente, Furado dos Veados e Queimada Grande parcialmente, 

utilizando as instalações existentes e soluções alternativas, tal como, suprimento de 

água tratada através de caminhões pipa de terceiros. 

 

c) Previsão de fornecimento de água tratada a partir da ETA2 do Sistema do Distrito 

Sede para 5.035 habitantes de áreas de expansão e rurais, representando 7,4 % da 

população total, com: 

- Abastecimento de caminhões-pipa de terceiros, destinados ao atendimento de outras 

localidades no total aproximado de 800 m3/dia; 

Ainda na ETA2 haverá produção de água para atender o município de Malhada de 

Pedras, no total estimado de 1.050 m³/dia. A operação do sistema será de 

responsabilidade do próprio município de Malhada de Pedras. 

 

Portanto, além dos serviços previstos detalhadamente nos estudos de PMI, caberá ao 

município desenvolver complementarmente soluções para: 

 

a) Somente esgoto, abrangendo 3.750 habitantes, 5,6% da população total no: 

- Distrito de Itaquaraí; 

- Localidade de Lagoa Funda; 

- Distrito de Ubiraçaba;  

- Distrito de Samambaia; 

- Localidade de Lagoa São João, 

- Distrito de Arrecife; 

- Outras pequenas localidades citadas atualmente atendidas pela EMBASA, utilizando 

as instalações existentes e soluções alternativas localizadas. 

 

b) Desenvolvimento, instalação e operação de soluções de água e esgoto, coletivas 

ou localizadas para 5.035 habitantes de áreas de expansão e rurais, 7,4 % da 

população total: 

- Observa-se que no sistema da Sede está prevista a produção da água tratada para 

essas áreas.  

 

Nestas áreas de expansão e rurais, deverão ser desenvolvidas pela Prefeitura 

soluções particulares e localizadas, como por exemplo abastecimento através de 

caminhões-pipa da água tratada produzida no sistema da Sede. Destacam-se neste 

caso os distritos de Cristalândia e Umburanas e outras localidades dispersas. O 

detalhamento dessas soluções não é considerado no objeto do presente estudo. 
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Dessa forma, as ações a serem desenvolvidas pelo futuro Concessionário e 

complementarmente pela Prefeitura cobrirão todo o território do município. 

A Prefeitura Municipal deverá ter como desafio e diretriz de planejamento enxergar 

todo o setor de saneamento, por meio da consolidação de uma política, estruturação 

dos segmentos e harmonização de ações, focalizando, além da Água e Esgoto 

também a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo de 

águas pluviais, em prol de uma melhor qualidade de vida e de saúde ambiental para 

todo o município. 

 

1.3 Fontes Consultadas 

A elaboração do presente trabalho se fundamentou, essencialmente, na análise de 

dados primários e, em caráter complementar, na aquisição de dados secundários. 

Estes últimos foram levantados nas visitas técnicas e pesquisas em publicações, 

destacando-se o Plano de Saneamento Básico de Brumado/BA (PMSB Fev/2016) 

elaborado pela IPPLAN - Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento 

que permanece como importante fonte de consulta complementar. 

Os dados constantes da presente revisão (PMSB Revisão Água e Esgoto Out/2018) 

foram atualizados a partir de relatórios de anos mais atuais bem como de informações 

coletadas quando da visita técnica em 2018. 

Citam-se ainda estudos dos seguintes órgãos: IBGE; Agencia Nacional de Águas – 

ANA; Atlas do Desenvolvimento Humano 2013 (PNUD, Ipea e FJP), Inema – Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Governo do Estado da Bahia – Secretaria do 

Meio Ambiente); Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia – 

AGERSA; Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – EMBASA; CPRM; SNIS 

(2016); Sitio Geografia de Brumado BA - Ache Tudo, Wikipédia e Região dentre 

diversas fontes. 

Foram também utilizadas, além das acima citadas, as seguintes fontes: CLIMATE-

DATA.org, DERBA (Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia), 

Telebrasil (Associação Brasileira de Telecomunicações), Diagnóstico dos Processos 

de Degradação do Rio do Antônio, Brumado (Ba): Contribuição Para Sua Despoluição 

-  FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – ÁREA1 Engenharia Ambiental e 

Sanitária ALLANA DO NASCIMENTO GOMES 2014, UFBA (Universidade Federal da 

Bahia) - Roberta Vargas Dias - A estratégia do desenvolvimento de Brumado-BA: 

Baseado na mineração vs. Baseado nos serviços – Salvador 2012, Blog do MODERA 

– Movimento pela Despoluição e Conservação do Rio do Antônio e outros dados. 

 

Foram ainda realizadas visitas de inspeção às instalações dos sistemas existentes de 

abastecimento de água e de coleta, tratamento e destinação do esgoto sanitário do 

município. 
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1.4. Relação de Projetos e Ações Relacionados á Temática do Saneamento 
Básico constantes no Planejamento Estratégico do Plano Diretor do Município 

Observa-se que já há vários assuntos relacionados à temática da água, havendo 

tópicos específicos à utilização da água como um tema de cidadania e valorização do 

meio ambiente. Já o sistema de esgotamento sanitário aparece como tema de 

infraestrutura, dada a carência atual do município. Como se vê, há quase 10 anos já 

havia sido feito um diagnóstico das prioridades do município, que resultaram nas 

ações e projetos propostos, entretanto poucas ações foram levadas adiante. Face a 

isso, conclui-se que os pontos fracos e riscos apontados nas oficinas de diagnóstico 

ratificam o que já se notou no passado, tendo havido pouca evolução do que foi 

pactuado na referida lei. 

Como é sabido, Brumado localiza-se no Polígono nas Secas e por isso existe 

previamente uma consciência maior da população quanto à necessidade do uso 

racional da água, justificando a maior repetição do assunto no planejamento 

estratégico. 

No Plano Diretor Participativo – Lei Complementar nº 01/2006 – um anexo contendo 

um planejamento estratégico, que aborda desde questões de urbanismo e 

infraestrutura, fortalecimento institucional, desenvolvimento socioeconômico, 

cidadania e desenvolvimento econômico. A Tabela a seguir apresenta os principais 

projetos e ações previstas, com impacto direto ou indiretamente relacionados a 

saneamento básico, e neste caso nas vertentes água e esgoto. 

Tabela de Relação de projetos e ações relacionados à temática do saneamento básico 

constantes no Planejamento Estratégico do Plano Diretor do município de Brumado - 

Lei Complementar nº 01/2006, relativo a água e esgoto.  

 

 

 

Projetos/Ações 

 

Resultados 

 

Indicadores 
Prioridade 

Estratégica 

(Prazo) 

Melhorar o sistema de saneamento: 

- Fazer revisão de todo o sistema de coleta de esgotos e do 

sistema de drenagem pluvial, desfazendo ligações clandestinas. 

- Fazer programa de implantação de sanitários nas habitações. 

 
Sistema de coleta de 

esgotos melhorado, c om 

todas as c asas 

contendo instalações 

sanitárias e sendo 

ligadas ao sistema. 

- Nº de ligações 

c om rede pluvial 

desfeitas 

- Nº de casas 

ligadas ao 

sistema 

- Nº de instalações 

sanitárias construídas 

 

 

Alta (longo prazo) 

 

Criar oficinas de qualificação de mão de obra para a 

construção civil 

Oficinas criadas 

formando profissionais 

qualificados para o setor; 

Melhoria da qualidade 

da mão de obra na c 

 

 
- Nº de pessoas 

beneficiadas 

 

Alta (médio prazo) 
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Projetos/Ações 

 

Resultados 

 

Indicadores 
Prioridade 

Estratégica 

(Prazo) 
onstrução civil. 

 
Estabelecer parcerias com a Superintendência de Recursos 

Hídricos (SRH) e o Banco Municipal para criar modelo- 

referência de otimização do uso da água em cidades: 

- Elaborar projeto para c aptaç ão de rec ursos; 

- Busc ar tec nologias viáveis para otimizaç ão de uso dos rec ursos 

hídricos, c omo torneiras e desc argas ec onômic as, por exemplo; 

- promover c ampanhas de uso rac ional da água; 

- promover aç ões e fisc alizaç ão c onstra o despedíc io e outros 

tipos de perda no sistema. 

Desenvolvimento e 

utilização de tecnologias 

que permitam o uso 

racional da água; 

Controle rígido de 

fiscalização do uso da 

água; 

Legislação que coíba o 

uso indisciplinado da 

água; Planejamento de 

comunicação eficiente 

que permita divulgar o 

município como centro 

de referência no uso da 

água. 

 

 

- Nº de projetos na 

área; 

- Nº de 

reportagens 

divulgando o 

sucesso dos 

projetos na mídia; 

- Nº de pessoas 

autuadas pela fisc 

alizaç ão. 

 

 

 

 
Alta (longo prazo) 

Divulgar o município como referência de utilização nacional 

de água. 

Ser c onhec ido c omo 

referênc ia 

na utilização da água. 

- Nº de reportagens 

na mídia 

Normal 

(longo prazo) 

Realizar estudos para garantir maior confiabilidade no 

abastecimento de água 

Possuir uma qualidade 

melhor da água que 

abastece a cidade. 

- Resultados de 

exames na água que 

abastece o 

município 

Máxima (longo 

prazo) 

Criar uma estrutura (ONG, conselho ou grupo), articulada com 

a agência de desenvolvimento do município, para coordenar 

as ações de otimização do uso da água com participação 

equilibrada de diversas camadas sociais e 

todos os setores da Administração Pública 

Obter um uso racional da 

água; Ser reconhecida 

como cidade modelo na 

racionalização e uso da 

água. 

 

- Nº de projetos na 

área 

Máxima (médio 

prazo) 

Criar programa de educação ambiental com ênfase na 
Possuir um 

programa de 

educação 

eficiente que 

c onsc ientize a 

populaç ão da 

importância de uma 

melhor 

utilização da água. 

 
- Nº de pessoas 

atingidas através 

do programa 

 

melhor utilização da água: introduzir a matéria no currículo Normal 

das escolas: (médio prazo) 

- promover cursos e palestras para público em geral 

 

Criar o Conselho Municipal de Meio Ambiente e fortalecer as 

Comissões (das águas; meio ambiente e educação ambiental) 

integrando-os à agência de desenvolvimento, através da 

identificação e elaboração de programas 

ambientais 

 
Conselho municipal 

consolidado e atuante. 

 

 

- Nº de projetos 

realizados 

Alta (longo prazo) 

Elaborar um projeto de recuperação do Rio do Antônio, 

constituído de etapas para: 

- Despoluição com tratamento dos despejos provenientes de rede 

de esgoto 

- Revitalização da vegetação das margens, recompondo as matas 

ciliares 

- Realização de projetos na área de agricultura para fixaç ão do 

homem no campo 

Rio Antônio 

totalmente 

recuperado; 

Possuir uma oferta 

melhor de água potável 

na região; 

Poder racionalizar e 

utilizar de forma 

planejada as águas do 

Rio Antônio. 

 

 
 

- Pesquisa de opinião 

popular em relação ao 

projeto 
Normal (longo prazo) 

Construir equipamentos para ampliar a oferta de água 

potável na sede, distritos e na zona rural, incluindo: 

- Caixa de cimento nas c asas para aparar e aproveitar a água de c 

huva; 

- Construção de pequenos barramentos, a fim de aproveitar as 

águas dos afluentes dos rios que cortam o munic ípio; 

- Perfurar poços artesianos e tubulares 

 

 

Possuir equipamentos 

que amplie a oferta de 

água potável no 

município e nos distritos. 

 

 
- Nº de 

equipamentos 

construídos 

Alta 

(curto prazo) 

Criar programa de esgotamento sanitário para proteger o meio 

ambiente: 

 

 

 

 
Alta (longo prazo) 
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Projetos/Ações 

 

Resultados 

 

Indicadores 
Prioridade 

Estratégica 

(Prazo) 

- Instalar sistema de esgotamento sanitário em toda a sede 

urbana 

- Instalar sistema de tratamento de esgotos para eliminar o 

despejo in natura nos rios; 

- Fazer ações de eliminação dos focos de águas paradas, mic ro- 

drenagem, limpeza de valas, desobstrução de bueiros, varrição, 

disposição c orreta dos resíduos sólidos, c onstruç ão de fossas; 

- Impedir lançamento clandestino de esgotos na rede pluvial 

 
Programa de 

esgotamento sanitário 

que não agrida o meio 

ambiente e possibilite o 

desenvolvimento do 

município. 

 

 

- Nº de projetos 

realizados 

 

Garantir maior confiabilidade no abastecimento de água 

Prestar um serviço 

de abastecimento de 

água c om 

qualidade. 

- Queda no índice de 

falta de água Máxima (médio 

prazo) 

 

Fonte: PMSB Fev 2016 
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2. DIAGNÓSTICO TÉCNICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA 

O serviço de abastecimento de água é constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde os 

mananciais até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição. Em 

Brumado, o serviço de abastecimento de água se dá por uma ou mais formas, 

conforme a relação abaixo: 

1- Água potável distribuída por rede de abastecimento operada pela Empresa Baiana 

de Saneamento – EMBASA – na sede municipal e em algumas localidades rurais; 

2 - Água de poço profundo operado pela Prefeitura; 

3- Água de poço dessalinizada (própria para consumo humano), também operada 

pela Prefeitura; 

4 - Água potável tratada pela EMBASA e levada à população rural por caminhão pipa 

do Exército Brasileiro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Brumado; 

5 - Água de cisterna (água de chuva). 

Primeiramente será apresentado um panorama geral do abastecimento de água no 

município. Em seguida serão apresentados dados referentes à gestão da água em 

Brumado e, posteriormente, será feita uma análise do sistema de abastecimento de 

água, conforme o tipo de atendimento. 

 

2.1. Panorama geral da água em Brumado  

Antes de adentrar na forma como a população é atendida pelo serviço de 

abastecimento de água, apresenta-se um panorama geral da situação do 

abastecimento de água no município. De acordo com a figura abaixo, cerca de 100% 

dos domicílios em área urbana são atendidos por abastecimento de água potável por 

rede, sendo que esse percentual cai drasticamente na Zona Rural, à exceção da 

localidade de Catiboaba, bastante próxima à Zona Urbana, e Lagoa Funda, atendido 

especificamente pela ETA 3. Temos, portanto, que 89,74% (SNIS 2016) da 

população do município é atendida por abastecimento de água. 
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2.2. A gestão da água em Brumado 

De acordo com a Lei Federal nº 9.433/97, a água é um bem público de uso comum, 

que deve ser utilizado de forma moderada, devendo haver outorga de seu uso para 

que haja disponibilidade em qualidade e quantidade ao desenvolvimento das 

atividades humanas. No âmbito do Estado, o assunto é tratado na Lei Estadual nº 

11.612/2009, sendo o INEMA – Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos o 

órgão do Estado responsável pela outorga do uso da água, bem como pela 

fiscalização e licenciamento ambiental. 

Para entender melhor como é a interlocução entre os entes estaduais e municipais foi 

feita uma reunião com o Secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos 

(SEMAR), Frederico Neves, possibilitando esclarecer a gestão da água no município. 

Em relação ao seu uso, cabe à SEMAR planejar, operar, licenciar e fiscalizar o uso da 

água, porém com ressalvas, pois no que tange ao planejamento, operação e 

fiscalização tais competências restringem-se à zona rural. 
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Percentual de domicílios com abastecimento de água por rede, segundo dados do IBGE (Censo 2010). Elaboração: IPPLAN 2015. 



 

14 
 

É necessário, pois, distinguir basicamente 3 destinações específicas da água: 

 Água para consumo humano, que se dá por caminhões pipa do Exército ou 

por água dessalinizada de poços artesianos; 

 Água para abastecimento doméstico, seja por poços artesianos mediante 

distribuição de água bruta, seja por água de chuva, reservada nas cisternas, 

comumente vistas na zona rural do município; 

 Licenciamento de atividades que interfiram no meio ambiente (incluindo alto 

consumo de água ou poluição dos corpos hídricos), que até o Nível 3 são 

licenciadas pela Prefeitura. Acima disso, o licenciamento da atividade deve ser 

feito junto ao Estado. 

Atividades que necessitem do licenciamento ambiental pelo INEMA (incluindo a 

outorga pelo uso da água) podem ocorrer sem a anuência do município, ou seja, o 

interessado não é obrigado a apresentar a documentação obtida no órgão Estadual 

à Prefeitura. Logo, a Prefeitura não tem controle do que ocorre no município em sua 

totalidade. 

A EMBASA é o principal consumidor de água no município, já que abastece toda a 

área urbana e parte da área rural, constando ainda outros usuários de água, 

especialmente para abastecimento industrial, destacando-se a Magnesita Refratários 

S/A, Consórcio Andrade Gutierrez/Barbosa Mello/Serveng e Cabral Mineração Ltda 

(sem definição de local exato de exploração de minério de ferro). O mapa abaixo 

apresenta os pontos de outorga de uso de água no município de Brumado. 
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Fonte: PMSB FEV. 2016 - Mapa dos pontos de outorga da água no município de Brumado. Fonte: 

Geobahia, INEMA, 2015. Os valores de outorga são os de vazão, em m³/dia. 

 

 

A seguir será feita uma análise por tipo de abastecimento e prestador de serviço, de 

forma a contemplar as análises técnicas necessárias para contextualização dos 

serviços. 

 

2.3. A EMBASA 

A EMBASA é uma empresa de economia mista do Estado da Bahia e presta os 

serviços de saneamento na maior parte do Estado, havendo um Escritório Local (EL) 

em Brumado, que responde para a Unidade Regional (UR) de Vitória da Conquista 

(USV). Tal unidade responde diretamente à Superintendência de Operação Sul (IS), 

da Diretoria de Operação do Interior (DI). 

De acordo com o organograma da empresa para o ano de 2017 (Conforme Resolução 

de Diretoria nº 1.020/2016), observa-se que pelo fato da EMBASA atender boa parte 

do Estado da Bahia a estrutura organizacional é bastante centralizada. Reflexo disso 
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é o procedimento para obtenção de informações junto à prestadora do serviço, que 

deve ser feito por ofício da Prefeitura ao Escritório Local, que não tem autonomia para 

responder pelos dados de operação da própria unidade. Tal ofício é encaminhado à 

Unidade Regional de Vitória da Conquista, que avalia e reúne os dados solicitados. 

Após, o gerente regional de Vitória da Conquista necessita enviar os dados levantados 

ao superintendente, que fica em Salvador, para que autorize o fornecimento dos 

dados. Logo, isso já aponta um engessamento da estrutura administrativa, bem como 

uma dificuldade da Prefeitura em impor a obrigação da EMBASA prestar contas do 

serviço executado. 

A concessão teve origem na Lei 1.174/1997, que autorizou a Prefeitura Municipal de 

Brumado a celebrar contrato de concessão de captação, tratamento e distribuição de 

água e sistema de esgotamento sanitário da sede do município – quando existir. O 

serviço é prestado pela EMBASA no município desde a década de 1970, sendo que o 

contrato de concessão encerrou em setembro de 2017. Vale destacar que a Prefeitura 

comunicou a EMBASA de que não há interesse na renovação, cumprindo a lei. 

Através do OFÍCIO GABI Nº 147/2016, protocolado no Núcleo Administrativo – DP/PG 

em 29 de agosto de 2016, pelo não interesse na prorrogação do contrato pela 

prestação dos serviços ao Município de Brumado/BA, cumprindo todos os requisitos 

legais. 
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Fonte: EMBASA. Organograma parcial da EMBASA - Empresa Baiana de Saneamento. 
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Logo, findo o prazo legal definido pela Lei Federal nº 11.445 o contrato com a 

EMBASA estará irregular. Por outro lado, uma vez aprovado pela Câmara dos 

Vereadores e sancionado pelo prefeito, o Plano de Saneamento deverá ser cumprido 

em todas as instâncias e por todos os prestadores de serviço, sejam eles relacionados 

a água e esgoto – como a EMBASA – sejam eles relacionados à coleta e disposição 

de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

 

2.4. Infraestrutura de abastecimento de água em Brumado 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Brumado – PMSB 

Fevereiro/2016, antigamente o abastecimento de água no município era feito pelas 

águas do Rio do Antônio, com captação junto à Barragem próxima ao Anel Viário, 

construída pela EMBASA na década de 70. Alguns fatos desencadearam a 

desativação da Barragem de Brumado no Rio do Antônio, que é formado pelos rios 

Paiol e do Sal. No maior deles foi feita a Barragem de Truvisco (município de Caculé) 

no início de década de 90, porém tal barragem só veio a transbordar 9 anos depois. 

Nesse período - outubro de 1998 a março de 1999 - em que não houve 

extravasamento da água em consequência dos barramentos à montante, Brumado 

chegou a ter seca, resultando em surto de cólera. Porém, quando tal fato ocorreu, 

toda a água que estava lá acumulada chegou a Brumado com quantidade residual 

de manganês, metal carreado da área de contribuição do município de Licínio de 

Almeida, onde há empresa mineradora. O tratamento para isso tinha que ser 

químico, com uso de cloro, mas de forma muito dispendiosa, de forma que a 

EMBASA se viu obrigada a fazer outro barramento (Dados históricos obtidos junto à 

entrevista com o Eng. Eduardo Vasconcelos, ex-prefeito de Brumado – PMSB 

Fevereiro 2016). 

Foi assim que em 2005, com a construção da Barragem de Cristalândia, o manancial 

de abastecimento do município de Brumado passou a ser o Rio de Contas, principal 

rio da Região de Planejamento e Gestão das Águas VIII (RPGA VIII). Apesar de ter 

sido feita essa nova barragem, com o tempo a EMBASA percebeu que seria possível 

continuar utilizando a água da represa original, pois no período de chuvas, em que 

se opera no sistema turbilhonar, grandes quantidades de argila são carreadas. Após, 

quando passa ao regime lamelar, há precipitação natural do magnésio, que fica 

selado pela argila no fundo do lago. Logo, embora haja a questão crítica da qualidade 

da água que vem de montante, tal manancial ainda pode ser aproveitado para 

abastecer o município de Brumado. 

A Represa de Cristalândia de Brumado acumula cerca de 17 mil m³ de água (16,71 

mil m³ segundo o Inventário de Barragens do Estado da Bahia – INEMA), sendo que 

apenas a primeira fase do projeto da barragem foi construída. O projeto da segunda 
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fase consiste no aumento da barragem em mais 9,00 metros de altura elevando o 

volume reservado para 35 mil m³ de água. (PMSB Fevereiro/2016) 

 

A captação de água bruta para Brumado é feita na Represa de Cristalândia, no Rio 

de Contas, distante 43km da sede municipal. A captação é flutuante com 2 conjuntos 

moto-bomba de 100 cv que funcionam em média cerca de 21 horas/dia. Além disso, 

há 1 bomba reserva. A água captada segue pela Estação Elevatória de Água (EE), 

sendo aduzida por 9 km até outra EE. Dali, parte da água segue às ETAs 1 e 2, que 

atendem a sede municipal, e à ETA 3 (Outras Localidades).  

A outorga de captação de água superficial para abastecimento humano junto ao Rio 

de Contas, concedida pelo INEMA pela Portaria 336/04, foi para uma vazão de 21.901 

m³/dia, sendo que no mesmo ano foi concedida autorização para construção da 

Barragem de Cristalândia, com descarga de fundo de 25.536 m³/dia, sendo que tais 

vazões e uso estão autorizados para um período de 30 anos (Portaria 839, de 

24/11/2004). Logo, em 2034 se encerrará a outorga de uso da barragem, devendo ser 

estudada a possibilidade de manutenção de exploração desse manancial após tal 

período, bem como outros mananciais com potencial para atender ao município. 

Atente-se que a vazão outorgada considera a barragem como está hoje, e não com a 

previsão de ampliação futura. 

Segundo dados do SNIS 2016, o volume de água produzido é de 3.531 (1.000 m³/ano) 

ou 9.674 m³/dia. Entretanto, segundo o Relatório Anual de Informação ao Consumidor 

2015 da EMBASA, a vazão de captação na Barragem de Cristalândia é de 177,6 l/s 

em regime de operação de 21 horas, correspondendo a 13.426 m³/dia ou 207,2 l/s 

para operação em 18 horas por dia. 

Dessa forma, a vazão média captada é de aproximadamente 60% da vazão outorgada 

junto ao INEMA. 
 

Cabe observar que de acordo com Croqui do Sistema de Abastecimento de Água, a 
capacidade nominal da elevatória de captação no reservatório de Cristalândia é de 
335 m³/h, o que equivale a 93,06 litros por segundo. De acordo com a altura 
manométrica e potência do motor, provavelmente essa indicação de vazão 
corresponde a um conjunto moto-bomba. Operando dois conjuntos em paralelo a 
vazão de captação é da ordem de 180 l/s. 

 

Observa-se também que o sistema atende, a partir da ETA 2, o abastecimento de 
água de outras localidades através de caminhões pipa e ainda o município de Malhada 
de Pedras. 

As Figuras a seguir ilustram o sistema de abastecimento de água de forma 

esquemática.
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 Mapa da zona urbana do município com a localização das Estações de Tratamento de Água e de Esgoto. Elaboração: IPPLAN 2015. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de Brumado – PMSB Fevereiro/2016



 

 

 

 

 

Mapa temático das áreas atendidas e não atendidas por rede geral de abastecimento de água na Zona 

urbana de Brumado. Observa-se que as áreas mais periféricas ainda não possuem tal infraestrutura, 

entretanto, tal mapa é de 2006, podendo estar desatualizado. Fonte: Lei Complementar 01/2006 - Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Brumado – PMSB Fevereiro/2016 
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Croqui do Sistema de Abastecimento de Água de Brumado fornecido pela EMBASA  

 

 

 

Fonte: PMSB Fevereiro/2016 

 

Esquema gráfico do sistema de abastecimento de água. Fonte: EMBASA - Relatório Anual para Informação 

ao Consumidor 2015 - Sistema de Abastecimento de Água do Município de Brumado. 
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Localização do ponto de captação de água e das Estações de Tratamento de Água em Brumado. A 

adutora percorre mais de 40km para chegar à sede do município. Elaboração: IPPLAN, 2015. Fonte da 

imagem: Google Earth 2015 -  Plano Municipal de Saneamento Básico de Brumado – PMSB 

Fevereiro/2016 

 

 

Mapa da localização das ETA 1 e ETA 2, Reservatórios de Água Potável (RAP) e setores de atendimento 

(aproximadamente). Elaboração: IPPLAN, 2015. Fonte da imagem: Google Earth 2015 - Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Brumado – PMSB Fevereiro/2016.
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Dados referentes à água no município de Brumado. Fonte: SNIS 2016 – Áreas da 

EMBASA 

 

AG006 - Volume de água produzido (1.000 m³/ano) 3.530,66 

AG007 - Volume de água tratada em ETA’s (1.000 m³/ano) 3.530,66 

AG012 - Volume de água macromedido (1.000 m³/ano) 3.530,66 

AG019 - Volume de água tratada exportado (1.000 m³/ano) 187,39 

Volume de água macromedido em 2016, exclusive volume 

de água tratada exportado (AG012-AG019) (1.000 m³/ano) 
3.343,27 

AG020 - Volume micromedido nas economias residenciais ativas 

de água (1.000 m³/ano) 
2.129,41 

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água 

micromedidas (Economias) 

 

19.482 

Consumo médio de água por economia residencial ativa de água 

macromedida em 2016 (AG020/AG022) (m³/mês) 
9,11 

Volume aproximado de água tratada vendido para Prefeitura 

(caminhão pipa)* 

800 m³/dia (de segunda 

a sexta-feira) totalizando 

cerca de 210 (1.000 

m³/ano) 

IN049 - Índice de perdas na distribuição (percentual) 21,7 

IN013 - Índice de perdas faturamento (percentual) 

1,97%, ou seja, 1,97% da 

água que é tratada não é 

faturada, seja por haver 

perdas na gestão comercial, 

seja pela estimativa de 

consumo de águas nas 

economias não medidas ter 

sido superior ao estimado. 

*Dados EMBASA 2013 – PMSB Fevereiro/2016 
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De acordo com o PMSB Fevereiro/2016, o RAP 6 (capacidade de 300m³) não está 

sendo utilizado. 

 

Ainda de acordo com dados do SNIS (2016), Brumado possui 380,36km de rede de 

água. 

 

Em Brumado há 3 Estações de Tratamento de Água (ETA) – todas com água bruta 

da Represa de Cristalândia - que atendem de forma setorizada o município, contando 

com a seguinte infraestrutura: 

 

 ETA1 – Atendimento da Sede Municipal (Centro e bairros altos, que estão a 

Norte do Rio do Antônio). 

