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PMAE-Sao Valerio

1 INTRODUCAO
E objeto do presente trabalho a elabora9ao do PMAE - Plano Municipal de Agua

e Esgoto de Sao Valerio-TO, em cumprimento as determinancies da Lei Federal N°
11.445/2007, fomecendo subsidios tecnico-economicos para a universaliza^ao e a
prestaqao adequada do servigo de abastecimento de agua e esgotamento sanitario no
Municipio de Sao Valerio, definindo:

1. Os objetivos e metas de curto, medio e longo prazo;
2. As obras de amplia^ao necessarias ao longo do periodo do piano;
3. Os programas, aqoes e controles a serem implementados para aprimorar os

servinos; e

4. A projeqao dos investimentos necessarios.

O horizonte deste PMAE e de 30 anos, abrangendo o periodo de 2020 a 2049

O Plano de Saneamento, nos termos preconizados pela Lei Federal N°

11.445/07, devera abranger o conjunto de serv^os, infraestruturas e instalanoes
operacionais de:

•Abastecimento de agua potavel;

•Esgotamento sanitario;

•Limpeza urbana e manejo de residuos solidos; e

•Drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas.

Todavia, nos termos permitidos pelo marco legal national, e possivel que o
Municipio edite pianos separados para um ou mais serviqos, conforme preve
expressamente o art. 25, §1°, do Decreto Federal 7.217/10, regulamento da Lei Federal
11.445/07.

Assim, este trabalho tern o objetivo de desenvolver apenas as partes relativas ao
“abastecimento de agua potavel” e ao “esgotamento sanitario”, e que irao compor o

Plano Municipal de Agua e Esgoto - PMAE. Posteriormente serao agregados os demais

pianos elaborados com base nos trabalhos correspondentes a “limpeza urbana e manejo

de residuos solidos” e a “drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas”, tambem a

cargo da Prefeitura Municipal de Sao Valerio-TO.
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2 DOCUMENTOS DE REFERENC1A

Foram utilizadas na elaboraq:ao deste projeto as legislates especificas de
saneamento e meio ambiente. A seguir algumas das leis especificas e contratos
firmados, as demais legislates de impacto indireto sobre as questoes de abastecimento
de agua e coleta de esgoto poderao ser consultadas no ITEM 5 - REQUISITOS
LEGAIS:

> Lei Federal Nw 11.445/2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
basico; altera a Lei N° 6528 de 11 de maio de 1978, e da outras providencias;

> Lei Federal N° 6.766/1979 - Dispoe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e da
outras Providencias;

> Decreto Federal N° 7.217/2010 - Regulamenta a Lei N° 11.445/2007;

> Lei Federal N° 9.433 de 8 de janeiro de 1997 - Institui a Politica Nacional de
Recursos Hidricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituito Federal, e altera o
art. 1° da Lei n° 8.001 de 13 de marqio de 1990, que modificou a Lei n° 7.990 de
28 de dezembro de 1989;

> Lei Federal N° 6.938 de 3 de agosto de 1981 - DispSe sobre a Politica Nacional
do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formula^ao e aplicagao, e da
outras providencias;

> IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica- Dados Censitarios
dos Municipios Brasileiros;

> PERFIL SOCIO ECONOMICO DOS MUNICIPIOS-SAO VALERIO-

Elaborate Diretoria de Pesquisa e Informates Economicas
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3 DADOS GERAIS DO MUNICIPIO

3.1 INFORMACOES GERAIS

Sao Valerio do Sul e uma cidade de Estado do Rio Grande do Sul. Os habitantes
se chamam sao-valerenses. O municipio se estende por 108 km2 e contava com 2 727
habitantes no ultimo censo. A densidade demografica e de 25,3 habitantes por km2

territorio do municipio.
no

Vizinho dos municipios de Sao Martinho, Alegria e Santo Augusto, Sao Valerio
do Sul se situa a 30 km a Sul-Leste de Tres de Maio a maior cidade nos arredores.
Situado a 393 metros de altitude, de Sao Valerio do Sul tern as seguintes coordenadas
geogr£ficas: Latitude: 27° 47' 9" Sul, Longitude: 53° 56' 20" Oeste. O prefeito de Sao
Valerio do Sul se chama Olimpio dos Santos Arraes.