 ETA 2 – Atendimento aos bairros Brisas I e II e São Jorge (bairros ao Sul do 

Rio do Antônio) e ao município de Malhada de Pedras (42 km de Brumado). A 

água dessa estação é bombeada a 1reservatório para poder chegar a Malhada 

de Pedras com pressão. Há uma derivação da adutora que atende esse outro 

município para abastecer a Vila Presidente Vargas. Atende também aos 

caminhões pipa do Exército Brasileiro. 

 ETA 3 – Rural (compacta). Trabalha com dois conjuntos de decantador e filtro. 

Atende os povoados e localidades rurais Lagoa Funda, Pedra Preta, Jacaré, 

Algodões, Itaquaraí e parte de Correas. 

 Reservatórios: há diversos reservatórios distribuídos na Zona Urbana e parte 

na Zona Rural, conforme croqui do Sistema de Abastecimento de Água 

apresentado anteriormente sendo: 

o 8 Reservatórios de Água Potável (RAP), totalizando 4.950 m³; 

o 3 Reservatórios Elevados (REL), totalizando 370 m³. 
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2.5. Operação e manutenção do sistema de abastecimento de água 

Segundo o PMSB Fevereiro/2016, todas as ETA’s funcionam de 19 a 21 horas por 

dia. Há parada no período das 17h30 às 21h10 nos dias de semana devido ao horário 

de ponta, ou seja, o horário de pico para abastecimento de energia elétrica. Essa 

interrupção no tratamento ocorre por acordo entre a EMBASA e a Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia -  COELBA. Observou-se ainda, em notícias na mídia, 

que a maior parte dos problemas de fornecimento de água no município se devem a 

falta de energia elétrica para operação do sistema e interrupções como, por exemplo, 

casos de inundação que já levaram ao rompimento de adutora de água bruta à ETA2, 

interrompendo a operação do sistema.  

 

 Dados referentes a paralisações no município de Brumado.  

 

Quantidades de paralisações no sistema de distribuição de água 
(Paralisações/ano) (QD002) 5 

Duração das paralisações (soma das paralisações maiores que 6 horas no 
ano) (Horas/ano) (QD003) 91 

Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações 
(Economias/ano) (QD004) 61.308 

Quantidades de extravasamentos de esgotos registrados 
(Extravasamentos/ano ) (QD011) 49 

Quantidade de serviços executados (Serviços/ano) (QD024) 35.414 

Tempo total de execução dos serviços (Horas/ano) (QD025) 632,41 

Economias atingidas por paralisações (econ./paralis.) (IN071) 12.261,6 

Duração média das paralisações (horas/paralis.) (IN072) 18,2 
Fonte: SNIS 2016 – Áreas da EMBASA 

 

Para fins de planejamento, no presente plano, considera-se mais adequado um 

período de operação de 18 horas para fazer face às manutenções preventivas, 

economia de energia nas horas de ponta, tempo para reparos e paralisações devido 

à falta de energia elétrica. 

 

Quanto ao tratamento de água, os tanques da estação de tratamento são lavados 

semanalmente. A lama retirada dos tanques de decantação é colocada em bags que, 

quando em quantidade suficiente, são retirados por um caminhão e levados a um 

aterro em Vitória da Conquista (BA). A água reaproveitada é enviada novamente à 

estação de tratamento por meio de manilhas. Os tanques são limpos com jato de água 

e o serviço de limpeza dura cerca de 1h30, período em que há interrupção do 

tratamento. 



 

27  

As Tabelas a seguir apresentam os dados de capacidade nominal de tratamento de 

água nas ETA’s, a produção atual, a demanda atual e futura, reservação existente, 

bem como a capacidade efetiva (instalada). 

Conforme informado pela EMBASA há apenas um floculador na ETA 1, desta forma a 

capacidade nominal não é atingida, limitando-se a uma média de 87,5 litros por 

segundo. O mesmo ocorre na ETA 2, reduzindo a capacidade efetiva de tratamento. 

Logo, a capacidade em 2015 era para tratar 8.086,8 m³/dia. 

Nessas condições, o sistema de tratamento de água atende apenas 62,6% da 

capacidade nominal, necessitando investimentos para que passe a operar a plena 

capacidade, ainda que com alguma folga, mas garantindo o abastecimento de água a 

toda a população, inclusive a população rural atendida pelos caminhões pipa. 

 

 

Tabela com Capacidade Nominal e Efetiva de tratamento nas ETA’s 1, 2 e 3 de 

Brumado.  

Capacidade nominal (projeto) do SAA 

 
l/s m³/h m³/dia 

ETA 1  140 504 9.072,0 

ETA 2 ETA 2 80 288 5.184,0 

ETA 3 5 18 324,0 

TOTAL (Projeto) 225 810 14.580,0 

 

 

Capacidade efetiva (instalada) do SAA 

 
l/s m³/h m³/dia 

ETA 1 corrigido 87,5 315,0 5.670,0 

ETA 2 ETA 2 48,5 174,6 3.142,8 

ETA 3 5,0 18,0 324,0 

TOTAL TRATADO 141,0 507,6 9.136,8 

Exportado para 

Malhada de Pedras 
16,2 58,3 1.050,0 

Capacidade de tratamento de água (m³/dia)  8.086,8 

 
Fonte: PMSB FEV 2016 (EMBASA 2015) – Estudos PMI 
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No quadro de capacidade efetiva acima o valor considerado como exportado para 

Malhada de Pedras é de 16,2 l/s para um funcionamento de 18 horas por dia. 

Pode-se verificar que, embora as capacidades nominais das ETA’s estejam 

compatíveis com o atendimento da demanda atual de Brumado, a capacidade efetiva 

não está apropriada, indicando a necessidade de modernização e ampliação em suas 

instalações para atender à população residente nesta área se considerar o regime 

adequado de funcionamento de 18 horas por dia. 

Segundo os estudos do PMI 2018, a demanda atual é de 188,7 l/s e a demanda futura 

de 210,5 l/s (2053) e a capacidade efetiva atual é de apenas 141 l/s. 

O processo de tratamento utilizado é o convencional completo, abrangendo as 
seguintes fases: Coagulação, Floculação, Decantação, Filtração, Desinfecção e 
Fluoretação. 

1. Floculação 
 

Nestas etapas, as impurezas presentes na água são agrupadas pela ação do 

coagulante, em partículas maiores (flocos) que possam ser removidas pelo processo 

de decantação. Os reagentes utilizados são denominados de coagulantes, que 

normalmente são o Sulfato de Alumínio e o Cloreto Férrico. 

Nesta etapa também poderá ser necessária a utilização de um alcalinizante (Cal 

Hidratada ou Cal Virgem) que fará a necessária correção de pH para uma atuação 

mais efetiva do coagulante. 

Na coagulação ocorre o fenômeno de agrupamento das impurezas presentes na água, 

enquanto na floculação há a produção efetiva de flocos. 

 

2. Decantação 
 

Os flocos formados são separados da água pela ação da gravidade em tanques 

normalmente de formato retangular. 

3. Filtração 
 

A água decantada é encaminhada às unidades filtrantes onde é efetuado o processo 

de filtração. Um filtro é constituído de um meio poroso granular, normalmente areia, 

de uma ou mais camadas, instalado sobre um sistema de drenagem, capaz de reter 

e remover as impurezas ainda presentes na água. No caso da ETA 2 são utilizados 

6 filtros. 
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4. Desinfecção e Fluoretação 
 

Para efetuar a desinfecção de águas de abastecimento utiliza-se um agente físico ou 

químico (desinfetante), cuja finalidade é a destruição de microrganismos patogênicos 

que possam transmitir doenças através das mesmas. 

Normalmente são utilizados em abastecimento público os seguintes agentes 

desinfetantes, em ordem de frequência: cloro, ozona, luz ultravioleta e íons de prata. 

A EMBASA utiliza como agente desinfetante o cloro, que é dosado na água através 

de equipamentos que permitem um controle sistemático de sua aplicação. 

A fluoretação da água de abastecimento público é efetuada através de compostos à 

base de flúor. A aplicação destes compostos na água de abastecimento público 

contribui para a redução da incidência de cárie dentária em até 60%, se as crianças 

ingerirem desde o seu nascimento quantidades adequadas de ion fluoreto. 

A EMBASA utiliza como agentes fluoretantes em suas unidades de tratamento o 

fluossilicato de sódio e o ácido fluossilicico. 

 

A dosagem média utilizada de íon fluoreto é de 0,8 BA /l (miligramas por litro) de 

acordo com a temperatura local. Vale dizer que o processo de desinfecção e 

fluoretação ocorre junto, por meio de dispositivo criado na EMBASA para reduzir 

paradas da estação. 

 Índice de atendimento do sistema de abastecimento de água em Brumado: 

 

 

Ano 
Índice de Atendimento 

Total Urbana 

2011   86,62% 100% 

2012 89,28% 100% 

2013    84,21% 100% 

2016 89,74% 100% 

Fonte: SNIS. 

 

O índice de atendimento à população urbana, informado pela EMBASA, em 2016 é 

de 100%, não estando contabilizada a população moradora em áreas de expansão 

urbana definidas na Lei 1.700/2013. Já em relação ao índice de atendimento à 

população total houve um acréscimo de cerca de 5% de 2013 para 2016, o que se 

deve, provavelmente, por melhorias no sistema. 
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Segundo o SNIS 2016, a rede de distribuição tem no total 380,36 km e atende a 20.684 

ligações ativas de água (21.609 economias ativas), representando 89,74% da 

população total. O índice de hidrometração no município é de 98,2%.  
 

 
Fonte: PMSB Fev 2016 - Gráfico comparativo de população total e urbana 

atendida pelos serviços de abastecimento de água e relação de economias 

residenciais ativas micromedidas comparado ao total de economias residenciais 

ativas entre os anos de 2000 a 2013. Elaboração: IPPLAN 2015 / SNIS 2013 

 

A tabela abaixo mostra os dados do SNIS 2016 com a população total e urbana 

atendida pelos serviços de abastecimento de água e relação de economias 

residenciais ativas micromedidas comparado ao total de economias residenciais 

ativas. 
 

Índice Valor 

AG001 - População total atendida 
com abastecimento de água 

(Habitantes) 

62.344 
 

AG026 - População urbana 
atendida com abastecimento de 

água (Habitantes) 

48.534 
 

AG002 - Quantidade de ligações 
ativas de água (Ligações) 

20.684 
 

AG006 - Volume de água produzido 
(1.000 m³/ano) 

3.530,66 
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Índice Valor 

AG013 - Quantidade de economias 
residenciais ativas de água 

(Economias) 

19.953 
 

AG022 - Quantidade de economias 
residenciais ativas de água 
micromedidas (Economias) 

19.482 
 

AG024 - Volume de serviço (1.000 
m³/ano) 

149,14 
 

Fonte: SNIS 2016 

 

Segundo informações da EMBASA o atendimento é regular e a qualidade da água 

atende às disposições e normas da vigilância sanitária com base nos relatórios de 

análise da qualidade da água emitidos regularmente, aceitos pela Agência Reguladora 

de Saneamento Básico do Estado da Bahia - AGERSA. Entretanto, observou-se pelo 

SNIS 2016 que tanto para análise de cloro residual, quanto para análise de turbidez, 

os índices de conformidade ficaram em 67,67% (IN079) e 67,21% (IN080), 

respectivamente. Já o índice de conformidade da quantidade de amostras de 

coliformes totais ficou em 67,67% (IN085). 

O índice de perdas, que consiste na diferença entre o volume produzido excluído o 

volume de serviço e o volume consumido para Brumado (com base no SNIS) em 2016 

foi de 21,7%, estando num patamar melhor do que a média brasileira e do Nordeste, 

entretanto acima dos 20% aceitáveis pelas normas técnicas. 

Essa situação pode ter vários motivos, como problemas técnicos na ETA, vazamento 

em reservatórios, na rede de distribuição, falha na micromedição, ligações 

clandestinas, e outras. A causa deverá ser investigada de forma a identificar em quais 

etapas do sistema ETA / reservação / rede / micromedição está havendo perdas 

significativas e onde pode ser melhorado. 

 

2.6. A água na Zona Rural 

De acordo com o PMSB Fev 2016, o contrato da Prefeitura com a EMBASA, a 

concessionária é responsável pelo abastecimento de água apenas na zona urbana, 

entendendo-a como a sede municipal de Brumado. O plano cita a existência da Lei nº 

1.700, de 23 de dezembro de 2013, que passou a incluir novas localidades como 

Áreas de Expansão Urbana e Urbanizáveis, a saber: Arrecife, Vila Catiboaba/Vila 

Presidente Vargas, Pebas/Pompeia, Lameiro, Corredor BA-148/Vila Pedra Preta, 

Lagoa Funda, Itaquaraí, Correias, Samambaia, Ubiraçaba, Umburanas e Cristalândia. 

A EMBASA atende a sede urbana e parte da Zona Rural com a ETA 3, como já 

mencionado anteriormente. 
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Nas demais localidades o abastecimento de água se dá por meio de poços profundos, 

cisternas e caminhão pipa do Exército, sendo que para a água dos poços utiliza-se o 

sistema simplificado de abastecimento, com o uso de dessalinizadores. Nesse caso, 

o serviço é feito parcialmente pela Prefeitura Municipal de Brumado, por meio de 

Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Recursos Hídricos (SEMAR). No caso dos 

poços profundos e dessalinizadores, muitos são perfurados pela CERB – Companhia 

de Engenharia Rural da Bahia, passando posteriormente a operação à Prefeitura. Em 

parte dos casos, o serviço de operação e manutenção de bombas e dessalinizadores 

é feito com mão de obra da COMAR, que presta os serviços de coleta de lixo e 

deposição final dos resíduos sólidos. Parte do trabalho, em especial de perfuração e 

troca de bombas e manutenção, é feito por uma empresa contratada pela Prefeitura. 

Em outros casos, a própria população se organiza para operar a bomba do poço, 

pagando um valor mensal à pessoa que vai se responsabilizar por prestar esse 

serviço. 

Uma das dificuldades em relação aos poços profundos é a dureza da água, índice 

relacionado à qualidade da água, variando em função em função da quantidade de 

sais minerais nela existentes, relacionando- se com a quantidade de íons de 

determinados minerais dissolvidos nela. A água dura apresenta teores de íons 

elevados de cálcio e magnésio, podendo causar calcite em caldeiras, máquinas de 

lavar e tubulações, assim como a incrustração dos íons carbonato e 

hidrogenocarbonato. Por outro lado, tais produtos químicos inibem a corrosão e 

previnem danos em canalizações ou contaminações por produtos de corrosão 

potencialmente tóxicos. “Embora não exista uma convenção formal, a título de 

praticidade, a água pode ser classificada quanto a dureza de acordo com: de 0 a 70 

ppm (muito mole), de 70 a 135 ppm (mole), de 135 a 200 ppm (média dureza), de 200 

a 350 ppm (dura) e mais de 350 ppm (muito dura)”, explica Alberto da Ecosan5. O 

tratamento mais comum à água dura é o abrandamento, que pode ser feito tanto com 

precipitação química, quanto por troca iônica. Tudo isso é para dizer que esse é um 

ponto fraco da qualidade da água dos poços6. 

 
 

5 AQUINO, Alexandre. “Abrandamento: o método mais utilizado contra a dureza da água”. Revista      TAE, Ed.5, 
fev/mar de 2012. Disponível  em <http://www.revistatae.com.br/artigos.asp?id=57&fase=c>. Acesso em outubro 
de 2015. 
6 Ressalte-se que a questão da dureza da água foi informada por diversas pessoas na Prefeitura e também pelo 

Eng. Eduardo Vasconcellos, entretanto não foi possível acessar dados de análise da qualidade da agua coletada 
nos poços. 

 

 

http://www.revistatae.com.br/artigos.asp?id=57&amp;fase=c
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Como o município está no denominado Polígono das Secas, há a declaração   do   

prefeito   de   que   Brumado   está   em   estado de emergência. Dessa forma, o 

município é atendido por um programa do Exército Brasileiro chamado “Operação 

Carro Pipa”7 destinado a levar água para consumo humano – para beber e preparar 

alimentos – aos locais afetados pela seca ou estiagem, garantindo a sobrevivência 

da população. Considera-se para tal 20 litros de água por pessoa por dia. Segundo 

dados da SEMAR, o Exército atende 275 localidades com 23 caminhões pipa com 

capacidade variando de 8 a 12 m³, pagos e operados pelo próprio Exército, cabendo 

à Prefeitura o pagamento da água diretamente à EMBASA, que fornece a água já 

tratada. 

Resumo do cadastro de famílias na Zona Rural a serem beneficiadas por caminhão 

pipa (2014). 

 

N

º 

Distrito/Sede 
Nº de localidades 

cadastradas 

Nº de famílias 

cadastradas 

Estimativa de pessoas 

cadastradas 

1 ARRECIFE 55 647 2.290 

2 CRISTALÂNDIA 41 751 2.658 

3 ITAQUARAÍ 51 637 2.254 

4 SEDE 95 1.609 5.694 

5 UBIRAÇABA 44 1.017 3.599 

TOTAL GERAL 286 4.661 16.494 

Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC. Estimativa de 

população feita pelo IPPLAN, considerando média de 3,54 pessoas por 

domicílio, exclusive área urbanizada, segundo dados do Censo 2010 

(IBGE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Mais informações sobre a Operação Carro Pipa em http://www.brasil.gov.br/observatoriodaseca/operacao-carro-pipa.html. 

http://www.brasil.gov.br/observatoriodaseca/operacao-carro-pipa.html
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Bomba de poço e 

caixas d'água no povoado de Umburanas, Zona 

Rural de Brumado. Atrás, construção onde fica o 

dessalinizador. 

Fonte: PMSB FEV 2016 -  Detalhe do 

dessalinizador utilizado em Umburanas. 

A água dessalinizada é disponibilizada 

apenas em chafariz, sendo distribuído 

por rede local apenas a água bruta do 

poço (caixa d'água externa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMSB 2016 - Chafariz, ou mangueiras 

automáticas, de onde sai a água tratada nos 

dessalinizadores. Como se vê, tal água é apenas 

como consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMSB 2016 - Exemplo de cisterna 

utilizada na Zona Rural. Padrão de cisterna 

é bastante utilizada na Zona Rural, em 

função de programa do governo do Estado. 

 

O planejamento do abastecimento é mensal. Primeiramente, a Prefeitura envia ao 

Exército a relação das localidades a serem atendidas, especificando a distância a 

partir da Estação de Tratamento de Água (ETA) e a população a ser atendida. Essa 

planilha é feita com base em contagem realizada pela Prefeitura, ocorrendo sem 

regularidade, passando de um ano que não há atualização. Com base nas distâncias 

e na população a ser atendida, o Exército faz a programação dos caminhões e envia 
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à Prefeitura (SEMAR), que por sua vez elabora planilhas síntese das informações, 

contendo o número de localidades atendidas, o número total de viagens de 

caminhões, o número médio de viagens por dia útil, o número total de viagens por dia 

(excluindo domingos e feriados). Feito isso, a Prefeitura encaminha a planilha à 

EMBASA para autorização. Na programação consta: a identificação de cada 

caminhão, a capacidade em metros cúbicos, os povoados a serem atendidos por 

aquele caminhão e a quantidade de viagens para atender cada local, totalizando, por 

dia, o número de viagens. Ao final do mês, a EMBASA envia fatura à Prefeitura, 

girando em torno de R$30.000,00 o gasto com os caminhões pipa, segundo o PMSB 

Fev 2016. 

Segundo informações do Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos Frederico Neves, atualmente a EMBASA limita ao máximo de 3 viagens por 

caminhão por dia, sem portaria ou formalização por escrito do motivo de tal limitação. 

A EMBASA afirma que não tem como atender toda a demanda existente, pois opera 

abaixo da capacidade nominal, podendo disponibilizar cerca de 800m³/mês aos 

caminhões pipa. Diante disso, ocorre falta de abastecimento em algumas localidades, 

não havendo a regularidade do serviço. A Prefeitura tem planos para utilizar o 

manancial do Rio de Contas para abastecer os caminhões pipa que atendem a zona 

rural, tornando-se independente da prestação do serviço pela EMBASA. 

Estimativa de preço pago pela água tratada dos caminhões pipa na Zona Rural.8 
 

Considerações 

Localidades atendidas 275 

Caminhões pipa 23 

Viagens por caminhão      3 

Capacidade média por caminhão (litros) 9500 

Dias úteis no mês 22 

Custo da água dos caminhões (R$/mês) R$       30.000,00 

Volume por pessoa/dia (litros) 20 
 
 

 

 

Estimativas 

                      69 Viagens por dia 

655.500 
Volume de água por dia 
(litros) 

14.421.000 
Volume de água por mês 
(litros) 

R$ 0,021 R$ /litro de água 

R$ 2,08 R$/m³ de água 

R$ 19,76 Preço da água por viagem de 

caminhão 

Fonte: PMSB Fev 2016 
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Vale dizer que além dos caminhões do Exército, a própria Prefeitura tem um caminhão 

pipa, que utiliza para abastecimento de escolas, creches, hospital e postos de saúde 

na zona rural quando há desabastecimento pelos sistemas existentes - rede de 

abastecimento operada pela EMBASA ou poços da Prefeitura - sendo que a EMBASA 

limita em 2 os carregamentos por dia desse caminhão pipa. 

Tanto os caminhões pipa do Exército, quanto o da Prefeitura são abastecidos na ETA 

2 (junto à BR-030, também denominada Anel Viário), sendo que os do Exército 

destinam-se ao abastecimento para consumo humano, excluindo desse montante a 

água utilizada para lavagem, banho, descarga de vaso sanitário, dessedentação de 

Animais e irrigação. Apesar disso, foi dito que a população utiliza tal água para uso 

doméstico geral 9. 

Para se entender melhor como é feito o abastecimento de água à população rural, 

buscou-se identificar as outras alternativas a partir de questionário aplicado em 

reunião com o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Tais dados não têm 

valor estatístico, devido à amostra ter sido baixa (40 questionários), entretanto já dá 

pistas da forma como o serviço ocorre. Verifica-se que apenas 27% da população rural 

é atendida por rede pública de abastecimento de água e outros 45% são atendidos 

por poço. Entretanto, restam 28% que não são servidos não por rede pública, nem por 

poço. Nesse caso, caminhão pipa, seguido de cisterna, são as formas de 

abastecimento de água mais recorrentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 número de localidades atendidas informado pela SEMAR (menor do que o número 
de localidades existentes). Elaboração: IPPLAN, 2015. 
9 Mais à frente serão apresentadas as formas de abastecimento de água da população 
rural. 



 

37 
 

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Situação dos domicílios na Zona Rural quanto ao 

abastecimento de água, conforme questionário aplicado com moradores da 

Zona Rural. Elaboração: IPPLAN 2015. 

 

Ainda com base no questionário aplicado a uma amostra da população rural, verificou-

se que mais da metade das pessoas não apresentou queixa com o abastecimento de 

água – possivelmente por não haver controle de vazão das águas de poços, nem 

cobrança pelo seu uso e pelo serviço prestado. Outros 37,5% informaram ter problema 

ou com a qualidade, ou com a regularidade, ou com os dois critérios. Os 10% restantes 

não responderam se têm algum problema com a água. 

Fonte: PMSB FEV 2016 -  Gráfico de distribuição de problemas com a água 

na Zona Rural. Elaboração: IPPLAN 2015. 
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Gráfico de distribuição da frequência com que 

ocorrem os problemas com a água. Elaboração: IPPLAN 2015. 

Para essa parcela que respondeu ter problemas com a água, não foi identificado um 

padrão de distribuição de frequência com que ocorrem, ocorrendo de uma a duas 

vezes por semana na maior parte dos casos e em mais de ¼ dos casos mais de 4 

vezes na semana, apontando para a necessidade urgente de se estabelecer 

alternativas de abastecimento de água mais regulares e seguras à população. 

 

2.7. Receitas e despesas 

A receita operacional total (FN005) é o valor faturado anual decorrente das atividades-

fim do prestador de serviços e despesas total com serviços (FN017) é o valor anual 

total do conjunto das despesas realizadas para a prestação dos serviços. 

A arrecadação total (FN006) é o valor anual efetivamente arrecadado de todas as 

receitas operacionais, diretamente nos caixas do prestador de serviços ou por meio 

de terceiros autorizados (bancos e outros). 

Por sua vez, a despesa de exploração (FN015) é o valor anual das despesas 

realizadas para a exploração dos serviços (também conhecidas como custeio ou 

despesas correntes). 
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Receitas e despesas da EMBASA para os serviços de água e esgoto. 

 

Tipo de 

Serviço 

Receita 

Operacional 

Total 

(FN005) 

RS/ano 

Arrecadação 

Total 

(FN006) 

R$/ano 

Despesa Total 

com os Serviços 

(FN017) 

R$/ano 

Despesa de 

Exploração 

(FN015) 

R$/ano 

Água e 

Esgoto 

R$12.622.437,46 

 

R$11.995.397,70 

 

R$14.085.333,90 

  

R$10.489.619,15 

 

Fonte: SNIS, 2016 

 

De acordo com os dados acima, a EMBASA arrecada uma média em torno de R$ 
1.051.000,00/mês, enquanto que as despesas totais da empresa (FN017) 
correspondem a uma média em cerca de R$ 1.173.000,00/mês, dos quais apenas 
cerca de R$ 874.000,00/mês se referem às despesas de exploração do serviço. 
A diferença entre arrecadação total e despesas totais (resultado) é negativa em R$ 
2.089.936,20, ou seja, -16,6% das receitas operacionais totais. Tal valor difere do 
indicador de desempenho financeiro do SNIS (IN012), que busca avaliar o percentual 
da receita operacional direta dos serviços sobre as despesas totais com os serviços. 
Para 2016 tal valor foi de 85,6%, ou seja, as receitas diretas foram 14,4% menores do 
que as despesas diretas com os serviços. 

 

Como referência transcreve-se os dados de receitas e custos da EMBASA para os 

serviços de água e esgoto em Brumado.  EMBASA, 2015, extraídos do PMSB Fev. 

2016. 
 

Observação: dados de 2015 proporcionais, referentes ao período de janeiro 

a agosto. 

Fonte: PMSB FEV 2016 (EMBASA 2015) 
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Observe-se que a tabela anterior apresenta as receitas e despesas de Brumado para 

os serviços de água e esgoto fornecidos pela EMBASA. Verifica-se uma grande 

queda do resultado da empresa a partir de 2013, impactado especialmente pelo 

aumento das despesas diretas, especialmente para o sistema de abastecimento de 

água em 2014. Em relação ao esgoto, observa-se que os valores são muito inferiores 

àqueles de água, reflexo do baixo índice de atendimento de esgoto. É necessário 

que a concessionária invista na melhoria e ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário. 

Para o estudo do equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, 

apresenta-se as tarifas praticadas pela EMBASA para o serviço de abastecimento 

de água. Conforme se vê, os valores são mais brandos para o uso doméstico 

(residencial), sendo que a variação do preço por metro cúbico é mais gradual entre 

esses usos do que entre os usos não residenciais, cuja tarifa varia conforme três 

grandes faixas de consumo. 

 

Tabela de Tarifas praticadas pela EMBASA, vigentes a partir de 12/6/2018, para o 

serviço de água em ligações medidas. 

   

Faixas de 

Consumos 

Residencial 

Social e 

Filantrópica 

Residencial 

Intermediária 

Residência 

normal e 

Veraneio 

Comercial; 

Construção 

e 

Industrial; 

Pública 

Pequenos 

Comércios 

Derivações 

Comerciais 

de Água 

Bruta 

 Até 6 m3    R$     12,80   R$     25,20   R$  28,60   R$  82,90   R$  35,40   R$    13,60  

7 - 10 m3  R$       0,79   R$       1,02   R$    1,13   R$    3,17   R$    1,13   R$      1,13  

11 -15 m3    R$       5,64   R$       6,48   R$    7,99   R$  18,18   R$  18,18   R$      1,53  

16 - 20m3    R$       6,14   R$       7,01   R$    8,56  

21 - 25 m3  R$       9,16   R$       9,20   R$    9,62  

26 - 30m3    R$     10,21   R$     10,25   R$  10,73  

31 - 40 m3  R$     11,29   R$     11,29   R$  11,80  

41 - 50 m3  R$     12,94   R$     12,94   R$  12,94  

 > 50 m3    R$     15,56   R$     15,56   R$  15,56   R$  21,44   R$  21,44   R$      1,67  

Fonte: EMBASA 

 

 

Para efeito de faturamento, a EMBASA cobra tarifa mínima para 6 m³ nas ligações 

medidas, conforme valores acima descritos, não havendo qualquer tipo de 

compensação em meses posteriores caso o valor pago em meses anteriores tenha 

sido maior do que o consumido, o que é uma prática bastante comum entre as 
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prestadoras de serviço de água. A tarifa social (reduzida em relação à normal para 

residência) é a cobrada nos casos em que se comprova que a família é beneficiada 

pelo programa Bolsa Família. 

 

Tarifas praticadas pela EMBASA, vigente a partir de 12 de junho de 2018 para o 

serviço de água em ligações não medidas.  

 

 

 
Fonte: EMBASA. 

 

Já nos casos em que não é feita medição, cobra-se um valor único baseado na média 

de consumo por economia, conforme a categoria de usuário. Tal valor corresponde à 

tarifa mínima cobrada para as ligações medidas, ou seja, para 6 m³. Apesar disso, a 

EMBASA afirmou que para efeito de cálculo de perdas, considera-se um consumo real 

superior aos 6 m³. Devido a essa prática, é usual que as perdas de faturamento sejam 

menores que as perdas na distribuição. 
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Em relação às possibilidades de aumento do faturamento com maior número de 

economias medidas, observa-se que em Brumado o índice de hidrometração (IN009) 

foi de 98,02% (água e esgoto) em 2016, o que significa que cerca de 500 ligações de 

água não eram micromedidas. 

Para uma análise mais profunda das receitas e despesas e para identificação de 

possíveis distorções seria necessário cruzar os dados de consumo por economia 

conforme a categoria de usuário e identificar o montante faturado por categoria, 

entretanto a EMBASA não forneceu dados de faturamento segmentado. Apenas dois 

dados complementam essa análise: os dados de inadimplência global, conforme se 

vê na tabela a seguir, e a tarifa média de água e de esgoto. Essa tarifa média é 

calculada considerando a receita operacional direta com os serviços sobre o volume 

faturado, que foi de R$3,55/m³ para água e R$1,24/m³ para esgoto conforme SNIS 

2016. Tal valor serve de referência, já que as tarifas têm valores diferentes conforme 

a categoria de usuário, mas não é o custo direto com os sistemas. Para identificar a 

necessidade de melhor produtividade, no sentido de ter menos empregados para mais 

produção, ou de se consumir menos energia para a prestação dos serviços, é 

necessário um estudo mais aprofundado, principalmente de avaliação efetiva das 

despesas, que não cabem nesse momento. 

Dados de inadimplência global para Brumado. Dados referentes a 2014. 

 

Faixa de pagamento Adimplentes % Inadimplentes 1 % Total 

até o vencimento 15.487 70,73% 6.410 29,27%  

   

21.897 

até 7 dias do vencimento 17.170 78,41% 4.727 21,59% 

até 30 dias do vencimento 19.745 90,17% 2.152 9,83% 

até 60 dias do vencimento 20.818 95,07% 1.079 4,93% 

até 90 dias do vencimento 21.142 96,55% 755 3,45% 

até 120 dias do vencimento 21.214 96,88% 683 3,12% 

Fonte PMSB FEV 2016 - EMBASA. 1) Usuários com pelo menos 1 conta 

faturada em atraso, independente da referência. 

 

Observa-se o número de economias em dezembro de 2014 e o percentual de 

adimplentes e inadimplentes conforme a data de pagamento. Observa-se que 

96,88% dos consumidores pagam as contas em até 120 dias após o vencimento. 

De outro lado, evidencia-se que reduz o número de inadimplentes conforme se 

distancia da data do vencimento, ficando, de forma geral. Até o vencimento o 

percentual de inadimplentes é bastante alto (29,27%), reduzindo posteriormente a 

3,12% após 120 dias do vencimento. Assim, esse índice de inadimplência deve ser 

considerado ao se pensar na capacidade de investimento da EMBASA, bem como 

em alternativas para aumentar o índice de adimplência no município. Quanto ao 
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valor da tarifa, entende-se ser mais rígida qualquer alteração, haja vista que a 

empresa presta serviço para diversos municípios no estado da Bahia, praticando a 

mesma tarifa a todos, ficando tal assunto bastante centralizado e de difícil 

flexibilização. Portanto, deve-se considerar a manutenção dessa taxa, apenas com 

correções monetárias. 

Destaca-se, entretanto, que tanto em 2013, quanto em 2016 o resultado para o 

sistema de esgotamento sanitário foi negativo, possivelmente em função dos 

problemas que ocorreram com extravasamento de esgoto e destruição da ETE São 

Jorge nos períodos mencionados. Assim, urgem estudos que possibilitam a expansão 

do sistema e aumento da segurança do sistema atualmente em operação. Para 

identificar o motivo do resultado negativo, pesquisou-se alguns dados financeiros da 

empresa, de onde se verificou que o investimento realizado pela EMBASA em 

esgotamento sanitário foi de R$ 39.892,33 (FN024) em 2013 e R$ 62.978,80 (FN024) 

em 2016, contra R$ 191.716,09 em 2013 (FN023) e R$ R$ 240.512,65 em 2016 

(FN023) para abastecimento de água, tendo investido outros R$ 75.482,14 (FN025) 

em 2013 e R$15.348,89 (FN025) em 2016 em assuntos diversos não especificados.  

Conforme foi dito anteriormente, há poucos empregados trabalhando na operação dos 

sistemas de abastecimento de água e esgoto, o que pode ser verificado pelo índice 

de produtividade (IN019) de 590,38 economias de água e esgoto por empregado 

equivalente em 2016. 

 

2.8. Consumo de água em Brumado 

De acordo com os dados do SNIS (2016) observa-se que o consumo per capita em 

Brumado só reduziu nos últimos anos, estando abaixo da média da Bahia para os 

últimos anos (111,3 l/hab.dia), da média para o Nordeste (112,45 l/hab.dia) e da média 

brasileira (154,1 l/hab.dia). No panorama brasileiro, o consumo per capita na Bahia é 

o terceiro menor do país, estando à frente apenas de Alagoas e Pernambuco. 

 

Consumo médio de água per capita em Brumado. 

 
Consumo per capita 

Ano l/hab x dia 

2010 117,20 

2013 117,71 

2015 106,49 

2016 109,23 

Fonte: SNIS 
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Costuma-se observar o aumento do consumo de água relacionado de forma direta 

com a qualidade de vida da população e com o aumento do poder aquisitivo, já que 

neste caso há maior consumo de bens e serviços, dentre eles os que estão 

diretamente ligados ao uso da água, como máquina de lavar roupa, máquinas de 

lavagem de alta pressão (WAP), máquina de lavar louça, humidificador de ar. No 

município de Brumado observou-se o oposto: houve diminuição do consumo per 

capita, possivelmente pela localização geográfica do município no semiárido 

brasileiro, onde as chuvas são raras. Assim, ao invés de ter que haver uma 

preocupação com redução de consumo, em Brumado ocorreu o processo inverso, 

ainda que tenha havido aumento da renda da população. Logo, os fatores que 

determinaram a redução parecem ser mais ambientais do que econômicos, 

acrescidos do fato de haver incentivos federais para a instalação de cisternas. Essa 

redução, portanto, deve ser um ponto de alerta no sentido de ser necessário identificar 

os locais com escassez de água e as alternativas para que haja água suficiente 

nesses momentos de seca, garantindo à população maior qualidade de vida. 

Quanto ao consumo de água por classe de uso, a EMBASA disponibilizou uma 

planilha contendo de consumo por segmentação do uso da água, como se vê na 

Tabela a seguir. Destaca-se que esse percentual refere-se ao consumo de água 

dentro do contrato com a Prefeitura, não contabilizando a venda de água bruta para 

indústrias, como a Xilolite, Ibar e Matadouro, para os quais há contratos específicos. 

Nesse consumo também não há dados do volume de água utilizado para irrigação, 

afinal essa água costuma ser captada por poços ou derivações feitas diretamente pelo 

proprietário, não sendo feita a gestão do volume captado. Considerando essa 

limitação, verifica-se que o consumo residencial responde pelo maior consumo de 

água, sendo o residencial normal o que representa maior consumo, seguido pela 

residência intermediária e residência social. Segundo o PMSB Fev 2016, para 

residência social aplica-se uma tarifa social, somente para famílias beneficiadas pelo 

programa Bolsa Família. Sob outro aspecto, verifica-se que o consumo por economia 

industrial e pública é muito maior do que para fins residenciais, seja pelo maior número 

de pessoas usuárias desses imóveis, seja pelo alto volume utilizado em processos 

produtivos. 
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Número de ligações, economias e volume faturado por categoria de usuário da rede 

de abastecimento de água potável. 

 

 

Categorias de usuários 

Volume 

faturado 

(m³/mês) 

 

Ligações 

 

Economias 

Consum

o por 

econo

mia 

(m³/mê

s) 

 

% do total 

Residencial Social 27.410 2.290 2.290 11,97 11,62% 

Residencial 

Intermediária 
42.167 4.065 4.114 10,25 17,88% 

Residencial Normal 142.277 21.144 12.753 11,16 60,32% 

Residencial Veraneio 0 0 0 0,00 0,00% 

Serviços, Comércio e 

Outras 

Atividades 
13.159 

 

895 

 

1.224 

 

10,75 

 

5,58% 

Pequenos Comércios 5.436 388 612 8,88 2,30% 

Derivações Comerciais 

de Água Bruta (Parque 

de Exposições) 
82 

 

1 

 

1 

 

82,00 

 

0,03% 

Construção e Industrial 444 9 9 49,33 0,19% 

Pública 4.760 95 103 46,21 2,02% 

Filantrópica 143 4 4 35,75 0,06% 

Total 235.878 28.891 21.110 26,63 100,00% 

Fonte: EMBASA. Referência - Setembro/2015 
 

Observa-se que o consumo de água para uso residencial é de 90,4% no Estado, 

exclusive Salvador, onde o percentual é de 84,9%. Embora menor o consumo de água 

para uso residencial na capital, destaca-se o uso comercial, com 11,3%, frente a 6,3% 

no restante do Estado. Isso porque a capital concentra maior número de empregos e 

atividades não-residenciais em relação a cidades de menor porte. 
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Fonte dos dados: EMBASA/SEI. Disponível em <http://sim.sei.ba.gov.br/sim/tabelas.wsp>. Acesso em 

outubro de 2015. 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Consumo de água por classe de uso na Bahia (exclusive Salvador) e em 

Salvador em 2014. Observação: percentual de consumo para Brumado referente ao mês de setembro de 

2015. 

 

2.9. Planejamento estratégico 

Nas oficinas de diagnóstico para Planejamento Estratégico (dias 06 e 07 de outubro 

de 2015) conduzidas durante a elaboração do PMSB Fev 2016, o Grupo de Trabalho 

apontou os pontos fortes e fracos do Sistema de Abastecimento de Água, bem como 

as oportunidades e riscos – esses últimos mais relacionados a aspectos externos a 

Brumado, tais como políticas públicas estaduais e federais, parcerias políticas, 

institucionais, legislações, priorizações de investimentos federais e estaduais, entre 

outros, conforme se vê abaixo. 

Pontos forte: 

 Boa qualidade (potabilidade); 

 Distribuição cobre 100% da área urbana; 

 Quantidade satisfatória per capita; 

 Potencial hidrológico do município inserido na bacia do Rio de Contas; 

http://sim.sei.ba.gov.br/sim/tabelas.wsp
http://sim.sei.ba.gov.br/sim/tabelas.wsp
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 Barragem de Cristalândia (existem outras barragens no Rio de Contas); 

 Distribuição regular de água na zona urbana de Brumado; 

 Potencial hidrogeológico (poços tubulares) - águas subterrâneas; 

 Existência da Lei 1272/2001.  

Pontos fracos: 

 Falta de auto-gestão da água (desperdício); 

 Projeto inacabado da barragem de Cristalândia; 

 Assoreamento e não utilização das águas da barragem do Rio do Antônio; 

 Poluição dos riachos e Rio do Antônio; 

 Degradação das nascentes (contempla Serra das Éguas); 

 Má distribuição na Zona Rural (há novas áreas urbanas não atendidas). O ponto 

fraco é que não tem distribuição na zona rural; 

 Lei 1272/2001 não aplicada; 

 Infraestrutura hídrica insuficiente para captação e distribuição de água 

(barramentos, aguadas, etc). 

Oportunidades: 

 Utilização do Programa Água para Todos para desenvolver ações permanentes 

de convivência com a seca (infraestrutura); 

 Liberação de verbas federal para despoluição conversação e revitalização do Rio 

do Antônio; 

 Intenção de ampliação da barragem de Cristalândia (2ª etapa) pelo Governo do 

Estado; 

 Potencial hídrico do Rio das Contas para múltiplos usos da água; 

 Acesso aos recursos federais para abastecimento de água, em decorrência da 

elaboração do PMSB. 

Riscos: 

 Disponibilização da água da barragem de Cristalândia para outros municípios; 

 Implementação do projeto das barragens do agronegócio em Piatã, prejudicando 
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a quantidade e qualidade da água da barragem de Cristalândia; 

 Não universalização dos serviços de abastecimento de água pelos programas 

estaduais e federais; 

 Insuficiência da capacidade da concessionária para tratamento e distribuição de 

uma maior oferta de água; 

 Não elaboração do PMSB pelos municípios à montante das barragens de 

Cristalândia e da cidade de Brumado. 

2.10. Relatório fotográfico do sistema de abastecimento de água 

 

 
Fonte: PMSB FEV 2016 - Decantador da 

ETA 2 de Brumado. Ao fundo, vista da 

sede urbana. Outubro/2015. 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Local de saída da 

água tratada da ETA 2 de Brumado. Neste 

local são colhidas amostras de água. 

Outubro/2015 

 

 
Fonte PMSB FEV 2016 - Dispositivo improvisado para 
mistura de cloro e flúor na ETA 2 de Brumado. 
Outubro/2015.  

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Tanque de cloro da 
ETA 1, próximo ao Reservatório de Água 
Potável 2, que atende a zona alta da cidade. 
Outubro/2015.  
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Decantador da ETA 1, na 
região central da cidade de Brumado. 
Outubro/2015.  

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Câmara de floculação na 
ETA 1. Outubro/2015.  

 

 

 
Fonte: PMSB FEV 2016 - Vista geral da ETA 3 - Rural (compacta). Vê-se à esquerda o reservatório que 
atende os locais mais afastados e entre as duas edificações, o reservatório que atende o distrito de Lagoa 
Funda. Os tanques compactos localizem-se atrás da edificação à direita. Outubro/2015.  
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Fonte: PMSB FEV 2016 -  Macromedidor na saída de 
um dos decantadores compactos da ETA 3. 
Outubro/2015.  

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Local de saída da 
água de lavagem dos cilindros compactos da 
ETA 3. Outubro/2015.  
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3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

3.1. Panorama geral do sistema de esgotamento sanitário 

Os Serviços de Esgotamento Sanitário são constituídos pelas atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequadas de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 

lançamento final no meio ambiente, incluindo a disposição adequada dos resíduos 

sólidos gerados. Assim como o sistema de abastecimento de água, os serviços de 

esgotamento sanitário também são prestados pela EMBASA, entretanto de forma 

peculiar, pois não ocorre de forma ampla, nem mesmo na Zona Urbana. 

Conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento o índice de 

atendimento com rede de coleta de esgoto (IN015) em 2016 era de 6,95% em relação 

ao total de água consumida, representando 11,36% da população urbana (índice de 

atendimento urbano de esgoto – IN024). Verifica-se aí um grande ponto falho, que é 

a quase total falta de rede coletora e tratamento de esgoto, cuja exígua extensão é de 

9,1 km (ES004). Todo o esgoto coletado nas 1.785 ligações ativas de esgotos 

(Ligações) é tratado em 2 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), ambas em 

bairros populares – um deles implantado pelo Programa Minha Casa Minha Vida 

(Brisas I e II) e outro no bairro Urbis 2. Além dessas 2 ETEs, há ainda uma terceira 

ETE (São Jorge) que foi desativada em função da construção de uma nova ETE 

próxima, com capacidade para tratar o esgoto dos empreendimentos Brisas I e II e o 

Bairro São Jorge. 

 

Índice de atendimento de sistema de esgotamento sanitário em relação à população 

total e à população urbana.  

 

Ano 
Índice de coleta 

Total Urbana 

2011 3,61% 5,17% 

2012 3,93% 5,63% 

2013 3,66% 5,24% 

2016 6,95% 11,36% 

Fonte: SNIS 

 

De acordo com dados da própria EMBASA, a empresa elaborou um projeto para 

implantação de rede coletora de esgoto e estação de tratamento abrangendo toda a 
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área urbana, entretanto a EMBASA afirmou que o município não conseguiu recursos 

do governo federal para implantar tal projeto. O valor estimado para a implantação do 

projeto de esgotamento sanitário da sede do município é da ordem de R$60 milhões10 

(R$/2012). Observe-se que o IPPLAN não conseguiu acessar o projeto. Nem mesmo 

o Escritório Local da EMBASA em Brumado tem esse projeto em mãos. 

 

3.2. Infraestrutura de esgotamento sanitário 

Dessa forma, o sistema de esgotamento sanitário em Brumado conta com a seguinte 

infraestrutura: 

 ETE São Jorge (antiga) - inativa, devido à construção da ETE Brisas. Essa 

ETE é considerada antiga pela EMBASA; 

 ETE Brisas (São Jorge - nova) – realiza tratamento dos bairros São Jorge e 

Brisas I e II, porém é uma ETE compacta, ou seja, não possui o leito de secagem, 

sendo feito apenas o tratamento primário. Fluxo dos efluentes: ligação predial à 

rede de esgoto> interceptor leva à ETE > resíduos passam por caixa de areia 

(desarenador) > estação elevatória > Digestor Anaeróbio de Fluxo Ascendente 

(DAFA) > decantação > leito de secagem > resíduos são lançados no Rio do 

Antônio. 

 ETE Urbis II – atende aos bairros Urbis II e III e o loteamento Bom Jesus, 

seguindo o mesmo fluxo que a ETE Brisas, entretanto neste caso há leito de 

secagem. 

 Mão de obra: para as duas ETEs há apenas um funcionário, que é o 

supervisor do sistema, inclusive sendo a pessoa que atende demandas 

residenciais (problemas com ligações e coisas do tipo). 

 Destino dos resíduos: após limpeza dos tanques DAFA – a cada 6 (seis) 

meses, o rejeito é recolhido e enviado ao aterro municipal. A análise do 

tratamento é feita a cada 15 dias. 

  

 

 

 

 

 

 

10 Valor estimado informado ao IPPLAN pelo Eng. Eduardo Vasconcelos, ex-prefeito do município de 

Brumado que esteve à frente do Executivo Municipal à época de elaboração do referido projeto. O IPPLAN 
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não teve acesso ao projeto, embora solicitado formalmente à EMBASA por ofício em setembro/2015. 

 

Fonte: PMSB FEV 2016 -  Imagem aérea com localização das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) e 

área aproximada atendida pela rede e tratamento de esgoto. Elaboração: IPPLAN, 2015. Fonte da 

imagem: Google Earth 2015. 

 

 
Fonte: PMSB FEV 2016 -  Esquema do processo de tratamento de esgoto em Brumado. O sistema de 

tratamento é igual nas duas ETEs. Elaboração: IPPLAN 2015.  
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Foto dos biodigestores 
DAFA - digestor anaeróbio de fluxo ascendente da 
ETE São Jorge. Observe-se à esquerda o 
decantador, onde os efluentes passam ao final para 
retirada dos resíduos.  

 

Fonte: PMSB FEV 2016. ETE São Jorge 
(compacta). No centro há a estação elevatória, 
pois a entrada do esgoto é feita pela parte 
superior dos tanques.  

 

 

 
Fonte: PMSB FEV 2016 - Chegada do esgoto à 
ETE Urbis II por canaletas. Depois disso, o esgoto 
é encaminhado aos biodigestores.  

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Biodigestores, onde é 
feito o tratamento para retirada da carga orgânica. 
Diferentemente da ETE Brisas, nesta o espaço é 
maior.  
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Após passar pelo 
biodigestor, os efluentes são encaminhados ao 
leito de secagem.  

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - O leito de secagem é 
onde se faz a desidratação do lodo, sendo que a 
água que percola e sai tratada é lançada no Rio 
do Antônio.  

 

 

Em função disso, os valores de capacidade nominal indicados no croqui podem não 

ser os efetivos¹¹. Segundo o PMSB fev 2016 e dados preliminares da EMBASA, a 

capacidade nominal máxima do sistema é de 40,55 m³/hora, o que, considerando o 

consumo médio de água de 167 litros por pessoa por dia (130 l/hab.dia liquido 

incluindo perdas) e o coeficiente de retorno de 0,80, teríamos uma geração de 133,6 

l/pessoa por dia. Assim, se o sistema funcionar 24 horas, isso significa que as ETEs 

existentes dariam conta de tratar os efluentes gerados da população atendida por 

esgotamento sanitário que, segundo o SNIS (2016), é de (coleta e tratamento) 5.514 

pessoas. Ou seja, o sistema atual tem capacidade bastante limitada frente à demanda 

potencial existente, não tendo obviamente capacidade para atender à população total 

sequer a da Sede do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Dados preliminares EMBASA 
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Croqui básico do sistema de esgotamento sanitário, atualizado em 29/05/2014, 

com dimensão dos interceptores e capacidade nominal de tratamento das ETEs. (EMBASA). 

 

 

As duas ETEs de Brumado em operação foram doadas ao município após implantação 

dos empreendimentos Brisas I e II e da Urbis II pelo Programa Minha Casa Minha   

Vida12.  Assim, a   quase total ausência de tratamento de esgoto coloca esse problema 

como número zero na lista de prioridades das metas a serem realizadas no Plano de 

Metas do PMSB. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

12 Tanto a legislação urbanística, quanto a lei que trata da contratação da 

EMBASA para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário exigem que os responsáveis legais pelos loteamentos obrigam-se 

a instalar o sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 

que serão recebidos e operados pela EMBASA, porém não é o que tem 

ocorrido, segundo informações da própria Prefeitura.  
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Evolução da população atendida por abastecimento de água e da 

população atendida por esgotamento sanitário no período 1999-2013 

 

 

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Evolução da população total, da população atendida por abastecimento de água 

e por esgotamento sanitário. SNIS Série Histórica. Verifica-se a enorme defasagem entre população 

atendida por abastecimento de água e por esgotamento sanitário. 

 

 

Índice Valor 

População Total (2018) – Estudos 
técnicos – PMI out/2018. 

67.048 

População Urbana (2018) – 
Estudos técnicos – PMI out/2018 

47.297 

AG001 - População total atendida 
com abastecimento de água 

(Habitantes) – SNIS 2016 

62.344 
 

AG026 - População urbana 
atendida com abastecimento de 
água (Habitantes) – SNIS 2016 

48.534 
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Índice Valor 

ES001 - População total atendida 
com esgotamento sanitário 

(Habitantes) SNIS 2016 
5.514 

Fonte: SNIS 2016 e Estudos Técnicos. 

 

 

Quanto ao tratamento do esgoto doméstico, os dados do SNIS apontam que Brumado 

iniciou o processo de tratamento de esgoto em 2000, atendendo 3,29% da população 

e tratando 96,11% do esgoto coletado. A partir de 2002, todo o esgoto coletado era 

tratado, embora isso represente menos de 5% do total de esgoto gerado. 

 

Segundo o PMSB Fev 2016, Brumado possui projeto de esgotamento sanitário, 

elaborado em 2006, que, entretanto, deve ser reavaliado em função da população e 

mudanças nos vetores de crescimento da cidade, mais para leste. Segundo a 

Prefeitura e a EMBASA, o local previamente identificado para a instalação de ETE é 

próximo ao trevo de acesso ao município, do lado Leste da rodovia BA-262, a ser 

reavaliado. Como tais planos ainda não foram concretizados, a falta de sistema de 

tratamento de esgoto sanitário que atenda toda a população é a principal queixa de 

todos os setores pesquisados, sendo necessário haver a revisão do projeto. 

 

3.3. Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário 

Como dito anteriormente, há apenas um funcionário (agente de sistema de esgoto) 

para fazer toda a operação e manutenção das duas ETEs. A EMBASA se justificou 

alegando que o sistema opera de forma autônoma, necessitando apenas de 

manutenção da área física, ou seja, com roçagem e limpeza das grades que retêm 

resíduos mais volumosos que estejam junto com os efluentes. Além disso, de tempos 

em tempos deve ser feita a descarga do leito de secagem, com retirada do lodo e 

encaminhamento dos resíduos ao aterro sanitário de Vitória da Conquista, não sendo 

feito qualquer tipo de aproveitamento, como compostagem. 

Pesquisou-se na internet notícias referentes ao esgotamento sanitário em Brumado, 

tendo-se identificado casos de extravasamento de esgoto, bem como de destruição 

da ETE São Jorge em 2013 devido a uma cheia que levou ao sangramento da 

barragem de Truvisco. Segundo dados do SNIS, em 2016 houve 49 registros de 

extravasamentos de esgoto (QD011), que duraram 1.102,71 horas (QD012). Logo, as 

áreas de risco de contaminação por esgoto no município localizam-se todas ao longo 

do Rio do Antônio no trecho que cruza a Zona Urbana, bem como no Riacho do Bate-

pé, já próximo à saída para Livramento de Nossa Senhora. 
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A população da Sede de Brumado hoje gera em torno de 7.743 m³ de esgoto por dia, 

o que está muito acima da capacidade das ETEs atualmente existentes. As duas ETEs 

em operação localizam-se em áreas baixas, já bastante próximas do ponto de 

lançamento no corpo d’água. 

 
Estudos desenvolvidos no PMI Outubro de 2018 indicam, a partir de dados do Atlas 

do Esgotamento Sanitário (ANA, 2013), que o município de Brumado gera na área 

urbana cerca de 50 l/s de esgoto, uma carga total de DBO de 2.595 kg/dia e lança nos 

corpos receptores 2.447 kg/dia. A parcela tratada do esgoto, correspondente a 5,7 l/s 

(11,4% de atendimento urbano), é destinada ao Rio do Antônio.  

A parcela com coleta e sem tratamento é de aproximadamente 82,6% e as soluções 

individuais em torno de 6,0% conforme diagrama a seguir. 

 
Fonte: ANA (2013) - Adaptado. 

 

Conforme avaliação baseada nos dados da ANA, verifica-se que mais de 80% da 

população urbanizada lança seu esgoto em redes que encaminham os efluentes do 

esgoto diretamente para os cursos d’água, prejudicando de forma considerável a 

qualidade hídrica do Rio do Antônio, principal corpo d’água que banha a área urbana 

do município de Brumado. 

 

Em visita técnica ao local observou-se a existência de diversas redes coletoras de 

esgoto na maior parte da cidade. Parte dessas redes de esgotamento sanitário 

apresentam, em alguns pontos, recebimento de águas pluviais através de caixas 

coletoras indevidamente inseridas na rede. Nos casos onde isso ocorre, as mesmas 

deverão ser separadas, desligando-se as interferências de drenagem e construindo-

se pequenos trechos de encaminhamento das águas de drenagem separadamente do 

esgoto coletado. 
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Fonte: Visita Técnica – Lançamento de Esgoto na Rede 

 

Segundo Art. 119 do Código do Meio Ambiente do município – Lei Complementar 

06/2014 – fazer ligação do esgoto em rede de drenagem pluvial é infração gravíssima, 

incorrendo em multa de R$ 500,00 a R$ 50.000.000,00 (Anexo II da lei). Além disso, 

estabelece- se no Art. 120 que toda edificação nova deve fazer a ligação do esgoto 

doméstico no sistema público de esgotamento sanitário e, uma vez não existindo, 

deve ser providenciada a construção de poços de infiltração subterrânea (fossa seca). 

E mais: mesmo havendo fossa seca, após a instalação do sistema público de 

esgotamento sanitário, deverá ser transferido o esgotamento à rede pública. Logo, a 

lei atualmente não vem sendo cumprida pela população e fiscalizada pela Prefeitura. 

 

O índice de eficiência de sistema de tratamento do tipo como o utilizado nas duas 

ETEs existentes, com reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), pode atingir 

uma eficiência de 90% de remoção de carga orgânica quando operado em condições 

ótimas de funcionamento com TDH (tempo de detenção) de 18 a 20 horas de 

permanência no reator. 

Conforme PMSB FEV 2016, o IPPLAN não conseguiu acessar as informações 

operacionais de cada uma das ETEs, como capacidade de tratamento, índice de 

eficiência na remoção de carga orgânica e possibilidade de expansão, entretanto, 

como referência, foram obtidos dados da qualidade da água de dois pontos no 

município onde é feito o controle pelo INEMA. O Índice de Qualidade da Água (IQA) e 

o Índice de Estado Trófico (IET) consideram parâmetros físicos, químicos e biológicos, 

refletindo a poluição em decorrência da temperatura, pH, oxigênio dissolvido, 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes, nitrogênio total, 

fósforo total, sólidos total e turbidez. O ponto de monitoramento do Programa Monitora 
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em Brumado localiza-se no Rio do Antônio, à montante da área urbana, na área da 

represa de Brumado. 