Figura 1 - Figura de Localiza^ao do Municipio de Sao Valerio

Fonte: Banco de dados INPE.
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O Quadro 1 indiea as principals vias no munidpio e distancias a capital do

estado e cidades vizinhas mais importantes.

Quadro 1- Distancias e vias de acesso
MUNICIPIO DISTANC1A (KM)VIAS

Chapada da Natividade TO-280 79
Porto Nacional TO-280, TO-050, TO-OIO 232
Palmas TO-280, TO-050, TO-OIO 288
Fonte: Arquivos vetoriais IBGE.

Quanto a sua posigao geografica, a sede municipal localiza-se no fuso 22,

coordenadas 647447.12 m E e 8916621.25 m S, estando a uma altitude media de 201

metros. Encontra-se a uma distancia de 184 km da capital, Palmas. Aprcsenta corno

limites os municipios de Caseara ao norte, Divinopolis do Tocantins a Nordeste e Pium

ao Sul (IBGE, 2010).
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Figura 2 - Municipios do entorno

O Municipio de Sao Valerio do Tocantins esta inserido no Sistema Hidrografico
do Tocantins na bacia do Rio Tocantins - classificagao Tl , Rio Manuel Alves da
Natividade-Classificagao T5 (IBGE, 2010).
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Figura 3 - Bacias Hidrograficas do Tocantins
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Fonte: Embrapa.

3.2 ASPECTOS HISTORICOS

O municipio de Sao Valerio de Natividade esta localizado ao norte do paralelo 12, na
regiao centro-sul do Estado. Sua formagao iniciou-se com a chegada ao local do goiano Joao
Sobrinho e sua esposa Maria Pereira Brito, por volta da decada de setenta, onde comegaram a se
dedicar a atividade agricola.
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Preocupados com a educagao dos filhos e das familias que ja habitavam o lugarejo,
construiram uma pequena escola na antiga fazenda Gariroba. O primeiro professor da escola foi
o piauiense Abias Milarindo de Castro. Posteriormente emigraram para o local, que ja estava
ganhando feigoes de povoado, muitas familias, dentre as quais a de Jose Rodrigues, que ali
instalou um comercio.

O povoado teve um crescimento acelerado, o que motivou seus habitantes a lutarem
pela sua autonomia politica, fato que foi consagrado em 15 de novembro de 1987, por forga do
plebiscito que o elevou a categoria de Distrito. No ano de 1988, atraves da Lei do Estado de
Goias n.° 10.420, de 01 de janeiro de 1988, Sao Valerio foi elevado a categoria de Municipio,
sendo o seu territorio desmembrado do de Natividade. A primeira eleigao municipal ocorreu em
16 de abril de 1989, sendo eleito Prefeito o Sr. Euclides Lopes.

3.2.1. Formagao administrativa

Elevado a categoria de municipio e distrito com a denominagao de Sao Valerio da
Natividade, pela lei estadual n° 10420, de 01-01-1988, desmembrado de Natividade. Sede no
atual distrito de Sao Valerio da Natividade. Constituido do distrito sede. Instalado em 01-01-
1989. Em divisao territorial datada de 1988, o municipio e constituido do distrito sede. Assim
permencendo em divisao territorial datada de 2007.

3.3 DIVISAO POLITICO ADMINISTRATIVA

A area do Estado do Tocantins esta dividida em 139 municipios, que sao
agrupados em duas mesorregioes de planejamento-Ocidental e Oriental do Tocantins-
e oito microrregioes de gestao administrativas, Rio Formoso, Araguaina, Miracema,
Gurupi, Jalapao, Bico do Papagaio, Porto Nacional e Dianopolis, onde se localiza o
municipio de Sao Valerio.

A microrregiao de Dianopolis, representada na ftgura a seguir pelo numero 03
sendo composta por 24 municipios: Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Chapada da
Natividade, Combinado, Conceigao do Tocantins, Dianopolis, Lavandeira, Natividade,
Novo Alegre, Novo Jardim, Parana, Pindorama do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus,
Ponte Alta do Bom Jesus, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceigao, Santa Rosa do
Tocantins, Sao Valerio, Taguatinga e Taipas do Tocantins, conforme a seguir:

Figura 4 - Microrregioes administrativas do Estado do Tocantins e Microrregiao de
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Dianopolis.