 

IET - Índice de Estado Trófico 
 

 

Fonte PMSB FEV 2016 - Gráfico do índice de estado trófico do Rio do Antônio. Ponto: CON-

ANT- 500. INEMA, Portal Monitora. 

 

 
 

Para esse mesmo ponto, verificou-se o Índice de Qualidade da Água (IQA), conforme 

figura a seguir. No período de 2008 a 2015 houve variação da qualidade, estando 

neste ano no limite entre boa e ótima. Apenas no ano de 2013, quando houve 

problemas com a represa de Truvisco, houve variação nesse índice, o que é verificado 

ao se cruzar a informação de ambos os gráficos do INEMA. Logo, é importante que 

Brumado faça o tratamento adequado do esgoto, de forma a manter a ainda boa 

qualidade da água para os usos a jusante – incluindo a área urbana do município e o 

encaminhamento das águas ao Rio Brumado e, posteriormente ao Rio de Contas - e 

possibilitando que esse manancial venha a ser aproveitado para abastecimento 

novamente no futuro.
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Índice de Qualidade da Água do Rio do Antônio, em ponto à montante da área 

urbana, no período de 2008 a 2015. Fonte: INEMA, Monitora. 

 

Outro ponto que merece destaque é que atualmente a EMBASA atende parcialmente 

a Portara nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos 

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

de potabilidade. 

 
3.4. Esgoto na Zona Rural 

Quanto a coleta e tratamento dos efluentes gerados na área rural, assentamentos e 

distritos a Prefeitura não realiza nenhuma ação que termina com o lançamento direto 

em corpos d’água e/ou fossas negras. Como não há nenhuma ação para melhoria da 

prestação desse serviço, o mesmo (quando existente) opera em caráter emergencial, 

sendo necessário haver ações efetivas para que melhore as condições ambientais 

das águas subterrâneas e solo. 

Também se verificou junto à população rural, por meio do questionário aplicado na 

reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que as principais 

doenças de veiculação hídrica com relação direta com saneamento são dengue e 
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disenteria. A primeira é viral, transmitida pelo mosquito que se desenvolve em águas 

paradas. A segunda é uma infecção causada por vírus, bactérias, protozoários ou 

parasitas após ingestão de comida ou água contaminada, ou por contato oral com 

objetos contaminados. Logo, de forma indireta essa doença pode estar associada à 

contaminação de água subterrânea de poços, seja devido à proximidade com fossas, 

seja devido à inexistência de tratamento. 

 

 

Fonte: PMSB FEV 2016 - Gráfico da destinação dos efluentes domésticos na Zona Rural, conforme 

questionário aplicado. Elaboração: IPPLAN 2015. 

 

 

O gráfico a seguir mostra a relação de doenças mais comuns na 

Zona Rural. 
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Fonte: PMSB FEV 2016 - Gráfico das doenças mais comuns na Zona Rural, conforme questionário 

aplicado. Elaboração: IPPLAN 2015. 

 

 

3.5. Receitas e despesas 

Com base na Lei nº 1.174/1997, a EMBASA, embora com contrato vencido em 

setembro de 2017, ainda continua a executar e explorar os serviços públicos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário das áreas urbanas do município, 

incumbindo a ela arrecadar valores tarifários pertinentes aos serviços prestados 

(cláusula segunda do contrato), mesmo que de forma precária.  

A cobrança de tarifa para os serviços de esgoto atualmente praticado pela EMBASA 

é descrito na tabela abaixo, em vigor a partir de 12/06/2018. 
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Fonte: EMBASA 

 

A receita direta dos serviços de esgoto ficou em 2015 (período de janeiro a agosto) foi 

de 2,28% da receita gerada pelo serviço de água e representou 2,39% da Receita 

total do sistema de água e esgoto. Vale dizer que desde 2005 o volume faturado de 

esgoto tem sido maior do que o de esgoto tratado, o que deve ocorrer tanto por 

extravasamento e perdas na rede, quanto pelo volume ser estimado para o cálculo da 

fatura, ratificando a possibilidade de haver ligações de esgoto em rede de drenagem 

pluvial e vice-versa. 

As despesas do sistema foram apresentadas em conjunto com o sistema de água¹³. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13Ver tabela do item “2.7 – Receitas e Despesas’ – Água. 
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3.6. Planejamento estratégico 

Os pontos levantados durante a elaboração do PMSB Fev 2016 pelo Grupo de 

Trabalho nas atividades de Planejamento Estratégico só vieram a confirmar os dados 

técnicos identificados, como se vê a seguir. 

Pontos Fortes: 

 Existência de projeto de esgotamento sanitário (necessitando atualização); 

 Conscientização da comunidade de que há necessidade de implantação do sistema 

de esgotamento sanitário; 

 Topografia da cidade favorece a implantação do sistema de esgotamento sanitário; 

 Existência de lei municipal 1205, que cria normas de proteção do Rio do Antônio, 

citando a necessidade de construção de canais e sistemas de tratamento de esgoto. 

Pontos Fracos: 

 Rede mista para esgoto e águas pluviais; 

 Contaminação dos rios e lençóis freáticos; 

 Despejo dos efluentes líquidos sem tratamento nos corpos hídricos; 

 Projeto de esgotamento sanitário do município desatualizado; 

 Não cumprimento da cláusula de captação e tratamento do esgoto pela 

concessionária; 

 Lei 1205 não aplicada; 

 Disposição de esgoto in natura no Rio causa contaminação do solo. 

Oportunidades: 

 Existência de cláusula no termo de concessão para implantação do esgotamento 

sanitário; 

 Liberação de verbas externas para implantação do esgotamento sanitário no 

município de Brumado; 

 Consórcios entre os municípios que margeiam o Rio do Antônio; 

 Existência de técnicas de construção de fossas ecológicas (zona rural e urbana); 

 Acesso aos recursos federais de esgotamento sanitário em decorrência da 

elaboração do PMSB. 
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Riscos: 

 Ausência de responsabilidade compartilhada entre os municípios; 

 Impossibilidade de recebimento de verba federal em função do projeto de 

esgotamento sanitário estar desatualizado. 
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4. CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO 

Com o levantamento de dados oficiais, visitas técnicas e oficinas com o Grupo de 

Trabalho do PMSB Fev 2016 e estudos conduzidos durante o PMI Outubro 2018, foi 

possível levantar os pontos mais críticos no diagnóstico das vertentes de água e 

esgoto, a serem trabalhados na etapa de prognóstico com a definição de ações e 

metas passiveis de serem executadas em curto, médio e longo prazo, até 12 anos 

observando-se que os estudos populacionais e de demanda foram desenvolvidos para 

um cenário de 35 anos conforme estabelecido no Edital de Chamamento Público nº 

002/2018. Seguem as principais questões levantadas: 

 

4.1. Sistema de Abastecimento de Água 

O sistema de abastecimento de água de Brumado atende praticamente 100% da 

população da área urbana e algumas localidades rurais – considerando, para tal, a 

classificação feita pelo IBGE no Censo 2010. Se for considerar nesse cômputo a 

população residente nas áreas de expansão urbana e urbanizáveis definidas na Lei 

1.700/2013, o atendimento não será de 100%, pois apenas parcela dessa população 

ainda dita rural é atendida pelas ETA’s 2 e 3 (Lagoa Funda). As demais sedes de 

distritos, povoados e localidades rurais não são atendidas por rede de abastecimento 

de água potável, contando com alternativas tais como poço artesiano mantido pela 

Prefeitura, caminhão pipa do Exército – esses também abastecidos nas Estações de 

Tratamento de Água operadas pela EMBASA, por água de rio ou mina, sendo o uso 

de cisterna bastante recorrente nessas localidades, independentemente de haver 

abastecimento por outra forma. Logo, a ausência de um sistema que permita o 

abastecimento de água potável com regularidade e segurança aponta para a 

necessidade de estruturação de medidas que sanem as dificuldades atuais e que 

possibilite a universalização do acesso a esse serviço. 

Outro fator a ser destacado é a ausência de controle da vazão de água retirada dos 

poços artesianos na Zona Rural e, igualmente, a ausência de cobrança por esse 

serviço, sendo primordial se fazer estudos para identificar a capacidade de vazão 

dos poços, a população atendida por cada um e o volume consumido. Só assim será 

possível avaliar com mais detalhes as reais necessidades de água na Zona Rural e 

fazer sua adequada gestão, havendo equilíbrio entre custos, remuneração do sistema 

e continuidade do serviço no longo prazo. 
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4.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

Conforme avaliação desenvolvida no item “3.3. Operação e manutenção do sistema 

de esgotamento sanitário”, baseada nos dados da ANA, verifica-se que mais de 80% 

da população urbanizada lança seu esgoto em redes que encaminham os efluentes 

do esgoto diretamente para os cursos d’água, prejudicando de forma considerável a 

qualidade hídrica do Rio do Antônio, principal corpo d’água que banha a área urbana 

do município de Brumado. 

Em visita técnica ao local observou-se a existência de diversas redes coletoras de 

esgoto na maior parte da cidade. Parte dessas redes de esgotamento sanitário 

apresentam, em alguns pontos, recebimento de águas pluviais através de caixas 

coletoras indevidamente inseridas na rede. Nos casos onde isso ocorre, as mesmas 

deverão ser separadas, desligando-se as interferências de drenagem e construindo-

se pequenos trechos de encaminhamento das águas de drenagem separadamente do 

esgoto coletado. 

 

 

4.3. Gestão dos Serviços de Saneamento – Água e Esgoto 

Ao longo das oficinas de planejamento estratégico para construção do diagnóstico, o 

Grupo de Trabalho levantou pontos fracos que, embora relacionados mais a algum 

eixo do saneamento do que a outro, têm a ver com a gestão dos serviços de 

saneamento prestados como um todo: 

 Falta de acesso aos serviços de abastecimento de água e esgoto na Zona 

Rural, especialmente em razão de ter inúmeros povoados dispersos no 

município; 

 O não cumprimento pela EMBASA da cláusula referente à provisão de 

esgotamento sanitário no município; 

 A limitação da EMBASA para atender toda a demanda de água, 

especialmente no que diz respeito ao carregamento de caminhões pipa 

para abastecimento de água da Zona Rural; 

 A inexistência de mapeamentos e dados organizados referentes à 

situação do saneamento no município, especialmente no que diz respeito 

à água na Zona Rural e ao cadastramento de redes de drenagem pluvial; 

 O fato da coleta seletiva não existir enquanto política pública, mas sim ser 

algo desenvolvido no município pela COMAR, pelo seu interesse 

comercial nos resíduos recicláveis; 
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 Ausência de fiscalização que dê conta de notificar todas as irregularidades 

relacionadas à disposição de resíduos e às ligações clandestinas de 

esgoto na rede de drenagem e vice-versa; 

 Inexigibilidade pela Prefeitura de provisão de rede de coleta e tratamento 

de esgoto sanitário nos novos loteamentos. 

 

Percebeu-se que a prefeitura não exerceu seu poder de polícia, no sentido de não 

cobrar dos prestadores de serviço as informações que lhe são necessárias para fazer 

a adequada gestão dos contratos, sendo tal ponto de extrema importância para a 

efetividade do plano. 

Conclui-se, portanto, a etapa de diagnóstico situacional, que concilia os dados 

técnicos fornecidos pela equipe da Prefeitura Municipal, pela concessionária dos 

serviços de água e esgoto, bem como pelas diversas fontes secundárias pesquisadas 

e referências bibliográficas. 
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II - PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO 

5. CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO PROGNÓSTICO 

O presente produto tem como objetivo apresentar o prognóstico e as alternativas para 

universalização, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas para Brumado, incluindo 

a organização ou adequação da estrutura municipal para o planejamento, a prestação 

de serviço, a regulação, a fiscalização e o controle social. 

As bases utilizadas para produzir esse documento foram o diagnóstico situacional – 

que considerou tanto dados técnicos, como os da leitura comunitária feita nas oficinas 

com o Grupo de Trabalho (GT) – e os resultados obtidos em 2 oficinas com o GT, a 

saber:  

 Oficina de Prognóstico – realizada nos dias 06 e 07 de outubro de 2015, em 

que se definiram ações estratégicas para tratar cada um dos itens levantados 

nas oficinas de diagnóstico; 

 Oficina de Diretrizes, Metas e Ações – realizada nos dias 10 e 11 de novembro 

de 2015, onde, a partir do diagnóstico apresentado e das projeções de 

demandas feitas pelo IPPLAN, foram discutidos os cenários possíveis, as 

metas, prazos e os responsáveis por elas. Observa-se que foi levada uma 

versão preliminar de programas, projetos e ações em que as ações 

estratégicas resultantes da oficina de prognóstico foram agrupadas da forma 

que se entendeu ser coerente com a realidade local. 

Com base nesse trabalho, apresenta-se a seguir os resultados para o prognóstico 

para o município de Brumado (BA), bem como os resultados das metas e ações 

propostas como estratégias para melhoria das condições dos serviços de saneamento 

que foram planejados de forma participativa, realizada pelas audiências / pré 

conferência e aprovadas pela I Conferência Municipal de saneamento Básico – Água 

e Esgoto em junho de 2019. 
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6. CENÁRIOS FUTUROS 

A metodologia de elaboração de cenários tem como objetivo entender a situação 

futura para o município de forma estruturada, servindo de base para o planejamento 

e formulação de estratégias para responder adequadamente às tendências 

verificadas. Esses cenários são feitos a partir de projeções históricas, em que são 

verificadas tendências que podem influenciar o município, resultando em uma 

paisagem futura especial e particular. 

A dinâmica de crescimento da população é um dos principais aspectos que 

condicionam a definição de cenários, afinal é essa população que deve ser suprida 

com os serviços de saneamento e que demandará ações por parte do poder público. 

Paralelamente a isso, deve haver ruma reflexão quanto às variáveis relacionadas ao 

desenvolvimento socioeconômico do município que têm interferência com aspectos 

externos, de forma a identificar os aspectos mais dúvidas, que merecem atenção do 

setor público. 

 

6.1 Dados gerais do crescimento populacional 

Para entender as tendências de crescimento é necessário entender a dinâmica de 

crescimento populacional do município nas últimas décadas. Com este objetivo, 

apresenta-se a seguir. 

 

A partir dos dados populacionais do IBGE (estimativa 2018), foram desenvolvidas 

projeções de crescimento estimado das populações. 

 

Ano 

POPULAÇÃO TOTAL POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL 

População  
Cresc. 

(%) 
População 

% do 
total 

Cresc. 
(%) 

População 
% do 
total 

Cresc. 
(%) 

2018 67.048 - 47.297 70,54% - 19.751 29,46% - 

2028 72.060 7,48% 50.832 70,54% 7,47% 21.228 29,46% 7,48% 

2038 74.914 3,96% 52.436 69,99% 3,16% 22.478 30,01% 5,89% 

2053 79.418 6,01% 56.023 70,54% 6,84% 23.395 29,46% 4,08% 

Fonte: IBGE, SEI e Estudos Técnicos PMI Outubro 2018 

 

Observa-se que a taxa de urbanização atual é de cerca de 70%, abaixo da taxa 

projetada para o Estado da Bahia para 2015, de 73,8% (SEI, 2013).  

Segundo boletim de projeções populacionais do SEI (2013) há tendência de redução 

da taxa geométrica de crescimento para Brumado, o que foi confirmado nos estudos 

da PMI Outubro 2018. No território de identidade do Sertão Produtivo – onde se 



 

73 
 

localiza Brumado – o índice de envelhecimento da população tende a ser um dos mais 

altos do Estado. 

 

6.2 Projeção populacional 

A projeção da população para o município de Brumado para os próximos 35 anos foi 

feita a partir de dados de dados populacionais do IBGE (estimativa 2018) e de dados 

a partir dos estudos existentes para o Estado da Bahia, disponível no Boletim Especial 

do SEI Projeções Populacionais para a Bahia – 2020-2030.  

Dessa forma, o cenário projetado considera o grau de urbanização de cerca de 84% 

para 2053 e população total de 79.418.  

 

6.3 Tendências de desenvolvimento socioeconômico 

Apesar de ter sido estudada a tendência de crescimento demográfico, foram 

levantados outros aspectos socioeconômicos que podem ter interferência na 

concretização do cenário previsto para o saneamento. Para melhor embasamento do 

cenário possível para os próximos anos e das condicionantes que devem ser vistas 

como pontos de alerta ou riscos, foram traçados três cenários adaptados dos cenários 

planejados e discutidos para o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). Para 

o Plansab, o cenário 1 foi escolhido como mais real, entretanto decidiu-se consultar a 

população por meio do GT para constatar se haveria um cenário específico para o 

município de Brumado. 

Dessa forma, na oficina de diretrizes, metas e ações realizada no dia 10 de novembro 

de 2015 durante o desenvolvimento do PMSB Fev 2016, tais cenários foram 

apresentados e, individualmente e em silêncio, cada pessoa identificou qual deles 

apresentava a condição mais próxima da realidade de Brumado, olhando, para isso, 

cada quesito. O Cenário 2 foi o escolhido para 12 de 17 variáveis, seguido pelo 

Cenário 3 (4/17) e pelo Cenário 1 (1/17), como se vê na Tabela a seguir, onde são 

apresentados os cenários possíveis utilizados no Plansab e votados para Brumado 

pelo GT.
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Tabela de comparação qualitativa de indicadores macroeconômicos e 

socioambientais nos Cenários 

 

VARIÁVEIS CENÁRIO IDEAL CENÁRIO REALISTA 
CENÁRIO 

PESSIMISTA 

 

 

QUADRO 

MACROECONÔMICO 

Elevado crescimento, 

sem gerar pressões 

inflacionárias, com 

uma relação 

dívida/PIB 

decrescente. 

3 

Menor crescimento 

mundial, menor 

expansão da taxa 

de investimento e 

maior pressão 

inflacionária. 

12 

Menor crescimento 

mundial, menor 

expansão da taxa 

de investimento e 

maior pressão 

inflacionária. 

1 

 

FINANÇAS PÚBLICAS 

Declínio rápido 

do endividamento 

(relação 

dívida/PIB) 

2 

Declínio gradual 

do endividamento 

(relação 

dívida/PIB) 

14 

Declínio gradual 

do endividamento 

(relação 

dívida/PIB) 

0 

 

 

 

PAPEL DO ESTADO 

 

Provedor dos 

serviços públicos e 

condutor das políticas 

públicas essenciais 

 

7 

Redução do 

papel do estado 

com a maior 

participação do 

setor privado na 

prestação de 

serviços de 

funções 

essenciais 

8 

Redução do 

papel do estado 

com a maior 

participação do 

setor privado na 

prestação de 

serviços de 

funções 

essenciais 

1 

 

 

 

CAPACIDADE DE 

INVESTIMENTO 

PÚBLICO 

 

Crescimento do 

patamar dos 

investimentos 

públicos federais 

submetidos ao 

controle social 

 

4 

Manutenção do 

atual patamar dos 

investimentos 

públicos federais, 

distribuídos 

parcialmente com 

critérios de 

planejamento 

11 

Manutenção do 

atual patamar dos 

investimentos 

públicos federais, 

distribuídos 

parcialmente com 

critérios de 

planejamento 

1 

CARGA TRIBUTÁRIA E 

ENCARGOS SOCIAIS 

Redução 

significa

tiva 4 

Pequena redução dos 

encargos 

11 

Pequena redução dos 

encargos 

0 

TAXA DE 

INVESTIMENTO 

Alta 

1 

Moderada 

6 

Baixa 

9 

CRESCIMENTO 

ECONÔMICO 

Alto (4,0% a.a.) 

0 

Médio (3,0% a.a.) 

7 

Baixo (2,0% a.a.) 

9 

INFLAÇÃO 
Baixa e controlada 

11 

Baixa e controlada 

4 

Baixa e controlada 

0 

CAPACIDADE DE 

GESTÃO 

PÚBLICA 

Ampla 

3 

Ampla 

4 

Limitada 

9 
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NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 

Crescimento rápido 

2 

Crescimento médio 

14 

Crescimento médio 

0 

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA 

Moderada e ampla 

3 

Moderada e seletiva 

7 

Baixa e seletiva 

6 

 

MATRIZ ENERGÉTICA 

Presença relevante 

das fontes renováveis 

5 

Presença modesta 

das fontes renováveis 

6 

Presença tímida das 

fontes renováveis 

5 

 

QUALIDADE AMBIENTAL 

Moderação das 

pressões antrópicas 

e recuperação de 

áreas degradadas 

4 

Leve redução da 

degradação 

ambiental 

8 

Persistência da 

degradação 

ambiental 

4 

POBREZA E 

DESIGUALDADES 

SOCIAIS 

Redução significativa 

e estrutural 

3 

Gradual 

redução da 

pobreza 

11 

Gradual 

redução da 

pobreza 

2 

VIOLÊNCIA E 

CRIMINALIDAD

E 

Diminuição 

significat

iva 2 

Redução gradual da 

violência 

13 

Redução gradual da 

violência 

1 

 

DESIGUALDADE

S 

REGIONAIS 

Declínio gradual 

e 

consistente da 

concentração 

regional 4 

Pequena 

redução da 

concentração 

regional 

12 

Pequena 

redução da 

concentração 

regional 

0 

 

DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Desenvolvimento 

de políticas 

adequadas para os 

grandes centros 

3 

Desenvolvimento 

de políticas 

adequadas para os 

grandes 

5 

Modelo inadequado 

de crescimento 

urbano 

8 

Fonte: PMSB FEV 2016 

 

6.4 Cenários específicos para o Saneamento Básico – Água e Esgoto 

Para elaboração do presente prognóstico, foi considerado o cenário REALISTA como 

o cenário possível de ser alcançado tanto tecnicamente quanto economicamente pelo 

município, com a seguinte característica, na visão do grupo de trabalho: 

REALISTA: A partir das tendências de desenvolvimento do passado recente, 

considera-se para o futuro os principais vetores estratégicos associados à mobilização 

da capacidade de modernização. Este cenário propõe que o município melhore seus 

índices atuais a partir de metodologias, programas e ações que estejam mais 

próximos da realidade local, possibilitando o avanço gradativo, viabilizando assim as 

melhorias necessárias para que todos os eixos do saneamento básico, destacando-

se o de água e esgoto, operem de maneira satisfatória e atendendo a toda a 

Legislação Ambiental e de Saúde vigente. Nesse quadro, ter-se-á uma 

compatibilização da disponibilidade de recursos tecnológicos e financeiros para 
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atendimento de uma situação real, certamente melhor que o tendencial, porém não o 

IDEAL. 

A seguir são apresentados as diretrizes específicas para os eixos água e esgoto do 

saneamento, segundo os conceitos acima explicitados. 

 

 
6.4.1. Abastecimento de Água 

CENÁRIO REALISTA: 

 

 A universalização do atendimento dos serviços de abastecimento de água potável 

(população urbana e rural) ocorrerá até 2025; 

 A qualidade da água distribuída continua melhorando, atingindo e mantendo um 

patamar bastante aceitável, atendendo plenamente à legislação vigente; 

 A continuidade no abastecimento continua melhorando, através de ações e obras, 

como por exemplo, a fixação pela operadora de critério de disponibilizar maior 

volume de reservação que o previsto em norma; 

 As perdas no sistema de distribuição passarão a ser combatidas com adoção de 

ações e tecnologias que proporcionem a redução das perdas e do desperdício no 

uso de água potável. 

 

6.4.2. Esgotamento Sanitário 

CENÁRIO REALISTA: 

 Será implantado o sistema de esgotamento sanitário na zona urbana (rede coletora 

e tratamento) até 2025, mantendo-se o atendimento a toda a população urbana até 

o final do período de planejamento; 

 Serão implantadas soluções alternativas de tratamento na zona rural, evoluindo 

gradativamente, chegando a 50% da população rural até 2035, o qual pode ser 

considerado um percentual bastante satisfatório para a realidade local; 

 A qualidade do esgoto coletado e tratado continua evoluindo, atingindo e mantendo 

um patamar bastante aceitável na eficiência do serviço, atendendo plenamente à 

legislação ambiental vigente. 
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6.4.4. Síntese dos Cenários para o Sistema de Saneamento – Água e Esgoto 

Os cenários propostos para os serviços de saneamento estão sintetizados abaixo, 

cabendo destacar que os horizontes temporais deverão ser postergados já que as 

ações previstas no PMSB Fev 2016 não foram concretizadas. 

 

O quadro a seguir mostra o resumo dos critérios propostos Água e Esgoto. 

 

 

Fonte: PMSB FEV 2016. 
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7. DEMANDAS PROJETADAS 

 
7.1. Parâmetros e critérios para projeto 

A seguir são apresentados os principais parâmetros e critérios revisados, para a 

projeção das demandas e para nortear o plano de investimentos. 

 

Parâmetros e critérios de projeto considerados para as projeções futuras. 

 

PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO VALOR 

Horizonte de projeto para as metas, programas 

e ações (unidades do sistema) 
35 anos (PMI Out 2018) 

Coeficiente de retorno 

(esgoto coletado/água consumida) 
0,8 

Grau de atendimento 

(área urbanizada e áreas urbanizáveis) 

Evolução até 100% para a 

população urbana (Água) e 

95% para população urbana 

(Esgoto) 

Extensão de rede 6,1 m/hab 

Coeficiente de variação de vazão 

(NBR 12.211/92) 

k1 = 1,10 (coef. Qmáx diária) 

k2 = 1,30 (coef. Qmáx 

horária) 

Consumo per capita líquido sem perdas (L/hab x 

dia)  
109,23 (SNIS 2016 – IN022) 

Consumo per capita líquido sem perdas (L/hab x 

dia) – incluindo estimativa para usos especiais e 

não residenciais 

130,00 para projeto 

Tempo diário de operação do sistema de 

abastecimento de água 
18 horas 

 

 

Horizonte de projeto: é o prazo para o qual as demandas estão projetadas, no caso 

35 anos, e assim sendo, é para esse período que as ações devem ser planejadas, 

com metas de curto, médio e longo prazo a serem atingidas. 

Coeficiente de retorno: representa a relação do volume de esgoto recebido na rede 

coletora sobre o volume de água efetivamente consumido pela população. Esse valor 

é o recomendado pela norma NBR 9649/86 – Projetos de Redes Coletoras de Esgoto 
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Sanitário. 

Grau de atendimento: os serviços manterão o grau de atendimento atual, que deverá 

evoluir até 100% da população residente nas áreas urbanizadas abrangidas pelo 

projeto. Não se incluiu como premissa o atendimento de 100% da população total 

por rede pública coletiva tradicional, pois a dinâmica do campo é distinta da urbana e 

as formas como se dá a ocupação do território definirão as alternativas localizadas 

mais viáveis.  

Extensão de rede: adotou-se um valor referencial de expansão de rede em função 

da população atual de 6,1 metros por habitante, valor usual em projetos desse porte. 

Coeficiente de variação de vazão: de acordo com a NBR 12211/92 - Estudo de 

Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água – devem ser adotados 

os coeficientes k1 e k2: 

 k1 – relação entre o maior consumo diário verificado no período de um ano e 

o consumo médio diário nesse mesmo período; 

 k2 - relação entre a vazão máxima horária e a vazão média do dia de maior 

consumo. 

Inexistindo dados locais oriundos de pesquisas, a NBR 9649/86 – Projetos de Redes 

Coletoras de Esgoto Sanitário – recomenda a utilização dos seguintes coeficientes de 

projeto: 

 k1 – Coeficiente de vazão máxima diária = 1,10 

 k2 – Coeficiente de vazão máxima horária = 1,30. 

Consumo per capita: observa-se que o consumo per capita em Brumado só reduziu 

nos últimos anos. Considera-se que o valor atual está abaixo do indicado pela 

literatura, estimando-se como critério de projeto 130 litros por pessoa por dia, incluindo 

um percentual para usos especiais e não residenciais, valor compatível com a média 

do município e do Estado, estando acima da média da Bahia para os últimos  anos 

(111,3 l/hab.dia), da média para o Nordeste (112,45 l/hab.dia) e da média brasileira 

(154,1 l/hab.dia). No panorama brasileiro, o consumo per capita na Bahia é o terceiro 

menor do país, estando à frente apenas de Alagoas e Pernambuco. 
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Consumo médio de água per capita em Brumado. Fonte: SNIS, EMBASA. 

 

Consumo per capita 

Ano l/hab x 

dia 

2010 117,20 

2013 111,71 

2015 106,49 

2016 109,23 

 
 
7.2. Abastecimento de água 

Para a projeção de demanda por abastecimento de água, utilizou-se a projeção 

demográfica do IBGE e da SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia, bem como a evolução da diminuição do índice de perdas – hoje na casa 

dos 22%. A projeção de demanda foi feita tanto para a população total, para a 

população da área de abrangência do projeto desenvolvido no PMI Outubro 2018, 

bem como para a população dispersa fora da área de abrangência do projeto. Em 

resumo, adotou-se os seguintes critérios: 

 Atendimento de praticamente 100% da população residente nas áreas urbanizados 

do projeto; 

 Atendimento de praticamente 100% da população residente nas áreas não 

abrangidas pelo projeto, mas não necessariamente com abastecimento por rede 

pública coletiva tradicional; 

 Redução gradativa do índice de perdas, chegando a 19% em 2035, com o apoio de 

programas de redução de perdas; 

 Usos especiais e não residenciais representarão cerca de 12% do consumo total 

de água incluído no valor do per capita de 130 l/s; 

 Outorga da Barragem de Cristalândia para 21.901 m³/dia (até 2034), sem 

alteamento; 

 Capacidade Nominal do SAA atual de 17.010m³/dia (ETAs 1, 2 e 3 = 225 l/s, 

operando 18 horas por dia); 

 Previsão de água exportada para manter o atendimento de Malhada de Pedras (até 
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1.050m³/dia), a partir da ETA 2 do sistema da Sede de Brumado; 

 Previsão de produção na ETA 2 para manter o abastecimento dos caminhões pipa 

de terceiros (até 800 m³/dia); 

 Volume de reservação (água tratada) de 5.320,00m³, sendo que um deles (RAP 6 

– 300m³) atende ao município de Malhada de Pedras. Assim, os reservatórios que 

atendem Brumado totalizam 5.020,00m³; 

 Volume de reservação projetado estimado em 50% do consumo médio de um dia 

de abastecimento; 

 Operação do Sistema de Abastecimento de Água de 18 horas; 

 Demanda de produção de água calculada com base na vazão média operando 18 

horas por dia; 

 Extensão da rede de abastecimento de água de 380,36km (SNIS, 2016). 

 

As projeções feitas consideraram as definições acima e os cálculos abaixo 

apresentados: 

 

VAZÃO DE ÁGUA MÉDIA DIÁRIA (COM PERDAS): 

Q =

P x q

1−p

86400
 , onde: 

 

Q = vazão média diária (l/s); 

P = população a ser considerada no projeto (habitantes); 

q = consumo per capita, em litros por habitante por dia (l/hab.dia); 

p = índice de perdas na distribuição; 

 

 
VAZÃO DOS DIAS DE MAIOR CONSUMO 

 

𝐐𝐦𝐚𝐱 𝐝𝐢𝐚 = 𝐐 × 𝐤𝟏 (l/s), onde: 

 

Qmax dia = vazão máxima nos dias de maior consumo (l/s); 

Q = vazão média diária (l/s); 
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k1 = Coeficiente de vazão máxima diária = 1,10. 

 

 

 
VAZÃO DOS DIAS DE MAIOR CONSUMO E NA HORA DE MAIOR CONSUMO 

𝐐𝐦𝐚𝐱 = 𝐐 × 𝐤𝟏 × 𝐤𝟐   (l.s), onde: 

 

Qmax hora = vazão máxima na hora de maior consumo  (l/s); 

Q = vazão média diária (l/s); 

k1 = Coeficiente de vazão máxima diária (= 1,10); 

k2 = Coeficiente de vazão máxima horária (= 1,30). 

 

 

 

 

VAZÃO DE ÁGUA MÉDIA DE PRODUÇÃO (COM PERDAS): 

Q =

P x q

1−p

3600 x h
 , onde: 

 

Q = vazão média de produção de água (l/s); 

P = população a ser considerada no projeto (habitantes); 

q = consumo per capita, em litros por habitante por dia (l/hab.dia); 

p = índice de perdas na distribuição; 

h = número de horas de operação sistema (=18 horas). 

 

Os cálculos foram feitos para a demanda de produção de água para população 

residente nas áreas urbanizadas abrangidas pelo projeto, a ser atendida por soluções 

coletivas tradicionais e a população das áreas não abrangidas (áreas de expansão e 

rurais), a ser atendida por soluções localizadas. Dessa forma, poderá ser atendida a 

população total do município. 

As tabelas a seguir apresentam as projeções para o sistema de abastecimento de 

água potável. 
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Projeção da demanda pelos serviços de abastecimento de água potável para a População 

Área Urbanizada  

 
Fonte: PMI Out 2018 

 

Projeção da demanda total de produção de água – Áreas de Expansão e Rurais 

 
Fonte: PMI Out 2018 

 

A análise das projeções indica que em 2053 a vazão média de água, ou seja, que 

garanta o abastecimento regular e contínuo a toda a população (uso doméstico e não 

residencial) será de 210,50 l/s (195,93 + 14,57) ou 13.640,4 m³/dia, considerando 

inclusive a exportação de água para Malhada de Pedras. 

Portanto, a capacidade operacional efetiva do sistema é atualmente insuficiente para 

atender toda a população com regularidade e continuidade. É necessário aumentar a 

capacidade efetiva de operação das ETAs existentes em curto prazo para que se 

consiga manter e melhorar o índice de atendimento da população urbana, incluindo 

ainda obras de ampliação da rede de abastecimento de água. 

A outorga da Barragem de Cristalândia para Brumado é suficiente para o 

abastecimento mesmo se toda a água que abastece o município de Brumado (zona 

urbana, zona rural e usos especiais) vier da mesma.  

Área 

Abrangida 

pelo Projeto

Exportação 

Malhada de 

Pedras

Total

(hab) (hab) (hab) (hab.) lxhabxdia % l/s l/s l/s l/s l/s l/s

2018 67.048            47.297            63.931 62.013 130 22,0% 119,62 131,59 171,06 159,50 16,20 175,70

2028 72.060            50.832            66.647 66.647 130 20,0% 125,35 137,88 179,25 167,13 16,20 183,34

2038 74.914            52.846            69.287 69.287 130 19,0% 128,71 141,58 184,05 171,61 16,20 187,81

2048 77.887            54.943            72.042 72.042 130 18,0% 132,19 145,41 189,03 176,25 16,20 192,46

2053 79.418            56.023            73.462 73.462 130 18,0% 134,80 148,28 192,76 179,73 16,20 195,93

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE ÁGUA POTÁVEL - ÁREAS URBANIZADAS CONFORME PMI OUT 2018

ANO

POPULAÇÃO 

TOTAL 

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO 

DE PROJETO 

- PMI OUT 

2018

POPULAÇÃO 

ABASTECIDA

Q.P.C. 

líquido
Perdas

Consumo 

Médio

Consumo 

Máximo 

Diário 

(k1=1,1)

Consumo 

Máximo 

Horário 

(k2=1,3)

Vazão de Produção

POPULAÇÃO 

URBANA

Área 

Abrangida 

pelo Projeto

(hab) (hab) (hab.) lxhabxdia % l/s l/s l/s l/s

2018 67.048            47.297            5.035 130 22,0% 9,71 10,68 13,89 12,95

2028 72.060            50.832            5.413 130 20,0% 10,18 11,20 14,56 13,57

2038 74.914            52.846            5.627 130 19,0% 10,45 11,50 14,95 13,94

2048 77.887            54.943            5.845 130 18,0% 10,73 11,80 15,34 14,30

2053 79.418            56.023            5.956 130 18,0% 10,93 12,02 15,63 14,57

Consumo 

Máximo 

Horário 

(k2=1,3)

Vazão de 

Produção

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE ÁGUA POTÁVEL - ÁREAS DE EXPANSÃO E RURAIS CONFORME PMI OUT 2018

ANO

POPULAÇÃO 

TOTAL 

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO 

URBANA

POPULAÇÃO 

DE PROJETO 

E 

ABASTECIDA

Q.P.C. 

líquido
Perdas

Consumo 

Médio

Consumo 

Máximo 

Diário 

(k1=1,1)
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É conveniente o seu alteamento, aumentando, por conseguinte, a vazão outorgada 

de forma a trazer maior segurança hídrica e possibilitar a captação de água nesse 

manancial para a demanda que surgirá posteriormente, considerando seu potencial 

de atendimento à toda região.  

Sabe-se, entretanto, que parte da população rural é atendida por água subterrânea 

com soluções localizadas. Logo, se estiver mantida essa alternativa para 

abastecimento de água potável na Zona Rural, esse aumento da barragem e da 

outorga aumentará ainda mais a necessária segurança hídrica para toda a região. 

Para se estimar preliminarmente a demanda de rede de abastecimento de água, 

pode-se utilizar o índice de extensão da rede por habitante de 6,1m (SNIS 2016) e 

considerando que a extensão de rede ocorrerá para praticamente 100% da população 

– ainda que isso não seja feito pela Concessionária, mas sim pela CERB ou pela 

Prefeitura, com a criação de sistemas autônomos de abastecimento nas comunidades 

de expansão e rurais, solução usualmente mais viável.  

Apenas como referência, o cálculo do aumento necessário de rede até o ano de 2053, 

atendendo a uma população estimada total de 79.418 hab., terá uma extensão de 104 

km já descontado a rede existente. 

 

Uma alternativa possível para a zona de expansão e rural considerada na presente 

revisão do plano é o uso de Caminhão Pipa, mas que só consegue se manter se 

houver água tratada em quantidade e qualidade suficientes, o que reforça as 

necessidades de aumento da capacidade de produção e de reservação. 

 

Como referência, para atender 50% do volume médio diário é necessário um 

acréscimo de volume de aproximadamente 1.500m³ na reservação para todo o 

sistema já descontado os 5.360 m³ existentes.   

 

Conforme se vê atualmente, apenas o RAP7 (400m³) atende essa finalidade muito 

menor do que o necessário, já que a ETA2 atende a parte da Sede, Vila Presidente 

Vargas, exportação para Malhada de Pedras e abastecimento de caminhões pipa. A   

reservação necessária deverá ser objeto de estudo mais detalhado na fase de projeto 

executivo.  
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 Resumo das principais carências e demandas do sistema de abastecimento de água 

para o município de Brumado para 2053.  

 

 

RESUMO DAS PRINCIPAIS CARÊNCIAS/NECESSIDADES PARA 2053 

Índice de atendimento (zonas urbana 

e rural) para 2053 

Praticamente 100% (79.418 

habitantes, ou seja, 

12.370 a mais que em 2018) 

Alternativas para atendimento 

da população rural 

Sistemas alternativos localizados de 

abastecimento 

nas comunidades  e/ou caminhão 

pipa 

População atendida das áreas 

urbanizadas (2053) 

Estimativa de 73.462 hab 

População atendidas das áreas de 

expansão e rurais (2053) 

Estimativa de 5.956 hab 

Demanda de água para população das 

áreas urbanizadas para 2053 (130 

L/hab x dia) 

 

11.646,5 m³/dia  

Demanda de água para população das 

áreas de expansão e rurais para 2053 

(130 L/hab x dia) 

944,14 m³/dia 

Demanda de água total 

  (população das áreas urbanizadas +    

expansão + rural) 

12.590,6 m³/dia 

Demanda de água para usos especiais e 

não residenciais (estimativa 12% do 

total incluído na demanda total) 
1.511 m³/dia 

Aumento da capacidade efetiva de 

tratamento de água para 2053 
69,5 l/s 

Aumento da capacidade estimada de 

reservação para 2053 (50% do Volume 

Diário) 

1.500 m³ 

Extensão da rede, considerando 

6,1m/hab 

484,44 km (total), devendo haver 

um aumento de 104 km 

Fonte: Estudos Técnicos 
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7.3 Esgotamento Sanitário 

As projeções e a identificação dos pontos de estrangulamento do sistema de 

esgotamento sanitário de Brumado consideraram os dados atuais, são apresentados 

na tabela resumo da capacidade atual do sistema de esgotamento sanitário a seguir. 

A projeção da demanda de esgotamento sanitário teve por base a demanda projetada 

de consumo de água, adotando-se o coeficiente de retorno de 0,80. A tabela de 

projeção e demanda por tratamento de esgoto a seguir apresenta os cálculos de 

demanda por tratamento de esgoto em volume por dia, considerando os mesmos 

coeficientes de variação da vazão k1 e k2 e as mesmas perdas físicas adotadas no 

cálculo da demanda por abastecimento de água potável, que partem de 22% em 

2018 para chegar a 18% em 2053. 

 

Resumo da capacidade atual do sistema de esgotamento sanitário. 

 

Situação do Esgotamento Sanitário em Brumado-BA 

Vazão Tratada na ETE Urbis II (m³/h) – Estimativa 2015 5,31 

Vazão Tratada na ETE São Jorge (m³/h) – Estimativa 2015 4,7 

Capacidade nominal da ETE Urbis II (m³/h) 26,6 

Capacidade nominal da ETE São Jorge (m³/h) 13,95 

Volume coletado (m³/ano) pelo sistema – SNIS 2016 170.900 

Volume faturado pelo sistema (m³/ano) – SNIS 2016 223.390 

Vazão atual do sistema (m³/dia) – Estimativa 2015 240 

Volume tratado (m³/ano) – SNIS 2016 170.900 

População atendida com esgotamento sanitário – SNIS 2016 5.514 

Volume produzido per capita (l/dia) – Referência SNIS 2016 84,91 
Fonte :PMSB FEV 2016 e SNIS 2016. 

 

Projeção de demanda por tratamento de esgoto, em vazão média nas áreas 

urbanizadas.  
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Fonte: Estudos Técnicos 

 

Para 2018 foi considerada a população de 5.514 habitantes (SNIS 2016) como 

atendida pelo sistema, o que representa 8,6% da população da área de projeto. Logo, 

é urgente a ampliação do sistema. O sistema atual tem capacidade nominal de 

tratamento de 40,55 m³/hora14. 

Assim, é necessário investir tanto na extensão da rede coletora de esgoto a toda a 

área urbanizada, desfazendo as ligações clandestinas em galerias de águas pluviais 

e vice-versa, como no aumento da capacidade de tratamento do sistema, seja com 

aumento da capacidade das duas ETE’s em operação (Brisas e Urbis II), seja com a 

instalação de uma ou mais ETE’s para atender a parte da população que não é 

atendida pelo serviço de esgoto ou até mesmo desativar as ETE’s existentes e 

construir uma única ETE de maior porte.  

O atendimento da população das áreas de expansão e rural das localidades afastadas 

das zonas urbanizadas em princípio deve ser através de soluções alternativas 

localizadas, como fossas sépticas, fossas ecológicas ou outra que se mostrar 

adequada à preservação do meio ambiente. São necessários estudos 

complementares para identificar a melhor forma de atender essa população. A tabela 

a seguir apresenta a estimativa potencial do esgoto a ser tratado na zona de expansão 

e rural. 

Cabe observar que as estimativas consideram um índice de atendimento de cerca de 

100% da população da área de projeto, podendo ser ajustado em função do critério 

de universalização do esgotamento sanitário que usualmente é inferior a 100%. 

 

14 Os dados apresentados pela EMBASA apresentavam números diferentes de capacidade 

nominal de tratamento, portanto, considerou-se a capacidade nominal de 26,6 m³/hora na 

ETE Brisas II e de 13,95m³/hora na ETE São Jorge, conforme croqui do sistema.

(hab) (hab) lxhabxdia % l/s l/s l/s l/s m

2018 67.048            5.514 130 22,0% 10,64 11,70 15,21 11,35 9.100,0

2028 72.060            66.647 130 20,0% 125,35 137,88 179,25 133,71 299.911,5

2038 74.914            69.287 130 19,0% 128,71 141,58 184,05 137,29 311.791,5

2048 77.887            72.042 130 18,0% 132,19 145,41 189,03 141,00 324.189,0

2053 79.418            73.462 130 18,0% 134,80 148,28 192,76 143,78 330.579,0

Extensão de 

rede 

coletora de 

esgoto para 

Zona 

80%

Consumo 

Médio

Consumo 

Máximo 

Diário 

(k1=1,1)

Consumo 

Máximo 

Horário 

(k2=1,3)

Demanda de 

Esgoto a ser 

Tratado

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE DEMANDA POR TRATAMENTO DE ESGOTO EM VAZÃO MÉDIA - ÁREAS URBANIZADAS 

ANO

POPULAÇÃO 

TOTAL 

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO 

URBANIZADA 

ATENDIDA

COEFICIENT

E DE 

RETORNO

Q.P.C. 

líquido
Perdas
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Projeção da demanda potencial de esgoto para atender a população de expansão e 

rural  
 

 

Fonte: Estudos Técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(hab) (hab) (hab) lxhabxdia % l/s l/s l/s l/s

2018 67.048            47.297            3.117 130 22,0% 6,01 6,61 8,60 4,81

2028 72.060            50.832            5.413 130 20,0% 10,18 11,20 14,56 8,14

2038 74.914            52.846            5.627 130 19,0% 10,45 11,50 14,95 8,36

2048 77.887            54.943            5.845 130 18,0% 10,73 11,80 15,34 8,58

2053 79.418            56.023            5.956 130 18,0% 10,93 12,02 15,63 8,74

80%

Consumo 

Máximo 

Diário 

(k1=1,1)

Consumo 

Máximo 

Horário 

(k2=1,3)

Demanda de 

Esgoto a ser 

Tratado

PROJEÇÃO DE DEMANDA DE DEMANDA POR TRATAMENTO PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE EXPANSÃO E RURAL

ANO

POPULAÇÃO 

TOTAL 

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO 

URBANA

POPULAÇÃO 

EXPANSÃO E 

RURAL

COEFICIENT

E DE 

RETORNO

Q.P.C. 

líquido
Perdas

Consumo 

Médio
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8. PLANO DE METAS 

Para melhor entendimento do que será apresentado à frente, seguem as definições 

dos termos aqui adotados: 

DIRETRIZES: são instruções que orientam, guiam, direcionam ou norteiam os 

elementos a serem planejados. As diretrizes propostas são subdivididas sob dois 

enfoques: gerais e específicas. As gerais são aquelas relacionadas com o 

sistema de saneamento como um todo, repetindo as diretrizes gerais da política 

nacional de saneamento básico – Lei Federal nº 11.445/2007, enquanto as 

específicas referem-se a cada um dos setores de água e esgoto do saneamento 

básico. 

OBJETIVOS: são enunciados resumidos do que de fato se deseja alcançar com 

cada projeto, ou seja, objetivo é o que responde à questão: o que se pretende 

alcançar? 

METAS: são os parâmetros que irão balizar o alcance dos objetivos. As metas 

declaram o quanto de fato queremos, como e/ou quando faremos, ou seja, é o 

elemento que permite inferir parâmetros de medição ao alcance dos objetivos. 

PROGRAMA: “é o conjunto de projetos homogêneos quanto a seu objetivo 

maior” (OLIVEIRA, 2012); 

PROJETO: “é um trabalho com datas de início e término previamente 

estabelecidas, coordenador responsável, resultado final predeterminado e no 

qual são alocados os recursos necessários para seu desenvolvimento” 

(OLIVEIRA, 2012). 

AÇÃO: caracteriza-se pela ação propriamente dita, ou seja, quem, como e de 

que forma serão realizadas as atividades. 

O Plano de Metas é um dos elementos do Plano de Saneamento, que parte das 

diretrizes para apresentar os objetivos relacionados elas e, na sequência, as metas 

(onde queremos chegar) e as estratégias de intervenção (como), que estão divididas 

em programas, projetos e ações, seguindo as definições anteriormente 

apresentadas. 

Como os aspectos a serem monitorados são as metas, para cada uma delas foi criado 

um código, que facilitará seu rastreamento. Os programas e projetos também foram 

codificados conforme o assunto, sendo que para cada projeto são apresentados os 

indicadores para controle da evolução das metas. A explicação dos códigos adotados 

é a que segue: 
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Código para Diretriz: Letras A a J 

 

Código para Meta, sendo n um número sequencial dentro de cada eixo: 

o AAn – Abastecimento de Água 

o ESn – Esgotamento Sanitário 

o SSn – Sistema de Saneamento e Outras Políticas relacionadas 

o GEn - Gestão 

Código para Programa: PXXN, sendo: 

 

o P – simboliza que o código é de Programa; 

o XX – letras que representam o eixo do saneamento tratado ou o assunto 

(AA, ES, SS ou GE, conforme explicação acima) 

o N – número sequencial de programa para cada eixo tratado. 

Código para Projeto: PXXN.n, sendo: 

 

o PXXN – código do Programa do qual o projeto faz parte; 

o n – Número sequencial do projeto dentro de um mesmo programa. 

 

 

8.1. Diretrizes, objetivos, metas, programas, projetos e ações 

Com base no diagnóstico situacional foram levantadas pelo Grupo de Trabalho 

conduzidos no PMSB Fev 2016 as diretrizes e metas para cada um dos eixos do 

saneamento, que foram trabalhadas pela equipe técnica e traduzidas como se verá a 

seguir. Na presente revisão foram considerados exclusivamente as vertentes de água 

e esgoto. Para cada diretriz serão apresentados os objetivos, metas, programas, 

projetos e ações. A seguir são apresentadas as diretrizes estratégicas para as 

vertentes água e esgoto pelo Grupo de Trabalho, com os objetivos, metas, programas, 

projetos e ações necessários para seu cumprimento. Cabe observar que praticamente 

nenhuma das ações previstas na versão original do Plano foram concretizadas as 

datas de atingimento de metas deverão ser ajustadas ao cenário realista, 

considerando como principal referência as metas do PLANSAB. 
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8.1.1 Abastecimento de água (AA) 

 

Objetivo: 

 

 Garantir a universalização do acesso às fontes de água potável com 

qualidade para toda a população do município 
 

Meta AA1.  

Em 2035 ter 100% da população urbana e rural com acesso a fonte de água 

potável, observando a legislação que define a zona urbana do município. 
 

Programa para a Meta AA1:  

PAA1 - Água potável para todos 

 

Projetos e ações do Programa PAA1: 

 

 PAA1.1. Água para todos da cidade 

Início: 1ºs/2016 

Término: 2ºs/2020  

Responsável: Concessionária 

Indicador: INAA01 - Índice de atendimento urbano de água 

Ações do PAA1.1: 

- Apresentar plano de investimento para extensão de rede de distribuição 

objetivando a cobertura de 100% da zona urbana; 

- Apresentar plano de investimento para a adequação das atividades de 

captação (Barragem de Cristalândia) e adução de água bruta; tratamento de 

água; reservação e micromedição; 

- Fiscalizar o cumprimento do contrato no tocante a potabilidade. 

 
 PAA1.2. Racionalização do uso da água potável (Plano de Perdas) 

Início: 2ºs/2016  

Término: 2ºs/2035  

A) Universalizar o acesso à água potável. 
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Responsáveis: SEPLA, SEMAR, SEMEC, SEINF e Concessionária. 

Parceiros: MODERA. 

Indicadores: INAA02 - Índice de perdas na distribuição e IN003 - Índice de 

perdas por ligação. 

Ações do PAA1.2: 

- Conceber as ações possíveis de serem implantadas considerando novas 

tecnologias e equipamentos que proporcionem a redução das perdas e do 

desperdício no uso de água potável (tanto nos sistemas de abastecimento como 

para o usuário final); 

- Identificar parcerias e fontes de financiamento; 

- Promover campanhas de uso racional da água; 

- Promover ações e fiscalização de combate ao uso irracional 

da água; 

- Viabilizar Congresso de Otimização do Uso da Água junto a 

Feira de Tecnologias para Uso Racional de Água. 

 
 PAA1.3. Água para todos da zona rural (responsabilidade da Concessionária 

e Prefeitura Municipal) 

Início: 1ºs/2016  

Término: 2ºs/2025  

Responsáveis: Concessionária e SEMAR 

Parceiro: CERB 

Indicadores: INAA04 - Domicílios rurais atendidos pela distribuição de água; 

INAA05 - Índice de hidrometração na Zona Rural; INAA06 - Irregularidade de 

poços. 

Ações do PAA1.3: 

- Conceber sistemas alternativos, permanentes, para abastecimento de água 

potável para a população rural conforme a forma de ocupação do território 

(habitação isolada, conglomerado de poucas habitações, bairros rurais e vilas); 

- Apresentar projetos técnicos para implantação dos sistemas; 
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- Identificar formas de gestão dos sistemas propostos com possibilidades de 

parcerias com a comunidade beneficiada; 

- Identificar fontes de financiamento do projeto; 

- Definir parceiros responsáveis e suas obrigações (Concessionária/Prefeitura 

Municipal/Comunidade); 

- Definir Plano de Execução do Projeto; 

- Elaborar estudo hidrológico para identificação do potencial hídrico na Zona 

Rural; 

- Implantar hidrômetros nos poços e nos domicílios rurais já atendidos por 

sistema autônomo; 

- Solicitar a outorga de águas subterrâneas (poços tubulares). 

 

 
8.1.2. Esgotamento Sanitário (ES) 

 

Objetivo: 

 Garantir o acesso aos serviços de esgotamento sanitário, incluindo tratamento 

dos efluentes para toda a população municipal. 
 

Meta ES1.  

Implantar a rede de esgotamento sanitário na zona urbana em 95% até 2038 

(ajustada tendo como referência o PLANSAB). 
 

B) Universalizar o acesso aos sistemas de esgotamento 
sanitário. 
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Programa para as Metas ES1, ES2, ES3 e ES4 (mais à frente): 

PES1 - Esgotamento Sanitário com qualidade para todos, um compromisso do 

município e execução da Concessionária. 

 
 
Projetos e ações do Programa PES1 para a Meta ES1: 
 

 PES1.1. Revisão e ampliação da rede de esgoto da zona urbana  

Início: 1ºs/2016  

Término: 2ºs/2025 

Responsável: SEINF e Concessionária 

Indicador: INES01. Índice de coleta de esgoto domiciliar na 

Zona Urbana. 

Ações do PES1.1: 

- Realizar estudo e cadastramento dos domicílios para identificação de ligações 

clandestinas; 

- Revisar projeto técnico de rede de esgoto para cobertura de toda a zona 

urbana (responsabilidade da Concessionária); 

- Definir o plano de investimento e de execução do projeto da rede e das 

ligações prediais; 

- Identificar fonte de financiamento; 

- Implantar rede de esgoto e ligações prediais conforme projeto. 
 

 
 

Meta ES2.  

Sistema de tratamento de esgotos domésticos na área urbanizada funcionando 

até 2024. 
 

 

 PES1.2. Implantação de Sistema de Tratamento de Esgoto  

Início: 1ºs/2016  

Término: 2ºs/2024 

Responsável: SEINF e Concessionária 

Indicador: INES02 - Índice de tratamento de esgoto. 
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Ações do PES1.2: 

- Realizar projeto técnico para implantação de sistema(s) de tratamento de 

esgotos domésticos para a zona urbana (responsabilidade da Concessionária); 

- Definir Plano de Investimentos e de execução do Projeto; 

- Identificar fontes de financiamento; 

- Implantar sistema de tratamento de esgoto para a zona urbana, conforme 

projeto. 
 
 

Meta ES3.  

Que 95% das habitações nas áreas urbanizadas tenham instalações sanitárias 

interligadas com a rede de esgotamento até 2025. 
 

 

 PES1.3. Soluções sanitárias para a zona urbana de forma a garantir o 

acesso aos serviços de esgotamento sanitário 

Início: 1ºs/2016 

Término: 2ºs/2025  

Responsável: SEINF e Concessionária 

Indicador: INES03 - Domicílios sem banheiro de uso exclusivo dos moradores. 

Ações do PES1.3: 

- Realizar cadastro de usuários urbanos que não dispõe de instalações sanitárias 

adequadas e que permita a ligação na rede (responsabilidade da 

Concessionária e Prefeitura Municipal); 

- Realizar projeto técnico para a implantação de unidades sanitárias; 

- Identificar fontes de financiamento; 

- Implantar instalações sanitárias nos domicílios identificados. 

 

 

 

Meta ES3. 

 Implantar soluções alternativas de esgotamento sanitário, ambientalmente 

adequadas, para as habitações e aglomerados rurais em pelo menos 50% até 
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2035. 
  

 

 

 PES1.4. Esgotamento sanitário rural  

Início: 1ºs/2016  

Término: 1ºs/2035  

Responsável: SEMAR 

Indicador: INES04. Domicílios rurais com tratamento de esgoto. 

Ações do PES1.4: 

- Realizar projeto técnico para solução alternativa de esgotamento/tratamento 

sanitário para as diferentes situações de ocupação/moradia da zona rural 

(responsabilidade da Concessionária e Prefeitura Municipal); 

- Realizar plano de investimento e de execução do projeto; 

- Identificar fontes de financiamento. 