Fonte: SEPLAN TO

3.4 ASPECTOS DEMOGRAFICOS E SOCIOECONOMICOS

3.4.1 lndicadorcs demograficos

Os indices da dinamica populacional se embasaram nos dados censitarios, os
quais estao apresentados na tabela apresentada a seguir e ilustrados na Figura posterior.

Para a proje?ao populacional de Sao Valerio foram tornados como base
referencial os dados dos censos demograficos de 2000 e de 2010 e estimativa
populacional de 2019. O Quadro 2 apresenta a evolu<;ao populacional de 1991-2020.

Quadro 2 - Sao Valerio: Evolu^ao Populacional 2000- 2019
Sao Val£rio-TO

Urbana Urbaniza^oTotal RuralAno
1991 3650 1336 2314 0/37
2000 5054 2238 2816 0,44
2010 4383 2723 1336 0,62
2019 3904 2420 1484 0,62

Fonte: TBGE

Segundo a Prefeitura Municipal de Sao Valerio, com base em dados dos Censos
realizados pelo IBGE, a taxa de crescimento populacional media anual e de -1,29%,
com dados de 2010 a 2020.
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Figura 5- Evolu^ao Populacional do Municipio de Sao Valerio.
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6100

5 3100
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Fonte: Dados IBGE.

A popula^ao atualmente residcnte no municipio de Sao Valerio apresenta perfil
de distribuiipao etaria e por sexo confonne expressa o diagrama da Figura 6.

Figura 6 - Piramide Etaria em Sao Valerio, 2010
Piramide Etaria - 2010
100 ou mais
95 a 99

90 a 94

85 9 89
80 a 84
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70 a 74
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45 3 49
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25 a 29
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. . . BflIsMi 915 a 19

m10 a 14 sa5 a 9 m0 a 4

Fonte: IBGE 2010
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Como pode-se observar o municipio de Sao Valerio possui uma divisao
uniforme entre a maioria das faixas etarias, porem com pequeno decrescimo na faixa
etaria de de 0 a 4 anos de vida, que pode estar relacionado a baixa infraestrutura
municipal no setor de saude, hospitais e etc.

Entre 2000 e 2010, a populagao de Sao Valerio cresceu a uma taxa media anual
de -1,41%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo periodo. Nesta decada, a taxa de
urbanizagao do municipio passou de 44% para 62%. Em 2010 viviam, no municipio,
4.383 pessoas.

Entre 1991 e 2000, a populagao do municipio cresceu a uma taxa media anual de
3,68%. Na UF, esta taxa foi de 2,58%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo
periodo. Na decada, a taxa de urbanizagao do municipio passou de 37% para 44%.

Entre 2000 e 2010, a razao de dependencia no municipio passou de 76,78% para
60,90% e a taxa de envelhecimento, de 5,64% para 8,28%. Em 1991, esses dois
indicadores eram, respectivamente, 94,77% e 3,89%. Ja na UF, a razao de dependencia
passou de 65,43% em 1991, para 54,88% em 2000 e 45,87% em 2010; enquanto a taxa
de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente.

Tabela 1- Estrutura etaria da populagao- 1991/2000/2010
1991 2000 2010Grupos da Idada

Homans Mulheres Homans Mulheres Homans Mulheres
TOTAL 1.922 1.728 2.710 2.343 2.207 2.110
Menos de 1 ano
De 1 a 4 anas
De 5 a 9 anos
De 10 a 14 anos
De 15 a 19 anos
De 20 a 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50a 59 anos
De 60 a 69 anos
De 70 anos ou mais

43 37 41 34 3951

135221 174 232 227 163
330 237 186297 305 366

236 244289 254 382 295
204 231 222 212167 319

195 182 149 127147 139
111 111 162 149 155 156

152105 91 174 158 155
96 99 145 130 134 136
95 78 129 128 151 144

123 122 12366 66 130
200100 110 180 182 207

89 54 145 93 162 155
51 37 74 140 107114

A mortalidade infantil (mortalidade de criangas com menos de um ano de idade)
no municipio passou de 45,9 obitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 19,6 obitos
por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 75,3. Ja na UF, a taxa era de

17
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19,6, em 2010, de 36,5, em 2000 e 63,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de
mortalidade infantil no pals caiu de 30,6 obitos por mil nascidos vivos para 16,7 obitos
por mil nascidos vivos. Em 1991 , essa taxa era de 44,7 obitos por mil nascidos vivos.