 

 
8.1.3. Sistema de Saneamento e Outras Políticas (SS) 

 

Objetivo: 

 População do município educada e consciente de sua responsabilidade 

individual e coletiva para a promoção do meio ambiente saudável e equilibrado. 
 

Meta SS1.  

Implantar a política municipal de educação ambiental até 2020. (meta ajustada) 

 

 
Programa para a Meta SS1: 

 

PSS1 - Educação Ambiental Comunitária 
 

 
 
 

C) Contribuir para o desenvolvimento sustentável do 

ambiente urbano e rural. 
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Projetos e ações do Programa PSS1 para a Meta SS1: 

 
 PSS1.1. Projeto de educação ambiental para o sistema formal de educação do 

município. 

Início: 1ºs/2016 

Término: 2ºs/2035  

Responsável: SEMEC e SEMAR 

Indicador: INSS01 - Aulas de Educação Ambienta e INSS02 - Percepção da 

Educação Ambiental. 

Ações do PSS1.1: 

- Conceber proposta pedagógica de educação ambiental compatível com cada 

nível de ensino (pré-escolar, fundamental, EJA e Médio), definindo temas e 

conteúdos adequados à realidade local (responsável Sec. Munic. de Educação). 

- Apresentar a proposta aos órgãos gestores do Sistema Municipal de Educação; 

- Implantar a proposta. 

 
 PSS1.2. Projeto de Educação Ambiental Comunitária em parceria da Secretaria 

Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Início: 1ºs/2016 

Término: 2ºs/2035  

Responsável: SEMEC e SEMAR 

Indicador: INSS03 - Educação Ambiental na mídia.  

 

Ações do PSS1.2: 

- Conceber proposta de educação e comunicação comunitária com tema em 

saneamento básico e meio ambiente; 

- Identificar os meios e instrumentos de comunicação a serem utilizados 

(cartilhas, rádio, televisão, palestras, visitas, campanhas de campo, etc.); 

- Identificar e realizar parcerias possíveis para a implantação do projeto; 

- Definir calendário anual; 



 

98 
 

- Implantar o Projeto. 
 

 

 

 

Objetivo 1 da Diretriz D: 

 

 Promover a valorização dos recursos ambientais do município. 
 

Meta SS2.  

Preservar as margens, matas e nascentes do município. 
 

Programa para as Metas SS2, SS3 e SS4 (mais à frente): 

 

PSS2 - Recuperando e preservando o meio ambiente 
 

 
Projetos e ações do Programa PSS2 para a Meta SS2: 

 
 PSS2.1. Reflorestando as nascentes  

Início: 2ºs/2017  

Término: 2ºs/2035  

Responsável: SEMAR 

Indicador: INSS04 - Nascentes recuperadas e INSS05 - Parcerias para 

recuperação das nascentes 

Ações do PSS2.1: 

- Mapear as nascentes existentes no município; 

- Conceber o projeto com identificação das ações necessárias quanto à definição 

de áreas de proteção, recomposição de vegetação, compensações, práticas de 

manejo de solo; 

- Identificar parceiros para a execução do projeto; 

- Elaborar plano de execução. 

 

D) Promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do 
município, visando assegurar a recuperação e 

preservação do meio ambiente, em especial dos recursos 
hídricos. 
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Objetivo 2 da Diretriz D: 

 

 Recuperar a qualidade dos recursos hídricos que cortam o município. 
 

 
Meta SS3. 
 

- Rio do Antônio totalmente recuperado; 

 

- Possuir uma oferta melhor de água na região; 

 

- Racionalizar e utilizar de forma planejada as águas do Rio do Antônio. 
 

Programa para as Metas SS2, SS3 e SS4 (mais à frente): 

 

PSS2 - Recuperando e preservando o meio ambiente 

 

Projetos e ações do Programa PSS2 para a Meta SS3: 

 
 PSS2.2. Rio do Antônio e de todos nós  

Início: 2ºs/2017  

Término: 2ºs/2035  

Responsável: SEMAR, SEPLA e SEMEC 

Indicador: INSS06 - Plano de Ação Rio do Antônio; INSS07 - Margens do Rio do 

Antônio; 

INSS08 - Recomposição Vegetal; 

INSS09 - Percepção do cidadão sobre o Rio do Antônio.  

Ações do PSS2.2: 

- Conceber relatório situacional do Rio do Antônio no trecho urbano com 

identificação de pontos de lançamento de esgotos; assoreamento e disposição 

de resíduos sólidos; 

- Conceber campanha junto à comunidade e gestores públicos sobre a urgência 

de sua recuperação e preservação; 

- Definir plano de ação a ser pactuado com todos os envolvidos e responsáveis 

pela preservação do Rio do Antônio, identificando necessidade de revisão dos 

instrumentos legais; 
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- Identificar fontes de financiamento para as diferentes ações e projetos 

envolvidos na recuperação e preservação do Rio; 

- Criar Comitê Gestor do Projeto com envolvimento do Poder Público Municipal, 

Instituições Estaduais e Federais, Comitês de bacia, Ministério Público e 

sociedade civil organizada, visando a revitalização do Rio do Antônio. 

 
 

8.1.5. Gestão relacionada a saneamento (GE) 

 

Objetivo: 

 

 Ter no município conselhos atuantes, que consigam fiscalizar e deliberar 

sobre a execução da política urbana e de saneamento básico, de forma a 

garantir o controle social sobre a implantação do PMSB. 
 

 

Meta GE1.  

Maior desenvolvimento nas áreas urbana, ambiental, socioeconômica, bem 

como de fortalecimento institucional, com participação de setores 

representativos da sociedade no acompanhamento e monitoramento dos 

programas, projetos e ações relacionados a saneamento básico. 
 

PGE1 - Fortalecer os instrumentos de controle social das políticas de 

ordenamento territorial e de saneamento básico. 
 

 
Projetos e ações do Programa PGE1 para a Meta GE1: 

 
 PGE1.1. A Secretaria Municipal de Planejamento deverá estruturar os 

Conselhos Municipais das políticas públicas que tenham interface com a de 

saneamento básico dotando-os de Regimento Interno e definindo rotinas de 

trabalho e competências administrativas. 

Início: 1ºs/2016  

Término: 2ºs/2035  

E) Assegurar a efetiva participação da população nos 

processos de elaboração, implantação, avaliação e 
manutenção do PMSB. 
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Responsável: SEPLA, SEMAR e SEINF 

Indicador: INGE01 - Fortalecimento do controle social e INGE02 

- Participação dos Conselhos Municipais. 

Ações do PGE1.1: 

- Dar posse aos Conselhos Municipais constituídos; 

- Apresentar Minuta de Regimento Interno para ser aprovado pelos membros do 

Conselho; 

- Coordenar o processo de escolha da Diretoria do Conselho, conforme 

Regimento; 

- Apresentar proposta de agenda de trabalho; 

- Apresentar proposta de responsabilidades administrativas do Conselho com 

definição de fluxo de trâmites de processos. 

 

 
 PGE1.2. Realizar a cada dois anos a Conferência Municipal de Ordenamento 

Territorial, Saneamento Básico e Meio Ambiente de Brumado, sob 

coordenação da Secretaria Municipal de Planejamento. 

Início: 1ºs/2016 

Término: 2ºs/2035  

Responsável: SEPLA, 

SEMAR e SEINF 

 

Indicador: INGE03 - Conferência de Saneamento e INGE04 - Fluxo do 

Relatório das Conferências de Saneamento 

Ações do PGE1.2: 

- Apresentar ao Executivo e aos Conselhos envolvidos a proposta temática da 

Conferência; 

- Apresentar a proposta de Regulamento da Conferencia; 

- Apresentar o Plano de Mobilização Social para a Conferencia; 

- Coordenar os trabalhos de realização da Conferencia; 
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- Coordenar os trabalhos de consolidação das propostas apresentadas na 

Conferencia e a ampla divulgação das mesmas. 
 

 

 
Objetivo: 

 

 Garantir maior transparência na gestão das concessões de serviços de 

saneamento básico  
 

Meta GE2. 

 Garantir que os novos contratos de concessão tenham garantido a inclusão dos 

programas e projetos definidos no PMSB. 
 

PGE2 - Fortalecendo a gestão. 
 

 
Projetos e ações do Programa PGE2 para a Meta GE2: 

 PGE2.1. Novas regras para a concessão.  

Início: 1ºs/2016  

Término: 2ºs/2035  

Responsável: SEPLA, SEINF e Procuradoria 

Indicador: INGE05 - Contrato Água e Esgoto, INGE06 - Contrato Drenagem e 

Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos e INGE07 - Departamento de Saneamento 

Básico. 

Ações do PGE2.1: 

- Rever os contratos de concessão de serviços de saneamento básico (4 

componentes) de forma a atender as disposições, programas e projetos 

definidos no PMSB e na Lei 11.445; 

- Ampliar os mecanismos de transparência e participação da sociedade civil nos 

processos de concessão de serviços públicos; 

- Definir claramente os responsáveis na Administração Pública pela gestão do 

F) Fortalecer o controle da Administração Municipal sobre 
os contratos de concessão de serviços de saneamento 

Básico. 
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contrato de concessão e atuar de forma efetiva no cumprimento das metas 

contratadas. 

 

 

 
Objetivo: 

 

 Implantar a prática de planejamento e monitoramento na política municipal 

de saneamento básico. 
 

 

Meta GE3.  

Implantar sistema de informação sobre os serviços de saneamento como 

elemento para tomada de decisão dos gestores. 
 

PGE3 - Gestão e monitoramento de informações. 

 

Projetos e ações do Programa PGE3 para a Meta GE3: 

 
 PGE3.1. Sistema de Informações em saneamento básico  

Início: 1ºs/2016  

Término: 1ºs/2036 

Responsável: SEINF 

Indicador: INGE08 - Sistema de Informação.  

Ações do PGE3.1: 

- Definir a unidade administrativa pelo Sistema de Informação; 

- Definir as informações e os indicadores que irão compor o sistema; 

- Conceber o formato do Sistema; 

- Definir equipe e rotina de coleta de informações e produção de indicadores. 

- Implantar o sistema. 

 

G) Utilizar indicadores dos serviços de saneamento básico 

no planejamento, implementação e avaliação da eficácia 
das ações em saneamento. 
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Objetivo: 

 

 Regular os serviços de saneamento básico, com fundamento na Lei 

11.445/2007. 
 

Meta GE4.  

Executar atividade de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento 

básico por meio de entidade reguladora a ser definida. 
 

Início: 1ºs/2016 

Término: 2ºs/2017  

Responsável: SEINF e SEPLA 

Indicador: INGE09 - Agência Reguladora  

 

Ações para regulação dos serviços: 

- Definir modelo da entidade de regulação para os serviços de saneamento 

básico, no município de Brumado; 

- Identificar instrumentos jurídicos necessários para instituir a atividade de 

regulação no município, atendendo aos princípios da Lei 11.455/2007; 

- Instituir a atividade de regulação dos serviços de saneamento. 

 

 
8.2 Plano de execução – Água e Esgoto 

Os investimentos destinados à implementação de todas as ações propostas nesta 

revisão do Plano de Saneamento (Água e Esgoto) apresentam os custos estimados 

no quadro de investimento ao final desta revisão. 

É sabido que o município não tem recursos próprios suficientes para investir em todas 

os projetos e ações propostas, especialmente os mais vultosos. Por isso, é 

fundamental que a Prefeitura consiga estruturar os projetos de forma a pleitear 

recursos junto a órgãos do governo estadual e federal ou estudar a participação da 

iniciativa privada por exemplo através de mecanismos especiais do tipo PMI 

(Procedimento de Manifestação de Interesse) para uma concessão ou PPP. Um passo 

H) Possibilitar que os serviços de saneamento sejam 
prestados com segurança, qualidade e regularidade. 
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fundamental para que isso aconteça é que a Prefeitura de Brumado tenha 

profissionais dedicados à elaboração dos projetos, para gerenciar os contratos 

firmados ou utilizar-se de profissionais da iniciativa privada através de mecanismos 

do tipo PMI. 

Atualmente, a Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento 

Urbano (SEINF) é a responsável por executar os serviços de saneamento básico. 

Entretanto, não existe um departamento, uma divisão ou mesmo um funcionário 

exclusivo para acompanhar o andamento e a qualidade desses serviços. Segundo o 

PMI Fev 2016, na época do seu desenvolvimento, a SEINF tinha em seu quadro 2 

engenheiros, 1 arquiteto, 4 técnicos em edificações, 3 fiscais de obra e 2 operadores 

de máquina. Além disso, contava com 1 topógrafo e 1 diretor de transporte. 

Dada a situação atual, é urgente a necessidade de se estruturar um departamento 

específico para saneamento, não importa em qual secretaria, para tomar a frente 

desses serviços (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana e drenagem pluvial urbana) e controlar as informações e o 

andamento das ações previstas no Plano de Metas. 

 
8.2.1 Projeções das receitas e estratégias de financiamento dos 
subsídios e outros 

Como se verificou, executar o Plano de Metas proposto no Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) de Brumado, em especial nesta revisão das vertentes 

Água e Esgoto, exige muitos investimento e recursos financeiros hoje inexistentes na 

Administração Pública. Em vista disso, foram pesquisadas possíveis fontes para 

obtenção de recursos para subsídio ou financiamento das obras e melhorias 

propostas. 

O primeiro órgão pesquisado foi o Ministério das Cidades, órgão do Poder Executivo 

Federal responsável pelos programas relacionados a Saneamento Básico. Em sua 

estrutura há a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA), que concentra 

os programas e projetos para essa seara. Foram identificados os seguintes programas 

que poderiam atender ao município de Brumado: 

 Programa Saneamento Básico; 

 PAC – Programa de Aceleração do Crescimento regulamentado pela Lei nº 

11.578/2007. 

 Saneamento Urbano Ambiental (Mandatária CAIXA)15; 
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 Pró-Saneamento (Mandatária CAIXA)16; 

 Programa de Aceleração do Crescimento Urbanização de Assentamentos 

Precários (PAC UAP) se vigente. 

 

No que diz respeito às políticas que impactam diretamente o Sistema de Saneamento foram 

pesquisados os programas e projetos na ANA – Agência Nacional de Águas, no Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos da Bahia (FERHBA), Instituto de Gestão das Águas e Clima 

(INGÁ), Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (SEMA) e no INEMA. 

O FERHBA é o fundo vinculado à Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) de onde partem os 

recursos orientados pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos e pelos Planos de Bacias. O 

Decreto 12.42/201017, que regulamenta o funcionamento do FERHBA, aponta no Art. 

7º o que pode ser apoiado pelo fundo: 

I. Estudos, programas, projetos, pesquisas e obras no setor de recursos 

hídricos, observado a aplicação prioritária dos recursos da cobrança prevista 

no § 2º do art. 24 da Lei nº 11.612/2009; 

II. Desenvolvimento de tecnologias para o uso racional das águas; 

III. Operação, recuperação e manutenção de barragens; 

IV. Projetos e obras de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário; 

V. Melhoria da qualidade e elevação da disponibilidade da água; 

 

 

15 SANEAMENTO URBANO AMBIENTAL. Informações disponível em 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-ambiente- saneamento/saneamento-

ambiental-urbano/Paginas/default.aspx. 

16 PRÓ-SANEAMENTO. Informações disponíveis em 

http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/estadual/programas_desenvolvimento_ur 

bano/saneamento_ambiental/pro_saneamento/saiba_mais.asp. 

17  Decreto nº 12.024/2010 disponível em 

http://cbhsaofrancisco.org.br/?wpfb_dl=422. 

 

http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/saneamento-ambiental-urbano/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/saneamento-ambiental-urbano/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/meio-ambiente-saneamento/saneamento-ambiental-urbano/Paginas/default.aspx
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/estadual/programas_desenvolvimento_urbano/saneamento_ambiental/pro_saneamento/saiba_mais.asp
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/estadual/programas_desenvolvimento_urbano/saneamento_ambiental/pro_saneamento/saiba_mais.asp
http://cbhsaofrancisco.org.br/?wpfb_dl=422
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VI. Comunicação, mobilização, participação e controle social para o uso 

sustentável das águas; 

VII. Educação ambiental para o uso sustentável das águas; 

VIII. Fortalecimento institucional; 

IX. Capacitação dos integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – SEGREH, previsto nos arts. 43 a 45 da Lei nº 

11.612/2009; e 

X. Custeio do SEGREH, na forma do disposto no § 1º do artigo 24 da Lei nº 

11.612/2009. 

 

A aplicação de recursos do FERHBA deve seguir um Plano Plurianual elaborado pelo 

INGÁ18, em articulação com a SEMA, com base nos critérios definidos pelo Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CONERH). Para os recursos arrecadados com a 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos deve haver um plano específico de aplicação. 

Esse, por sua vez, é elaborado pela Agência da Bacia Hidrográfica e encaminhado 

para manifestação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. Logo, é essencial que 

seja feito o Plano para a Bacia do Rio de Contas e que seja feita a cobrança pelo uso 

da água, pois esse recurso pode retornar ao município para apoiar projetos na área 

de recursos hídricos, meio ambiente e saneamento. 

Já o INEMA é o órgão ambiental da Bahia responsável por fazer os licenciamentos e 

a gestão dos recursos hídricos no Estado da Bahia, estando vinculado à Secretaria 

de Meio Ambiente do Estado (SEMA). 

Dentre os programas pesquisados nos órgãos anteriormente descritos podem ser 

utilizados por Brumado, destacam-se: 

 Programa Produtor de Água (ANA)19
 

 Programa Água Doce (PAD)20
 

 

 

18  Página do Plano de aplicação do FERHBA para 

consulta:http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu

do=2 25 

19 PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA. Informações disponíveis em http://produtordeagua.ana.gov.br// 

20 PROGRAMA ÁGUA DOCE. Informações disponíveis em 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2 65 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=225
http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=225
http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=225
http://produtordeagua.ana.gov.br/
http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=265
http://www.meioambiente.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=265
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Outra alternativa que se apresenta importante, em especial neste momento, seria a 

de se promover a concessão dos serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário do Município à iniciativa privada, através de, por exemplo, um Procedimento 

de Manifestação de Interesse – PMI, já que, atualmente, o poder público se encontra 

sem opções de investimento concomitantemente com o enfrentamento dos cortes e 

contingenciamentos nos orçamentos públicos. Contar com a iniciativa privada, com 

capacidade de investir e também de gerir empreendimentos como o aqui citado, seria 

uma boa opção não só para o momento, mas também no longo prazo, considerando-

se os diversos empreendimentos de sucesso, neste segmento, espalhados pelo país, 

onde se consegue qualidade e continuidade na prestação deste tipo de serviços 

públicos através de concessionários privados. 

 

8.2.1.1. Programa Saneamento Básico 

Especificamente no que se refere ao Programa Saneamento Básico do Ministério das 

Cidades, o manual21 apresenta como uma das diretrizes a preferência a apoiar 
municípios que possuam legislação estabelecendo obrigatoriedade de que toda 
edificação permanente urbana seja conectada às redes públicas de esgotamento 
sanitário disponíveis, com vistas a priorizar a saúde da população e os aspectos 
ambientais. No caso de concessão à iniciativa privada cabe observar a aplicabilidade 
desse programa. 

Modalidades 

 Na implantação de soluções coletivas, com sistemas de coleta e 

tratamento de esgotos: 

a) Rede coletora e coletor tronco; 

b) Estação elevatória; 

c) Interceptor e emissário; 

d) Estação de Tratamento de Esgotos (ETE); 

e) Ligações prediais e intradomiciliares; 
f) Kits sanitários. 

 Nas soluções individuais de esgotamento sanitário: 

a) Fossa séptica, inclusive instalações para disposição final do efluente; 

b) Ligações prediais e intradomiciliares; 

c) Kits sanitários. 
 

21 MANUAL DO PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. Disponível em 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/Manual_de 

_gua_e_Esgoto_2012.pdf 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/Manual_de
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8.2.1.2. Saneamento Ambiental Urbano (Mandatária CAIXA) 

Programa do Ministério das Cidades para municípios com mais de 30.000 

habitantes, atendidos por recursos do Orçamento Geral da União (OGU). Pode ser 

utilizado tanto para implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água, 

quanto para implantação e ampliação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, 

admitindo soluções coletivas ou individuais. A Portaria nº 82, de 25/02/2005, 

regulamenta a forma como deve ser apresentado o Plano de Trabalho e toda a 

documentação técnica, social e jurídica. Uma das condições para o município ser 

selecionado pelo Ministério das Cidades é que haja adequabilidade da contrapartida 

oferecida aos percentuais mínimos definidos pelo Ministério das Cidades, em 

conformidade com LDO e com base no IDH-M. 

 

8.2.1.3. Pró-Saneamento 

 

O Programa Pró-Saneamento é um dos programas de financiamento mais 

abrangentes na área de saneamento básico, executado pela Caixa Econômica 

Federal, pois engloba diversas modalidades de financiamento: 

 Abastecimento de água; 

 Esgotamento sanitário; 

 Prosanear – Saneamento Integrado 

 Desenvolvimento Institucional, voltado à gestão pública e à redução dos 

custos e perdas; 

 Drenagem urbana; 

 Resíduos Sólidos; 

 Estudos e Projetos – Quaisquer que sejam, abrangendo os quatro eixos do 

saneamento básico; 

 Resíduos da Construção Civil, voltado à implementação de ações relativas 

ao acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, reciclagem e 

destinação final dos RCC, incluindo atividades de educação ambiental e 

participação comunitária. 

Vale dizer que para todos os casos existem condições que devem ser cumpridas, 

destacando-se a necessidade de contrapartida mínima variando de 10 a 20%, de 

acordo com a modalidade contratada, prazo máximo de amortização de 60 a 180 
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meses, juros mensais de 5 a 8%a.a., sendo cobrado 2% a.a. a título de remuneração 

da Caixa, cobrado mensalmente junto com as prestações. Por fim, incide sobre o saldo 

devedor uma taxa de risco de crédito, conforme a operação contratada. 

 

8.2.1.4. Programa Minha Casa Minha Vida/PAC Urbanização de Assentamentos 
Precários (PAC UAP) 

Embora o programa não seja voltado exclusivamente a apoiar a implantação de 

infraestrutura, vale dizer que de acordo com Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social (PMHIS) de 2011, em levantamento realizado entre dezembro de 

2010 a janeiro de 2011 foram identificados 13 loteamentos urbanos precários, seja no 

que diz à infraestrutura de saneamento, seja quanto à pavimentação e à iluminação. 

Desses, 11 necessitam de implantação dos serviços de esgotamento sanitário, 

totalizando 2.080 lotes e 10.400 habitantes. 

Além dos loteamentos na área urbana, há 5 assentamentos precários na Zona Rural 

do município que também necessitam de implantação de infraestrutura de 

saneamento básico, totalizando cerca de 890 moradias e 4.450 pessoas. 

Essas localidades especificamente poderiam ser atendidas por programas 

decorrentes da Política Nacional de Habitação (PNH), em especial o Programa de 

Aceleração do Crescimento Urbanização de Assentamentos Precários (PAC UAP), 

que atua em 4 linhas: 

 Integração Urbana – considera a implantação de infraestrutura básica 

necessária à elevação dos patamares de qualidade urbanística. 

 Moradia Digna – busca promover o desadensamento e reordenamento da 

ocupação, com remanejamento e reassentamento da população, contando 

com ações de: 

o Apoio à melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos 

precários (com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social); 

o Apoio à Urbanização de Assentamentos Precários (com recursos do 

Orçamento Geral da União – OGU). 

 Regularização Fundiária; 

 Edificação de Unidade Habitacional. 

 
Visto isso, o município poderia analisar e pleitear recursos nas modalidades citadas. 
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 Observe-se que para qualquer dessas modalidades é necessário que o município 

cadastre os beneficiários no CadÚnico. Quando o compromisso de repasse tiver valor 

maior do que R$ 9.000.000,00, a implementação das intervenções deverão, sempre 

que possível, estar sob responsabilidade de uma Unidade Executora Local (UEL) 

constituída por ato administrativo do Proponente/Agente Executor. Ressalte-se que 

todos os programas do governo federal que têm interferência com habitação 

necessitam da estruturação de um trabalho social, sendo, portanto, recomendável que 

a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (SESOC) esteja envolvida na 

estruturação das propostas. 

 

8.2.1.5. Programa Produtor de Água (ANA) 

 

O Programa Produtor de Água promovido pela ANA tem como objetivo estimular a 

política de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) voltados à proteção hídrica no 

Brasil. Dessa forma, o programa apoia, orienta e certifica projetos que visem à redução 

da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, destinando-se a 

produtores rurais que se proponham a adotar práticas sustentáveis de manejo com 

vistas à conservação do solo e da água. Esse programa pode ser um caminho para a 

consolidação da Meta SS2. Preservar as margens, matas e nascentes do 

município e aumentar a disponibilidade hídrica. Para isso, o município necessita 

ter um sistema de monitoramento dos resultados e dar assistência técnica aos 

produtores rurais participantes, que devem ser agregados por bacia hidrográfica. É 

necessário acompanhar a abertura de edital de chamamento público para seleção de 

propostas, que também devem ser inseridas no SICONV. Para referência, no 

chamamento realizado em 2014 o limite máximo por proposta foi de R$ 700.000,00. 

 

8.2.1.6. Programa Água Doce (PAD) 

 

O Programa Água Doce (PAD) é um programa de acesso à água de boa qualidade 

para consumo humano, a partir do aproveitamento de águas subterrâneas salobras e 

salinas, promovendo e disciplinando a implantação, a recuperação e a gestão de 

sistemas de dessalinização sustentáveis, para atender as populações de baixa renda 

residentes em localidades difusas do semiárido baiano. 

Na Bahia, o núcleo estadual possui representações das Secretarias do Meio Ambiente 

(Sema), de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), da Saúde do Estado da Bahia 

(Sesab), Casa Civil, Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), 

Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural (Bahiater), 

Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (Cerb), da Bahia 
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Pesca, e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). No âmbito 

municipal são constituídos os Núcleos Locais, formado por representantes da 

comunidade, por meio da assinatura de acordos de gestão dos sistemas, como já 

ocorre em Brumado e pode continuar ocorrendo para solução de abastecimento de 

água à população rural. 

 

8.2.1.7. Estratégias para Captação de Recursos Externos e Acompanhamento 

 

Independentemente da origem do recurso, todos os convênios, contratos de repasse 

e termos de cooperação pelos órgãos da Administração Pública Federal para a 

execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvam 

transferência de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social da União devem observar as exigências contidas na Portaria Interministerial 

nº 507, de 24 de novembro de 201124. Para ficar claro quem é quem na celebração 

de convênios e contratos, destaca-se que concedente é o órgão da entidade pública 

federal, enquanto que Brumado configura como convenente. 

A Portaria Interministerial nº 207 define todas as normas para celebração de 

convênios e contratos, sendo que todos os procedimentos devem ser realizados no 

âmbito do SICONV – Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse. 

Atualmente, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLA) é 

a responsável em Brumado por coordenar os contratos de repasse e convênios. De 

acordo com a Lei 1390/2005, que trata da estrutura organizacional da Prefeitura 

Municipal de Brumado, tal secretaria deveria ter um departamento de planejamento 

ao qual estariam submetidas as divisões de projetos globais, projetos especiais e 

estudos setoriais, ou seja, a SEPLA fica à frente das ações que se relacionem a 

planejamento estratégico. A documentação jurídica necessária à celebração desses 

convênios e contratos fica sob responsabilidade da Procuradoria Geral do Município, 

ao passo que a Controladoria Geral do Município controla os recursos provenientes 

dos convênios, fazendo o controle interno e fiscalizando a aplicação dos recursos 

públicos. 
 

 

 

24 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 507/2011. Disponível

 em 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-

Gerais- Transferencias- 

Voluntarias/Portaria_Interministerial_n_507_24_Novembro_2011.pdf. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-Transferencias-Voluntarias/Portaria_Interministerial_n_507_24_Novembro_2011.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosCidades/PAC/Manuais-Gerais-Transferencias-Voluntarias/Portaria_Interministerial_n_507_24_Novembro_2011.pdf
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Para que o município consiga captar os recursos existentes no âmbito dos programas 

e projetos apoiados pelos Governos Federal e Estadual, é necessário traçar algumas 

estratégias, a saber: 

a) Capacitar todos os funcionários incumbidos de monitorar as aberturas de 

editais para programas relacionados a Saneamento Básico e elaborar projetos 

e propostas. Um dos caminhos possíveis e sem custo é a capacitação por 

meio do Portal Capacidades do Ministério das Cidades – 

www.capacidades.gov.br. Neste portal há um conjunto de cursos chamados 

Gestão de Projetos Urbanos, cuja finalidade é capacitar os gestores públicos 

para que consigam acessar os recursos existentes no âmbito do Ministério 

das Cidades. Nesses cursos são apresentados desde os requisitos para 

apresentação de propostas, exigências que o Município deve cumprir, forma 

de remuneração dos serviços e obras, capacitando ainda com conceitos 

básicos de gerenciamento de projetos urbanos. Dentre os cursos há um 

específico para Projetos em Saneamento, onde são especificados os 

requisitos e exigências do Ministério das Cidades para ser receber recursos 

do OGU para obras de saneamento. Há também um sobre Projetos em 

Habitação, que pode ser útil para se pensar nas políticas articuladas de 

regularização fundiária e retrofit de construções com as obras de 

infraestrutura. 

b) Promover a articulação interna dos órgãos da Prefeitura Municipal 

responsáveis pela busca de recursos externos (SEPLA, SEINF, SEMAR e 

Departamento de Saneamento a ser criado), sugerindo-se o reforço do quadro 

de pessoal, dado que a SEPLA – que concentraria esses esforços 

paralelamente com o Departamento de Saneamento – conta hoje com apenas 

2 funcionários, sendo um deles a própria secretária. Vale dizer que segundo 

a Lei 1390/2005 tal secretaria deveria ter 17 funcionários para conseguir 

encaminhar todas as questões de sua competência. 

 

8.2.1.8. Receitas possíveis para o sistema 

 

Além dos programas pesquisados para apoiar a execução das obras necessárias, 

deve-se lembrar do papel fundamental da remuneração dos serviços. Atualmente 

apenas os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são 

remunerados por tarifa direta paga pelos usuários. Caberá à regulação definir as 

condicionantes para fixação das tarifas, entretanto, como exercício para para 

ilustração e entendimento do quanto os investimentos necessários representam para 

http://www.capacidades.gov.br/
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a população, calculou-se quanto isso significaria por pessoa e por imóvel ao mês. 

Entende-se que, se mantido o contrato com a EMBASA, as tarifas praticadas pela 

empresa são de mais difícil alteração exclusiva ao município de Brumado, dado que 

se trata de um operador de serviços regional, que utiliza a mesma planilha de tarifas 

para todos os municípios em que atua. Por este motivo, não foram feitas projeções 

das receitas. 

No lugar disso, buscou-se explicitar quanto esses investimentos representam à 

população. O valor estimado para executar os serviços para melhoria no sistema e 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do município é estimado em R$ 

165,00 milhões, valor esse a ser distribuído ao longo dos de 35 anos de horizonte (420 

meses). A tabela abaixo apresenta a distribuição dos investimentos conforme a área 

de atuação. 

 

Estimativa de custo mensal médio por ligações totais (imóvel) para custeio dos 

investimentos previstos para Água e Esgoto. 

 
 

Serviço % Total/mês R$/economia.mês 

Água 49,53% R$ 190.743,22 R$ 8,39 

Esgoto 50,47% R$194.390,19 R$ 8,55  

TOTAL 100,00% R$ 373.181,38 R$16,94 

 

Verifica-se que do total a ser investido, 50,74% referem-se aos projetos de 

implantação de rede coletora e de sistema de tratamento de esgotos sanitários, 

seguido pelos investimentos para ampliação da rede de abastecimento de água, 

aumento da capacidade operacional do sistema e ampliação da barragem de 

Cristalândia (49,53%). 

Utilizando como base para estimativa do número de imóveis urbanos os valores do 

número de ligações de 22.731 ligações totais (SNIS 2016), considerando todos os 

tipos de imóveis - e distribuindo o montante total ao longo de 420 meses (35 anos), 

conclui-se que isso representa uma média de R$16,94 por mês por ligação – ou 

imóvel, sob a visão aqui proposta, contabilizando exclusivamente os investimentos 

para os serviços de água e esgoto. A partir disso é possível se pensar em estratégias 

para definição das tarifas dos serviços que possibilitem a implantação e operação dos 

serviços de água e esgoto, sendo necessário que se façam outros cálculos incluindo 
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custos de operação, manutenção e outros necessários no sentido de estabelecer 

tarifas diferenciadas para as diversas categorias de usuários. 

Como foi dito, esse valor de R$16,94 por mês é uma referência inicial de valor mensal 

para cobrir apenas investimentos. 

 

8.2.2. Alternativas para regulação dos serviços de saneamento 

A Lei Federal n° 11.445/2007 determina que a regulação dos serviços de saneamento 

deverá ser delegada pelos titulares a entidade reguladora constituída dentro dos 

limites do Estado, estabelece também que o ente regulador deve possuir 

independência decisória, o que inclui autonomia administrativa, orçamentária, 

transparência, tecnicidade e objetividade das decisões, competindo-lhe editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços. 

Em Brumado os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, possuem 

agência reguladora responsável, no caso a Agência Reguladora de Saneamento 

Básico do Estado da Bahia (AGERSA).  

Para atender a Política Municipal de Saneamento Básico, o município de Brumado 

deverá definir ente regulador para todos os serviços de saneamento, nos termos do 

artigo 9º, inciso II da Lei Federal n° 11.445/2007. Existem três alternativas, que 

deverão ser objeto de análise da administração pública nos próximos dois anos: 

 

1. Designar a agência reguladora Estadual: A AGERSA, agência do Estado da 

Bahia, que tem a competência de exercer as atividades de regulação dos 

serviços públicos de saneamento básico, mediante delegação enquanto não 

houver ente regulador criado pelo Município, ou agrupamento dos 

Municípios. A agência já regula os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário.  

2. Designar uma outra Agência Reguladora competente ou criar uma agência 

reguladora própria do município: A Prefeitura Municipal de Brumado, poderá 

criar uma agência reguladora por meio de uma autarquia da administração 

pública indireta. É importante que a autarquia seja independente e tenha 

autonomia administrativa, para que possa exercer suas funções desprendida 

dos interesses dos operadores e do próprio poder político. Nesta proposta 

deve-se criar uma única entidade com a responsabilidade de regulação de 

todos os serviços de saneamento, ou ao menos aos que estejam 

descobertos de regulação, atendendo ao princípio da economicidade, em 

razão de se despender menores recursos para a manutenção da estrutura 

http://www.sinonimos.com.br/desprendido/
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administrativa do órgão regulador. 

3. Conselho ter a função da regulação dos serviços: O Conselho Municipal de 

Meio Ambiente e Saneamento poderá ter a função de regular os serviços 

de saneamento básico, porém é importante destacar que para isto, o 

conselho deve possuir caráter técnico, esta é uma das condições para sua 

legitimação, quanto maior for seu conhecimento técnico a respeito do setor 

regulado, mais eficiente a regulação. 

Com relação as possibilidades a 1 é a mais recomendada devido a disponibilidade e 

experiência para garantir a unicidade e tecnicidade das decisões.
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III. SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

9. SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES EM SANEAMENTO 

Um sistema de informações coleta, trata e armazena dados e dissemina 

informações. A informação é elemento estratégico para a consecução dos 

objetivos da Política Nacional de Saneamento Básico (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2010). 

A Concessionária deve atender e manter suas informações atualizadas no SNIS 

– Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. 

No presenta Plano apresenta-se a seguir uma minuta de estruturação e 

implantação de um sistema de informações municipais sobre saneamento. Além 

de uma exigência legal, definida no inciso VI, art. 9º da Lei 11.445/2007, 

representa uma ferramenta essencial para a gestão do saneamento no município. 

A principal função desse sistema é monitorar a situação do saneamento municipal, 

tomando-se por base os indicadores, possibilitando a intervenção no ambiente e 

auxiliando nos processos que requeiram a tomada de decisões. O sistema de 

informação é uma ferramenta gerencial, não apenas no momento de elaboração 

do plano, como também em sua implantação e avaliação. Quando houver a 

atualização periódica do PMSB, este sistema poderá ser complementado com 

outros indicadores, que no decorrer do processo forem considerados relevantes 

para acompanhamento da evolução dos serviços de saneamento no município. 

O Sistema de Informações deverá ser alimentado anualmente, de acordo com o 

que for realizado nos setores de esgotamento sanitário, abastecimento de água, 

resíduos sólidos e manejos pluviais e gestão. A Prefeitura Municipal, por meio do 

Departamento de Saneamento Básico, ficará responsável por abastecer o sistema 

com as informações necessárias e divulgar determinados indicadores produzidos 

a partir das informações coletadas, por meio do site da Prefeitura Municipal, para 

que a população possa acompanhar a efetivação do PMSB e a evolução dos 

serviços de saneamento prestados. Vale dizer que se propõe a criação de um 

Departamento de Saneamento Básico para gerir, de forma integrada, todos os 

contratos relacionados à prestação dos serviços, bem como coordenar e 

monitorar a implementação do PMSB. Em vista disso, tal departamento assumirá 

responsabilidade de gerir os sistemas de informações e indicadores necessários 

ao acompanhamento da eficiência e eficácia do PMSB, assim como elaborará as 

propostas de projeto para serem apresentadas junto aos entes da federação para 

pleitear recursos financeiros destinados à implantação das ações previstas no 

plano. Caberá à Prefeitura Municipal de Brumado definir sob qual secretaria o 

departamento ficará, entretanto, independentemente da vinculação futura, até que 
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esse novo setor seja criado e estruturado, fica a Secretaria de Infraestrutura, 

Serviços   Públicos e Desenvolvimento Urbano (SEINF) responsável por todas essas 

atividades. 

Para implementação do sistema será necessário a realização de cursos 

presenciais para capacitação para os grupos que irão interagir com o sistema, 

dentre ele: responsáveis pela coleta de informações e pela inserção das 

informações no sistema. Também serão previstas reuniões com as 

concessionárias dos serviços de saneamento para que tenham a percepção da 

importância de realizarem a medição dos serviços e disponibilizarem as 

informações solicitadas para os técnicos da Prefeitura Municipal. 

Como sugestão para os serviços de água e esgoto foi desenvolvido através de 

planilhas em Excel para monitorar o sistema de saneamento básico no âmbito 

operacional e financeiro para as 2 (duas) vertentes: Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário. 
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9.1. Desempenho Econômico Financeiro 

As informações que tratam de desempenho Econômico Financeiro estão organizadas 

em planilhas, que podem produzir gráficos automaticamente, a fim de facilitar a 

visualização da situação. 

 

 
Desempenho Econômico Financeiro dos Serviços de Abastecimento de 
Água e Esgotamento Sanitário. 

Informações de Receitas. 

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DE BRUMADO 

INDICADOR - DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS 

COMPONENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INFORMAÇÃO - RECEITAS 

FONTE - 

ANO - 2016 

 

 
(1) TARIFA 

DE ÁGUA 

(2) TARIFA 

DE 

ESGOTO 

(3) RECEITA 

PATRIMONIAL 

(4) RECEITA 

DIVIDA ATIVA 

(5) OUTRAS 

RECEITAS 

(6) TOTAL 

RECEITAS 

ORÇAMEN

TARIAS 

JAN       

FEV       

MAR       

ABR       

MAI       

JUN       

JUL       

AGO       

SET       

OUT       

NOV       

DEZ       

acumul

ado 

(R$) 

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Fonte: PMSB FEV 2016 
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Informação de despesas água. 

COMPONENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

INFORMAÇÃO - DESPESAS (valores pagos no mês) 

FONTE - 

ANO -  

 
MÊS 

SERVIÇO DE 

ÁGUA 

(9) 

PESSOA

L 

(10) 

MAT.CONSU

MO 

(11) 

ENERGIA 

(12) EQUIP. 

MAT. 

PE

RM. 

(13) OBRAS 

E 

INSTALAÇÕ

ES 

(14) SERV. 

TERCEIRO

S 

(15) TOTAL 

DESP. 

ÁG

UA 

JAN       R$ - 

FEV       R$ - 

MAR       R$ - 

ABR       R$ - 

MAI       R$ - 

JUN       R$ - 

JUL       R$ - 

AGO       R$ - 

SET       R$ - 

OUT       R$ - 

NOV       R$ - 

DEZ       R$ - 

acumul

ado 

(R$) 

R

$ 

- R$ - R

$ 

- R$ - R$ - R$ - R$ - 

Fonte: PMSB FEV 2016 

 
Informações de despesas esgoto. 

COMPONENTE - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INFORMAÇÃO - DESPESAS (valores pagos no mês) 

FONTE - 

ANO -  

SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

(16) 

PESSOAL 

(17) 

MAT.CONSU

MO 

(18) 

ENERGIA 

(19) EQUIP. 

MAT. 

PERM. 

(20) OBRAS 

E 

INST. 

(21) SERV. 

TERCEIROS 

(22) TOTAL 

DESP. 

ESGOTO 

      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 
      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 

      R$ - 
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COMPONENTE - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INFORMAÇÃO - DESPESAS (valores pagos no mês) 

FONTE - 

ANO -  

SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

(16) 

PESSOAL 

(17) 

MAT.CONSU

MO 

(18) 

ENERGIA 

(19) EQUIP. 

MAT. 

PERM. 

(20) OBRAS 

E 

INST. 

(21) SERV. 

TERCEIROS 

(22) TOTAL 

DESP. 

ESGOTO 

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Fonte: PMSB FEV 2016 
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Informação de despesas administrativas e de gestão. 

COMPONENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

INFORMAÇÃO - DESPESAS (valores pagos no mês) 

FONTE - 

ANO -  

ADMINISTRAÇÃO E 

GESTÃO 

(23) 

PESSOAL 

(24) 

MAT.CONSU

MO 

(25) 

ENERGIA 

(26) EQUIP. 

MAT. 

PE

RM. 

(27) SERV. 

TERCEIR

OS 

(28) OBRAS 

E 

INSTALAÇÕ

ES 

(29) 

OUTRAS 

DESPES

AS 

(30) TOTAL DESP. 

ADM. 

       R$ - 

       R$ - 

       R$ - 

       R$ - 
       R$ - 

       R$ - 
       R$ - 

       R$ - 

       R$ - 

       R$ - 

       R$ - 

       R$ - 

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Fonte: PMSB FEV 2016 

 
Receitas e Despesas 

INFORMAÇÃO - RECEITAS E DESPESAS  

FONTE - 

ANO -  

 

MÊS 

ÁGUA ESGOTO 

RECEITAS DESPESAS SALDO RECEITAS DESPESAS SALDO 

JAN R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

FEV R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

MAR R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

ABR R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

MAI R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

JUN R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

JUL R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

AGO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

SET R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

OUT R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

NOV R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

DEZ R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

acumulado 

(R$) 
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

 

ADMINISTRAÇÃO CONCESSIONÁRIA 

 

 

RECEITAS 

  

 

DESPESAS 

 

 

SA

LD

O 

 

 

RECEITA 

 

DESPESA

S 

 

SALDO 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 
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R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

R$ -  R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Fonte: PMSB FEV 2016 

 

 

9.2. Gestão do Saneamento Básico 

Conforme os preceitos ditados pelos princípios fundamentais e diretrizes 

estabelecidas pela Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), foram elencados os 

seguintes objetivos de gestão. 

 
Objetivos de Gestão 

 

 Ter no município conselhos atuantes, que consigam fiscalizar e deliberar 

sobre a execução da política urbana e de saneamento básico, de forma a 

garantir o controle social sobre a implantação do PMSB. 

 População do município consciente de sua responsabilidade individual e 

coletiva para a promoção do meio ambiente saudável e equilibrado. 

 

9.3. Abastecimento de Água 

Conforme os princípios fundamentais e diretrizes estabelecidas pela Política Nacional 

de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007), foram elencados os objetivos específicos 

para o setor de Abastecimento de Água. Foram também pactuados com o Grupo de 

Trabalho através de oficina de prognóstico.  O sistema possui planilhas para o 

componente abastecimento de água potável. A Tabela - Qualidade da Água Potável 

– Mensal, foi inserida no sistema de informação com a finalidade de controlar a 

qualidade da água distribuída, apesar de não haver nenhum indicador com essas 

informações, o monitoramento da qualidade da água distribuída se faz necessário. 

Objetivos setoriais 

 Garantir o monitoramento da qualidade, quantidade e regularidade da 

distribuição universalizada de água as populações das zonas urbana e rural 

do município. 

 Melhorar as condições de infraestrutura e de habitações na Zona Rural, 

com aumento de domicílios com infraestrutura de água e esgoto. 

 Promover a valorização dos recursos ambientais do município. 
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Ilustração das Planilhas do Controle Operacional de Abastecimento de Água. 

Dados gerais Abastecimento de Água 
 

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DE BRUMADO 

INFORMAÇÕES GERAIS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

COMPONENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

FONTE -  

ANO -  

COMPONENTE  SERVIÇO 

 

 

 

SERV. DE ÁGUA 

 Captação 

 Tratamento 

 Reservação 

 distribuição 

 Gestão 

Fonte: PMSB FEV 2016 

 

 

Dados para indicadores de Abastecimento de Água 
 

 

 

 

MÊS 

ETA X ZONA RURAL POÇOS GERAL 

 

Volume 

de água 

tratada 

produzid

o 

(m³/mês) 

(AG006) 

 

Volume 

de água 

tratada 

importad

o 

(m³/mês) 

(AG018) 

 

 

Volume 

de água 

faturado 

(m³/mês) 

(AG011) 

 

 

Volume 

de água 

consumi

do 

(m³/mês) 

(AG010) 

 

 

Volu

me 

de 

servi

ço 

(m³/

mês) 

(AG0

24) 

 

 

Quantid

ade de 

ligações 

ativas 

de 

água 

(AG002

) 

 

Número de 

domicilios 

abastecidos por 

rede de 

distribuição de 

água ou poço ou 

nascente com 

canalização 

interna 

(NDR002) 

 

 

Número de 

economias 

ativas de 

água 

hidrometrada 

(NEZR02) 

 

 

Núme

ro de 

econo

mias 

ativa

s 

(NEA

001) 

 

 

Número 

de poços 

tubulares 

com 

outorga 

(NPO) 

 

 

Núme

ro de 

poço

s em 

opera

ção 

(NPT

) 

 

População 

urbana 

atendida 

com 

abastecim

ento de 

água 

potável por 

rede 

(A

G0

26) 

 

 

Volum

e total 

tratad

o na 

área 

urbana 

(m³/mê

s) 

 

 

Volume 

total 

consumido 

na área 

urbana 

(m³/

mês

) 

JAN 
            - - 

FEV 
            - - 

MAR 
            - - 

ABR             - - 

MAI             - - 

JUN 
            - - 

JUL 
            - - 

AGO 
            - - 

SET 
            - - 

OUT 
            - - 

NOV 
            - - 

DEZ 
            - - 

TOTAL 
            - - 

MÉDIA 

MENSAL 

              

Fonte: PMSB FEV 2016 
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Intermitência do serviço de Abastecimento de Água - Anual 

COMPONENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

INFORMAÇÃO - Intermitência do serviço - consolidado do ano 

FONTE -  

ANO - 

 
 

 
 

MÊS 

Nº      

OCORRENCIAS 

DE    

INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO 

 

 
 

SISTEMA 

MOTIVO 

Manut Acidente 
Falta de 

energia 
outros 

JAN       

FEV       

MAR       

ABR       

MAI       

JUN       

JUL       

AGO       

SET       

OUT       

NOV       

DEZ       

TOTAL       

Fonte: PMSB FEV 2016 
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Intermitência do serviço de Abastecimento de Água – Mensal 

COMPONENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

INFORMAÇÃO - Intermitencia do serviço no mês 

FONTE -  

ANO - MÊS - 

 

 

 

DIA 

HORÁRIO 

 

TOTAL DE MIN. 

OU HS 

 

 

Nº DE 

PESSOAS 

AFETADAS 

 

 

SISTEMA 

MOTIVO 

 

 

das 

 

 

às 

 

 

Manuten. 

 

 

Acidente 

 

Falta de 

energia 

 

 

outros 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

TOTAL          

Fonte: PMSB FEV 2016 
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Qualidade da Água Potável – Mensal 

 
 

COMPONENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

INFORMAÇÃO - Exames laboratoriais sobre a potabilidade da água produzida e distribuída à população 

FONTE -  

ANO -        - MÊS -  

ETA 1 - Sub-sistema Cristalândia  

 

PARÂMETROS 

SAÍDA DO 

RESERVATÓRIO 

RE

DE 

AMOST

RAS 

PREVIS

TAS 

AMOST

RAS 

REALIZA

DAS 

FORA 

DO 

PADR

ÃO 

AMOST

RAS 

PREVIS

TAS 

AMOST

RAS 

REALIZA

DAS 

FORA 

DO 

PADR

ÃO 

TURBIDEZ       

CLORO RESIDUAL LIVRE       

COLIFORMES TOTAIS       

COLIFORME T/E       

CONT. BACT. HETEROT.       

Ph       

Cor aparente       

Fluoreto       

RESUMO REFERENCIA 

TURBIDEZ MÉDIA MENSAL (UT)  < 1 uT em 95 % das 

amostras 

TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (UT)  < 1 uT em 95 % das 

amostras 

CLORO RESIDUAL LIVRE/MEDIA MENSAL (mg/l)  0,2 a 2 mg/l 

CLORO RESIDUAL LIVRE/VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l)  0,2 a 2 mg/l 

VALOR MAXIMO DE FLÚOR DO MÊS  0,6 a 0,8 mg/l 

MÉDIA MENSAL DO FLÚOR  0,6 a 0,8 mg/l 

 
ETA 2 - Sub-sistema Cristalândia  

 

PARÂMETROS 

SAÍDA DO 

RESERVATÓRIO 

RE

DE 

AMOST

RAS 

PREVIS

TAS 

AMOST

RAS 

REALIZA

DAS 

FORA 

DO 

PADR

ÃO 

AMOST

RAS 

PREVIS

TAS 

AMOST

RAS 

REALIZA

DAS 

FORA 

DO 

PADR

ÃO 

TURBIDEZ       

CLORO RESIDUAL LIVRE       

COLIFORMES TOTAIS       

COLIFORME T/E       

CONT. BACT. HETEROT.       

Ph       

Cor aparente       

Fluoreto       

RESUMO REFERENCIA 

TURBIDEZ MÉDIA MENSAL (UT)  < 1 uT em 95 % das amostras 

TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (UT)  < 1 uT em 95 % das amostras 

CLORO RESIDUAL LIVRE/MEDIA MENSAL (mg/l)  0,2 a 2 mg/l 

CLORO RESIDUAL LIVRE/VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l)  0,2 a 2 mg/l 

VALOR MAXIMO DE FLÚOR DO MÊS  0,6 a 0,8 mg/l 

MÉDIA MENSAL DO FLÚOR  0,6 a 0,8 mg/l 

Fonte: PMSB FEV 2016 

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DE BRUMADO 

INDICADOR - QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
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Qualidade da Água Potável – Mensal (Continuação). 

ETA 3 - Sub-sistema 

Itaquaraí 

 

 

PARÂMETROS 

SAÍDA DO 

RESERVATÓRIO 

RE

DE 

AMOST

RAS 

PREVIS

TAS 

AMOST

RAS 

REALIZA

DAS 

FORA 

DO 

PADR

ÃO 

AMOST

RAS 

PREVIS

TAS 

AMOST

RAS 

REALIZA

DAS 

FORA 

DO 

PADR

ÃO 

TURBIDEZ       

CLORO RESIDUAL LIVRE       

COLIFORMES TOTAIS       

COLIFORME T/E       

CONT. BACT. HETEROT.       

Ph       

Cor aparente       

Fluoreto       

RESUMO REFERENCIA 

TURBIDEZ MÉDIA MENSAL (UT)  < 1 uT em 95 % das 

amostras 

TURBIDEZ VALOR MÁXIMO ENCONTRADO (UT)  < 1 uT em 95 % das 

amostras 

CLORO RESIDUAL LIVRE/MEDIA MENSAL (mg/l)  0,2 a 2 mg/l 

CLORO RESIDUAL LIVRE/VALOR MÍNIMO ENCONTRADO (mg/l)  0,2 a 2 mg/l 

VALOR MAXIMO DE FLÚOR DO MÊS  0,6 a 0,8 mg/l 

MÉDIA MENSAL DO FLÚOR  0,6 a 0,8 mg/l 

* Preencher uma planilha para cada sistema de abastecimento e uma para cada mês. 

Fonte: PMSB FEV 2016 

 

 

9.4. Esgotamento Sanitário 

Conforme os preceitos ditados pelos princípios fundamentais e diretrizes 

estabelecidas pela Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007), 

foram elencados os objetivos setoriais para o setor de Esgotamento Sanitário. 

Para o componente esgotamento sanitário, abaixo a planilha do sistema. 

 

Objetivos Setoriais 

 

 Garantir a universalização do acesso à coleta e tratamento de esgoto 

doméstico pelas populações das zonas urbana e rural do município. 

 Melhorar as condições de infraestrutura e de habitações na Zona Rural, 

com aumento de domicílios com infraestrutura de água e esgoto. 

 Preservar as margens, matas e nascentes do Rio das Contas. 
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Ilustração da Planilha do Sistema Operacional de Esgotamento Sanitário. 

Dados sobre Esgotamento Sanitário 

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DE BRUMADO 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

COMPONENTE - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

FONTE -  

INDICADORES: INES01, INES02, INES03 e INES04 

ANO:  

       

 

 

 
MÊS 

 

Quantidade de 

economias 

residenciais 

ativas de água 

(AG013) 

 

Quantidade de 

economias 

residenciais 

ativas de 

esgotos 

(ES008) 

 

 

Volume de 

esgoto 

coletado 

(ES005) 

 

 

Volume de 

esgoto 

tratado 

(ES006) 

 

Nº de 

domicilios 

urbanos sem 

banheiro de uso 

exclusivo do 

morador 

 

Nº de domicilios rurais 

servidos por rede coletora ou 

fossa séptica para os esgotos 

sanitários 

(NRF) 

JAN       

FEV       

MAR       

ABR       

MAI       

JUN       

JUL       

AGO       

SET       

OUT       

NOV       

DEZ       

Fonte: PMSB FEV 2016 
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IV. INDICADORES 

10. INDICADORES 

Os indicadores compõem o sistema de informações e tem como principal função 

avaliar a evolução e o desempenho do sistema de saneamento do município para 

a tomada de decisões e também auxiliar o gestor na busca da melhoria contínua. 

A avaliação dos serviços de saneamento básico pode ser realizada por métodos 

quantitativos e também por métodos qualitativos. Quando é possível medir usa-se o 

método quantitativo, porém no âmbito do social, muitos componentes subjetivos são 

envolvidos, pois os aspectos avaliados são relacionados a percepção, a sensação, 

dos indivíduos ou grupos de indivíduos que vivenciam aquela realidade, portanto 

recomenda-se a avaliação por métodos qualitativos, que pode ser realizada através 

de pesquisas e /ou entrevistas sociais. Os indicadores qualitativos não estão 

propostos neste plano, porém a medida em que o plano for sendo implantado, o 

saneamento básico do município vai amadurecendo e estes indicadores sociais 

poderão ser incorporados ao sistema de informação que será então composto então 

por indicadores mistos. 

A seguir são apresentados os indicadores preliminarmente propostos para compor o 

sistema de informações. Buscou-se, sempre que possível, utilizar os indicadores 

definidos pelo SNIS - Sistema Nacional de Informação de Saneamento, porém 

existem outros não previstos pelo SNIS que foram criados especificamente para 

Brumado. Vale a pena ressaltar que novos indicadores poderão ser agregados a 

qualquer momento ao sistema de informação, de acordo com a necessidade.  
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10.1. Indicadores de Abastecimento de Água 

 

CÓDIGO 

(REFERÊN

CIA 

EXTERNA

) 

 
 

NOME 

 
 

DESCRIÇÃO 

 
 

EQUAÇÃO 

 

 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

 
 

INFORMAÇÕES ENVOLVIDAS 

 

RESPONSÁV

EL PELA 

INFORMAÇ

ÃO 

 

 
INAA01 

(IN023 - 
SNIS) 

 

 
Índice de atendimento urbano de 

água 

 

Percentual da população urbana 

atendida com o abastecimento 

de água potável por rede 

 
 
 

(AG026 / POP_URB) * 100 

 
 
 

% 

 
AG026: População urbana atendida com abastecimento de água 

POP_URB: População urbana do município do ano de referência 

(Fonte: 

IBGE): 

 

 
*CONCESSION
ÁRIA 

*SEPLA 

 

 
INAA02 

(IN049 - 
SNIS) 

 
 
 

Índice de perdas na distribuição 

 

 
Perda na distribuição em relação 

a quantidade distribuída 

 

((AG006 + AG018 - AG024 - 

AG010) / (AG006 + AG018 - 

AG024)) * 

100 

 
 
 

% 

 
AG006: Volume de água produzido AG010: 

Volume de água consumido AG018: 

Volume de água tratada importado AG024: 

Volume de serviço 

 

 
*CONCESSION
ÁRIA 

 

 
INAA03 

(IN051 - 
SNIS) 

 
 
 

Índice de perdas por ligação 

 

 
Perda por ligação em relação 

ao volume de água 

 

((AG006+AG018-AG024- 

AG010)/((AG002+AG002_

A)/2) * (1000000/365) 

 
 
 

% 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água AG006: 

Volume de água produzido 

AG010: Volume de água consumido AG018: 

Volume de água tratada importado AG024: 

Volume de serviço 

 

 
*CONCESSION
ÁRIA 

 
 
 

INAA04 

 
 
 

Índice de perdas faturamento 

 
Índice de perdas de faturamento 

(água não faturada), que ocorre 

por ligações clandestinas e por 

falta de hidrômetro nas 

economias 

 

((AG006 + AG018 - AG024 - 

AG011) / (AG006 + AG018 - 

AG024)) * 

100 

 
 
 

% 

 
AG006: Volume de água produzido 

AG011: Volume de água faturado 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

 
 
 

*CONCESSION
ÁRIA 

 
 
 

INAA05 

 

 
Domicilios rurais atendidos 

pela distribuição de água 

 
Percentual de atendimento de 

domicílios rurais por rede de 

distribuição de água ou poço ou 

nascente com canalização 

interna. 

 
 
 

(NDR002 / 
POP_RURAL)*100 

 
 
 

% 

 

NDR002: Número de domicílios rurais abastecidos por rede de 

distribuição de água ou poço ou nascente com canalização interna 

POP_RURAL: Total de Domicílios na Zona Rural (A3 - Censo 2010). 

 

 
*CONCESSION
ÁRIA 

*SEPLA 

 
 
 

INAA06 

 

 
Índice de hidrometração na 

Zona Rural 

 

Número de economias possuem 

hidrometro em relação ao total de 

economias na Zona Rural. 

 
 
 

(NEZR02 / NEA001)*100 

 
 
 

% 

 

NEZR02: Número de economias ativas de água hidrometradas na Zona 

Rural 

NEA001: total de economias ativas de água na Zona Rural 

 

 
*CONCESSION
ÁRIA 

 
 
 

INAA07 

 
 
 

Irregularidade de poços 

 

 
Percentual de poços irregulares 

no município. 

 
 
 

NPO / NPT 

 
 
 

% 

 

 
NPO: Número de poços tubulares com outorga 

NPT: Número total de poços em operação. 

*SECRETARIA 

DE MEIO 

AMBIENTE, 

RECURSOS 

HIDRICOS 

E 

AGRICULTU

RA 
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CÓDIGO 

(REFERÊNCIA 

EXTERNA) 

 

NOME 

 

DESCRIÇÃO 

 

EQUAÇÃO 

UNIDAD

E DE 

MEDI

DA 

 

INFORMAÇÕES ENVOLVIDAS 

RRESPONSÁVEL 

PELA 

INFORMAÇÃO 

 

 

 

INES01 

 

 

Índice de coleta 

de esgoto 

domiciliar na 

Zona Urbana 

 

Percentual de 

domicilios com 

abastecimento de água 

por rede pública que 

também tem esgoto 

coletado. 

 

 

 

(ES008 /AG013) * 

100 

 

 

 

% 

 

ES008: Quantidade de economias 

residencias ativas de esgotos 

(SNIS); 

AG013: Quantidade de economias 

residenciais ativas de água 

(SNIS) 

 

 

*CONCESSIO

NÁRIA 

 

INES02 

(IN016 - 

SNIS) 

 

 

 

Índice de tratamento de 

esgoto 

 

 

 

Percentual de esgoto 

tratado 

 

 

 

(ES006/ES005)*100 

 

 

 

% 

 

 

ES005: Volume de esgotos 

coletado; ES006: Volume 

de esgotos tratado 

 

 

*CONCESSIO

NÁRIA 

 

INES03 

(D1_V023_IBG

E) 

 

Domicilios sem 

banheiro de uso 

exclusivo dos 

moradores. 

Número de domicílios 

urbanos sem banheiro de 

uso exclusivo do 

moradores nem sanitário 

(terá que ser ZERO até 

2025) - considera a 

variável D1_V023 do 

IBGE 

 

 

 

NA 

 

 

 

NA 

 

 

Número de domicílios urbanos sem 

banheiro de uso exclusivo do 

moradores nem sanitário. 

 

 

 

*SEINF 

 

INES04 

(E3_PLANSAB

) 

 

Domicílios rurais com 

tratamento de esgoto 

 

Número de domicílios 

rurais servidos por rede 

coletora ou fossa séptica 

para os esgotos sanitários, 

sobre o total de domicílios 

rurais. 

 

 

(NRF / 

POP_RURAL)*100 

 

 

 

% 

NRF: Número de domicílios rurais 

servidos por rede coletora ou fossa 

séptica para os esgotos sanitários 

POP_RURAL: Total de Domicílios na 

Zona Rural (A3 - Censo 2010). 

 

*SEINF 

*SEMAR 

10.2. Indicadores de Esgotamento Sanitário 
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CÓDIGO 

(REFERÊNCIA 

EXTERNA) 

NOME DESCRIÇÃO 
 

EQUAÇÃO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 
INFORMAÇÕES ENVOLVIDAS 

RESPONSÁVEL 

PELA 

INFORMAÇÃO 

 
 

INSS01 

 
 

Aulas de Educação Ambiental 

 

Número de horas de aula 

dedicadas a Educação 

Ambiental; 

 
 

NA 

 

 
Nº de horas 

aula 

 
 

Número de horas de aulas de Educação Ambiental 

*SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 
 

INSS02 

 
 

Percepção da Educação 
Ambiental 

Pesquisa Qualitativa ou 
Avaliação 

dos alunos da rede pública 

quanto à percepção do meio 

ambiente e saneamento, para 

verificar aderência do 

programa na formação dos 

alunos. 

 
 

NA 

 

Alta 

Média 

Baixa 

 
 

Pesquisa qualitativa e/ou Resultado das avaliações aplicadas 

*SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 

 
INSS03 

 

 
Educação Ambiental na mídia 

 

Número de notícias na mídia 

(impressa, televisiva, internet) 

referentes ao programa de 

educação ambiental do 

município; 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
NA 

*SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO 

*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 
 

INSS04 

 
 

Nascentes recuperadas 

 

 
Nascentes recuperadas em 

relação ao total de nascentes 

poluídas 

 
 

(NR001/NTN001)*100 

 
 

% 

 

 
NR001: Número de nascentes recuperadas 

NTN001: Número total de nascentes poluídas em 2015 

 

*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 
 

INSS05 

 
 

Plano de Ação Rio do Antônio 

 
Plano de Ação para 

revitalização do Rio do 

Antônio elaborado e com 

definição de responsáveis 

 
 

NA 

 
 

sim / não 

 
 

Plano de Ação 

 

*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 
 

 
INSS06 

 
 

 
Margens do Rio do Antônio 

 

 
Número de focos de erosão 

e de descarte irregular de 

resíduos 

 
 

 
FE001 + DIRS001 

 
 

 
unidades 

 
 

FE001: Número de focos de erosão 

DIRS001: Número de descarte irregular de resíduos 

 

 
*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 
 

INSS07 

 

 
Percepção do cidadão sobre 

o Rio do Antônio 

 

Pesquisa Qualitativa com 

cidadãos quanto à percepção 

do Rio do Antônio 

 
 

NA 

 

Boa 

Média 

Ruim 

 
 

Pesquisa qualitativa 

 

 
*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 
 

INSS08 

 
 

Plano de Arborização 

 

 
Plano de Arborização e 

Jardinagem aprovado e 

sancionado 

 
 

NA 

 
 

sim / não 

 
 

NA 

 

*SECRETARIA DE 

MEIO AMBIENTE, 

RECURSOS HIDRICOS 

E AGRICULTURA 

 

10.3. Indicadores do Sistema de Saneamento Básico 
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CÓDIGO 

(REFERÊN

CIA 

EXTERN

A) 

 

 

 

NO

ME 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

 

 

EQUAÇ

ÃO 

 

 
UNIDADE 

DE 

MEDID

A 

 

 

 

INFORMAÇÕES ENVOLVIDAS 

 

RESPONSÁ

VEL PELA 

INFORMAÇ

ÃO 

 

 

 

 

ING

E01 

 

 

 

 
Participação dos Conselhos 

Municipais 

 

 

 

 
Quantidade de atas de reunião 

dos conselhos 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

Nº de 

atas de 

reunião 

por ano 

 

 

 

 

Número de atas de reunião dos conselhos municipais por ano 

 

 

 

 
*SEPLA 

 

 

 

 

ING

E02 

 

 

 

 

Conferência de 

Saneamento 

 

 

 

Conferências de Saneamento 

ocorrendo a cada 2 anos 

 

 

 

 

NA 

 

 

 

 

sim / 

não 

 

 

 

Datas das conferências de Saneamento com intervalo máximo 

de 2 anos 

 

 

 

*DEPARTAME

NTO DE 

SANEAMENT

O BÁSICO 

 

 

ING

E03 

 

 
Departamento de 

Saneamento Básico 

 

Criação e implementação 

de Departamento de 

Saneamento Básico, com 

estrutura organizacional e 

atribuições 

 

 

NA 

 

 

sim / 

não 

 

 
Departamento de Saneamento Básico, com estrutura 

organizacional e atribuições implantado. 

 

 
*SEPLA 

 

 

ING

E04 

 

 

Sistema de Informação 

 

Sistema de informações 

implantado e operando, sem 

ausência de informaçoes e 

indicadores por mais de 6 

meses 

 

 

NA 

 

 

sim 

/não 

 

 

NA 

 

*DEPARTAME

NTO DE 

SANEAMENT

O BÁSICO 

10.4. Indicadores de Gestão 
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V. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

11. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

A finalidade do plano de contingência e emergência é de evitar ou minimizar possíveis 

acidentes, que possam comprometer ou até mesmo paralisar o sistema de 

saneamento básico, comprometendo o atendimento à população. 

As ações de caráter preventivo, ligadas à contingência, ou seja, algo que pode ocorrer 

mas não necessariamente, servem para minimizar os riscos de acidentes que venham 

a comprometer a qualidade dos serviços de saneamento, além de orientar os 

responsáveis no controle e posterior solução dos problemas, ou impactos causados 

por situações críticas não esperadas, porém já previstas. Nas ações de emergência 

que podem vir a interromper o sistema de saneamento, comprometendo o 

atendimento à população, os responsáveis pelo fornecimento dos serviços devem 

predispor de estruturas de apoio como material, mão de obra especializada, e 

equipamentos para a regularização do serviço atingido, no menor espaço de tempo 

possível. Uma situação de emergência, de acordo com a defesa civil é uma situação 

de alteração intensa e grave das condições de normalidade, normalmente acontecem 

devido a um desastre, que é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados 

pelo homem sobre um cenário vulnerável. 

Abaixo seguem tabelas orientativas contendo as ações de contingência e emergência 

relacionadas aos serviços de água e esgotamento sanitário.
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 Ações de contingência e emergência para abastecimento de água 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

Ocorrência Origem Plano de contingência/emergência Responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de 

água 

generaliz

ada 

 

Inundação das captações de 

água com danificação de 

equipamentos e/ou estruturas 

 

• Comunicação à população, defesa civil, 

autoridades e 

instituições. 

• Reparo dos equipamentos. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

*Secretaria de 

Infraestrura 

*Ascom 

Deslizamento de encostas, 

movimentação do solo, 

solapamento de apoios de 

estruturas com 

arrebentamento da adução de 

água bruta. 

• Comunicação às autoridades e defesa 

civil 

• Evacuação do local e isolamento da área 

como meio de 

evitar acidentes. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

Danificação de estruturas de 

reservatórios e elevatórias de 

água tratada 

• Comunicação às autoridades e defesa 

civil. 

• Evacuação do local e isolamento da área 

como meio de 

evitar acidentes. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

Interrupção prolongada no 

fornecimento de 

energia elétrica das instalações de 

produção de água 

• Comunicação à operadora de energia 

elétrica. 

• Acionar gerador de energia. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

 

Ações de vandalismo 

• Comunicação à Polícia Militar e a 

responsável pela 

prestação de serviço. 

• Reparo das instalações danificadas. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

 

 

 

Situação de seca, vazões críticas de 

mananciais. 

 

• Controle da água disponível em 

reservatórios. 

• Deslocamento de frota grande de 

caminhões pipa. 

• Ação com a gestão de recursos hídricos 

para controle da 

demanda. 

• Garantir o abastecimento das cisternas nas 

áreas rurais. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

 

Qualidade inadequada da água dos 

mananciais, contaminação por 

acidentes como derramamento de 

substâncias tóxicas na bacia de 

captação. 

• Interdição imediata do fornecimento 

através deste 

manancial. 

• Verificação periódica e adequação do 

plano de ação de 

interrupção às características da 

ocorrência. 

• Implementação de rodízio de 

abastecimento. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

 

 

 

 

 

 

Deficiência de água nos mananciais 

em períodos de estiagem. 

• Comunicação à população, defesa civil, 

autoridades e 

instituições defesa civil. 

• Deslocamento de frota de caminhões 

pipa. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

*Ascom 
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ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

Ocorrência Origem Plano de contingência/emergência Responsáveis 

 

Falta de 

água 

parcial 

ou 

localiza

da 

Interrupção temporária no 

fornecimento de energia elétrica 

nas instalações de produção de 

água. 

• Comunicação à operadora de energia 

elétrica. 

• Acionar gerador alternativo de energia. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica em setores de 

distribuição. 

• Comunicação à operadora de energia 

elétrica. 

• Acionar gerador alternativo de energia. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

Danificação de equipamentos de 

estações 

elevatórias de água tratada 

• Reparo dos equipamentos danificadas. 
*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

Danificação de estruturas de 

reservatórios e 

elevatórias de água tratada. 

• Transferência de água entre setores de 

abastecimento 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

 

Rompimento de redes e linhas 

adutoras de água tratada. 

• Controle da água disponível em 

reservatórios. 

• Deslocamento de frota grande de 

caminhões pipa. 

• Reparo das linhas danificadas. 

*CONCESSIONÁRIA 

* Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hidricos e Agricultura 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

 

Ações de vandalismo 
• Comunicação à Polícia Militar e a 

responsável pela 

prestação de serviço. 

• Reparo das instalações danificadas. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

Paralisação 

da ETA 

 

Ações de vandalismo. 

• Comunicação à Polícia Militar e a 

responsável pela 

prestação de serviço. 

• Reparo das instalações danificadas. 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

 

Interrupção temporária no 

fornecimento de energia elétrica na 

ETA. 

 

• Comunicação à operadora de energia 

elétrica. 

• Acionar gerador de energia. 

• Comunicar a responsável pela prestação 

dos serviços. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hídricos e Agricultura 

 

Danificação de equipamentos e/ou 

estruturas. 

 

• Comunicar a responsável pela prestação 

dos serviços. 

• Instalar equipamentos reserva. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

Rompimento das adutoras de água 

bruta ou de água 

tratada. 

 

• Comunicar a responsável pela prestação 

dos serviços. 

• Executar reparo da área danificada com 

urgência. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de 

Infraestrutura 

Fonte: PMSB FEV 2016 
 



 

138 

 
 

Ações de contingência e emergência para esgotamento sanitário 

Esgotamento Sanitário 

Ocorrência Origem Plano de contingência/emergência Responsáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paralisação da 

ETE 

 

 

 
Interrupção no fornecimento de energia 

elétrica nas instalações internas de 

bombeamento. 

• Acionar gerador de energia. 

• Instalar tanque de acumulação e amortecimento 

do 

esgoto extravasado para evitar poluição do solo e 

água. 

• Comunicar a responsável pela operadora do 

serviço de 

esgotos. 

• Comunicar a concessionária de energia, a 

interrupção 

do fornecimento. 

 

 

 

 

*CONCESSIONÁRIA 

 

 
 

Danificação de equipamentos e/ou 

estruturas. 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Comunicar aos órgãos de controle 

ambiental os problemas com os 

equipamentos e a possibilidade de ineficiência 

e paralisação das unidades de tratamento. 

• Instalar equipamentos reserva. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

* Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hidricos e Agricultura 

*Secretaria de Infraestrutura 

 

Ações de vandalismo. 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Comunicar o ato de vandalismo à polícia 

militar. 

• Executar reparo das instalações danificadas 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 
 

Extravasa

mento de 

esgoto 

em 

estações 

elevatória

s 

 

 

 
Interrupção no fornecimento de energia 

elétrica nas instalações internas de 

bombeamento. 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Comunicar à concessionária de energia a 

interrupção 

de energia. 

• Acionar gerador alternativo de energia. 

• Instalar tanque de acumulação do esgoto 

extravasado 

com o objetivo de evitar contaminação do solo e 

água. 

 

 

 

 

*CONCESSIONÁRIA 

 

 
 

Danificação de equipamentos e/ou 

estruturas. 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Comunicar aos órgãos de controle 

ambiental os problemas com os 

equipamentos e a possibilidade de ineficiência 

e paralisação das unidades de tratamento. 

• Instalar equipamentos reserva. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

* Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hidricos e Agricultura 

*Secretaria de Infraestrutura 

 

Ações de vandalismo. 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Comunicar o ato de vandalismo à polícia 

militar. 

• Executar reparo das instalações danificadas. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

*Secretaria de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desmoronamento de taludes ou paredes 

de canai 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Reparar a área danificada com urgência. 

• Sinalizar e isolar a área como meio de evitar 

acidentes. 

*CONCESSIONÁRIA 

* Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hidricos e Agricultura 

*Secretaria de Infraestrutura 
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Rompimen

to de linhas 

coletoras, 

interceptor

as e 

emissário

s. 

 

 

 
Erosões de fundo de vale. 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Reparar a área danificada com urgência. 

• Comunicar aos órgãos de controle ambiental 

sobre o rompimento em alguma parte do 

sistema de coleta de esgoto. 

• Sinalizar e isolar a área atingida. 

 

*CONCESSIONÁRIA 

* Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hidricos e Agricultura 

*Secretaria de Infraestrutura 

 

 

 

 
Rompimento de pontos para travessia de 

veículos 

• Comunicar a responsável pela prestação do 

serviço de 

esgotos. 

• Comunicar as autoridades de trânsito sobre o 

rompimento da travessia. 

• Sinalizar e isolar a área atingida. 

• Reparar a área danificada com urgência. 

• Comunicar aos órgãos de controle ambiental 

sobre o rompimento em alguma parte do 

sistema de coleta de esgoto. 

 

 

 

*CONCESSIONÁRIA 

* Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos 

Hidricos e Agricultura 

*Secretaria de Infraestrutura 

Fonte: PMSB FEV 2016 
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12. CARACTERIZAÇÃO, QUANTIFICAÇÃO DE 

INVESTIMENTOS E RECURSOS E PROGRAMA DE 

EXECUÇÃO 

A Prefeitura, de acordo com a sua estrutura orgânica, deverá, para prestar os serviços 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, realizar investimentos para a 

criação, ampliação, recuperação ou modernização da infraestrutura necessária ao 

desempenho dos referidos serviços, possibilitando, assim, a prestação de serviço 

adequado à coletividade.  

Diante do vulto dos investimentos, as fontes de recursos para as obras/instalações e 

melhorias administrativas não necessitam se limitar ao financiamento público, existindo 

alternativas para implementação das soluções propostas no Plano através de 

investimentos privados, a serem avaliadas e desenvolvidas, assim como as parcerias 

para os serviços de esgotamento sanitário das comunidades rurais e implementação do 

Programa de Saneamento Rural.. 

Os investimentos previstos visam à universalização dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário e o atendimento das exigências dos padrões legais de 

lançamento de efluentes de esgoto, devendo adequar-se a viabilidade econômico-

financeira de um programa de forma que os benefícios planejados sejam atingidos e 

tenham continuidade. 

Nas áreas urbanizadas abrangidas pelo estudo do PMI – Chamamento Público 

002/2018, a universalização dos serviços está avaliada em aproximadamente R$ 141 

milhões de reais, referenciados nas tabelas SINAPI/EMBASA a preços de outubro de 

2018. A síntese dessas necessidades de recursos e seu programa de execução nos 

cenários de prazo curto (4 anos), médio (8 anos), longo (12 anos) e de crescimento 

vegetativo (35 anos), está distribuída conforme o quadro adiante.  

Para as demais localidades do município, em uma avaliação preliminar para fins de 

planejamento de ações futuras, estimam-se necessários recursos da ordem de R$ 24 

milhões, para investimento em outros sistemas e soluções localizadas. 

Oportunamente, na avaliação mais precisa deste investimento complementar nas áreas 

não abrangidas pela PMI, alguns aspectos devem ser considerados, a saber: 

 Desenvolver estudos de concepção de engenharia, mesmo que simplificados, 

para as diversas localidades de menor porte do município; 

 Projetos de engenharia para localidades de pequeno porte consideram 

usualmente coeficiente per capita da ordem de 80 a 120 l/hab.dia, menor que o 

considerado no presente estudo para as áreas principais, o que, em princípio, 

favorece um dimensionamento mais econômico para tais localidades; 

 Sistemas localizados e soluções individuais, na prática, usualmente tem custo 

por habitante maior do que soluções coletivas tradicionais. 

 Instituir e implementar os Programas Institucionais, conforme definidos na I 

Conferência Municipal de Saneamento Básico. 
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13. ANEXOS – Quadro de investimentos e documentos da I 

Conferência Municipal de Saneamento Básico – Água e Esgoto. 

 

Quadro de Investimentos 

Item Descrição  

0 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 12 anos 13 a 35 anos 

Curto Médio Longo Vegetativo 

1 SEDE - ÁGUA      

1.1 
Alteamento da Barragem 
Cristalândia 

R$    20.420.000  

1.2 
Reforma e Ampliação da 
Captação de Água Bruta 
- Barragem Cristalândia  

R$ 320.000    

1.3 
Modernização e 
Ampliação Elevatórias 
de Água 

R$ 230.000    

1.4 
Modernização e 
Ampliação ETA's 

R$ 3.500.000    

1.5 
Sistema de 
Monitoramento  do 
Abastecimento 

R$ 510.000    

1.6 
Rede Água - Novas e 
Substituição 

R$ 594.792 1.027.368  1.027.368  4.109.472  

1.7 Ampliação Reservatórios R$ 3.555.000     

1.8 
Substituição 
Hidrômetros 

R$ 1.824.000   1.873.900  8.922.700  

1.9 
Automação/ 
Macromedição / 
Setorização 

R$ 360.000 240.000    
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Quadro de Investimentos 

Item Descrição  

0 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 12 anos 13 a 35 anos 

Curto Médio Longo Vegetativo 

1.10 
Programa Combate à 
perda d'água 

R$ 360.000 360.000  360.000   2.070.000  

1.11 Instalação Hidrômetros  R$  102.600 822.320  121.980  747.460  

2 SEDE - ESGOTO          

2.1 Implantação ETE R$ 17.500.000    

2.2 EEB's - Implantação R$  1.920.000    

2.3 
Redes Coletoras - 
Implantação e 
substituição 

 R$  19.741.253 350.956  350.956  1.491.561  

2.4 
Interceptores  - 
Implantação e 
substituição 

 R$  6.880.613 57.942  57.942   246.254  

2.5 Linhas de Recalque  R$  936.700 7.888   7.888    33.524  

2.6 Programa Caça Esgoto R$ 2.205.000 121.935  121.935  701.129  

2.7 Ligações Esgoto  R$  210.400 6.828.000  207.200   763.200  

3 
DISTRITO ITAQUARAÍ / 
LAGOA FUNDA - 
ÁGUA 
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Quadro de Investimentos 

Item Descrição  

0 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 12 anos 13 a 35 anos 

Curto Médio Longo Vegetativo 

3.1 
Ampliação e 
Modernização da ETA 

R$ 312.000 468.000    

3.2 Reservatório R$ 61.200 91.800      

3.3 
Rede Água - Novas e 
Substituição 

 R$ 15.947 48.195   42.998   247.236  

3.4 Instalação Hidrômetros  R$  3.420 30.780  4.560  28.120  

3.5 
Substituição 
Hidrômetros 

 R$  68.200     70.064   333.457  

4 
DISTRITO UBIRAÇABA 
/ SAMAMBAIA / L. S. 
JOÃO - ÁGUA 

     

4.1 
Adutora Água Tratada - 
AAT 

R$ 5.040.000 7.560.000    

4.2 Reservatório R$ 62.000 93.000    

4.3 
Rede Água - Novas e 
Substituição 

R$ 99.000 127.050  15.400  88.550  

4.4 Instalação Hidrômetros R$ 2.660 21.660  3.040  20.140  

4.5 
Substituição 
Hidrômetros 

 R$  48.700  50.031  238.080  
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Quadro de Investimentos 

Item Descrição  

0 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 12 anos 13 a 35 anos 

Curto Médio Longo Vegetativo 

5 
VILA PRESIDENTE 
VARGAS - ÁGUA E 
ESGOTO 

          

5.1 Reservatório R$  26.600    

5.2 
Rede Água - Novas e 
Substituição 

R$ 11.925  36.929  36.929  212.342  

5.3 Instalação Hidrômetros R$ 3.420 30.020  4.180  27.360  

5.4 Substituição hidrômetros  R$  66.400  68.214  324.588  

5.5 Redes Coletoras  R$   2.183.059  221.191  

5.6 Interceptores R$   409.871  41.529  

5.7 EEBs - Implantação R$   900.000   

5.8 Linhas de Recalque R$   1.795.200   

5.9 Ligações Esgoto R$ 7.600 248.400     7.200  28.000  
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Quadro de Investimentos 

Item Descrição  

0 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 12 anos 13 a 35 anos 

Curto Médio Longo Vegetativo 

6 
DISTRITO ARRECIFE - 
ÁGUA 

     

6.1 
Adutora Água Tratada - 
AAT 

R$  4.158.000    

6.2 Reservatório R$  20.000    

6.3 
Rede Água - Novas e 
Substituição 

R$  34.919  34.919  200.786  

6.4 Instalação Hidrômetros R$ 380 2.280  380  3.040  

6.5 Substituição hidrômetros R$ 5.390  5.546  27.298  

  Sub Total Simples R$ 66.558.599 22.814.042 30.180.761 21.127.016 

  Sub Total Acumulado R$ 66.558.599 89.372.641 119.553.402 140.680.419 

ESTIMATIVA AGUA E ESGOTO : OUTRAS LOCALIDADES  

      30% 30% 30% 10% 

ESGOTO: ITAQUARAÍ, LAGOA FUNDA, UBIRAÇABA, SAMANBAIA, LAGOA SÃO JOÃO E 
ARRECIFE 

  Sub Total Simples R$ 1.928.515 1.928.515 1.928.515 642.838 
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Quadro de Investimentos 

Item Descrição  

0 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 12 anos 13 a 35 anos 

Curto Médio Longo Vegetativo 

  Sub Total Acumulado R$ 1.928.515 3.857.029 5.785.544 6.428.382 

ÁGUA E SGOTO: ÁREAS DE EXPANSÃO E RURAL 

  Sub Total Simples R$ 5.296.579 5.296.579 5.296.579 1.765.526 

  Sub Total Acumulado R$ 5.296.579 10.593.157 15.889.736 17.655.262 

TOTAL  

  Total Simples R$ 73.783.693 30.039.136 37.405.855 23.535.380 

  Total Acumulado R$ 73.783.693 103.822.829 141.228.684 164.764.064 

 

 

 

14. Ia. Conferência Municipal de Saneamento Básico - 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Durante a realização da I Conferência Municipal de Saneamento Básico - Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário, documento anexo a este estudo de Revisão do PMSB, ficou 

inserido Abastecimento de Água nos Distritos de Cristalândia e Umburanas, em parceria com 

a CERB – Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia, também o Programa 

de Saneamento Rural e os Programas Institucionais, que deverão ser desenvolvidos e 

implementados pela prefeitura, em conjunto com as secretarias envolvidas e o Conselho 

Municipal de Saneamento Básico de Brumado, em conformidade com as Políticas definidas, 

pela lei Municipal nº 1.772 de 2016. 
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Programa de Saneamento Rural e os Programas Institucionais, além dos Projetos de 

Abastecimento de Água dos Distritos de Cristalândia e Umburanas, que atualmente utilizam-

se de água bruta de uma bacia de acumulação do vertedor da Barragem de Cristalândia. 
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