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos
de DesenvoIvimento do Milenio das Napoes Unidas, segundo a qual a mortalidade
infantil no pais deve estar abaixo de 17,9 obitos por mil em 2015.

Tabela 2 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Municipio-Sao Valerio

1991 2000 2010
Esperan^a de vida ao nascer
Mortalidade infantil
Mortalidade ate 5 anos de idade
Taxa de fecundidade total

61,22 65,28 73,81
58,25 42,69 16,60
76,34 54,89 17,83
5,85 3,94 2,67

3.4.2 Indicadores sociais

Qualidade de vida nas cidades e defmida pela Organiza9ao das Na9oes Unidas
como acesso a servi90s urbanos de qualidade. No Brasil, O Estatuto da Cidade, ao
regulamentar a politica urbana defmida pela Constitu^ao de 1988, estabelece que a
sustentabilidade das cidades esta vinculada a garantia de direitos da popula9ao a
servi9os urbanos de qualidade, a moradia, trabalho e lazer, ou seja, a todas as condi9oes
que contribuem positivamente para o que se denomina como Qualidade de Vida nas
cidades.

Quanto maior o acesso a bens e servi90s como educa9ao, saude e saneamento
basico, maior a possibilidade de se criar um ambiente favoravel ao desenvolvimento
economico e social .

Para a caracteriza9ao da qualidade de vida no municipio de SAO VALERIO -
TO foram utilizadas como principal fontes de informa9oes: as bases de dados
municipals mais atualizadas disponiveis, produzidas pelo IBGE, 1PEA, PNUD/Atlas do
Desenvolvimento Humano e outras fontes secundarias disponiveis.

O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) e outros indicadores sociais juntos
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traduzem urn panorama das condigoes de vida dos habitantes da regiao. Os indicadores
tern a fungao de expressar quais os segmentos da populagao, areas da cidade e setores da
administragao necessitam de maior atengao e investimentos visando a melhoria da
qualidade de vida para todos.

a) Indice de Desenvolvimento Humano - IDH

O IDH - Indice de Desenvolvimento Humano e a expressao numerica dos
fenomenos sociais territorialmente distribuidos. Consiste na analise de tres dimensoes
basicas das condigoes de vida: educagao, longevidade e renda. A metodologia de
c&lculo do IDH envolve a transformagao das tres dimensoes por ele contempladas
(longevidade, educagao e renda) em indices que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a
combinagao destes indices em um indicador sintese. Quanto mais proximo de 1 o valor
deste indicador, maior sera o nivel de desenvolvimento humano do municipio ou regiao.

b) Indice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M
Tambem no piano local e regional sao avaliados os parametros do IDH, gerando

o IDH-M - Indice de Desenvolvimento Humano Municipal, desenvolvido para melhor
expressar as condigoes sociais de unidades geograficas como os municipios e estados.
No Brasil esse trabalho e realizado pelo Programa das Nagoes IJnidas para o
Desenvolvimento (PNUD), conjuntamente com o Instituto de Pesquisa Economica
Aplicada (IPEA) e a Fundagao Joao Pinheiro.

Os componentes utilizados pelo IDH - M sao os mesmos do IDH de um pais:
educagao, longevidade e renda, porem, sofreram algumas adaptagoes metodologicas e
conceituais para sua aplicagao no nivel municipal.

Sao Valerio ocupa a 182a posigao entre os 5.565 municipios brasileiros segundo
o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM e 0,862 (Sao Caetano do Sul) e o menor e
0,418 (Melgago).

O indice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Sao Valerio e 0,643, em 2010,
o que situa esse municipio na faixa de Desenvolvimento Humano Medio (IDHM entre

0,600 e 0,699). A dimensao que mais contribui para o IDHM do municipio e
Longevidade, com indice de 0,814, seguida de Renda, com indice de 0,605, e de
Educagao, com indice de 0,539.
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Tabela 3 - Indicc de Desenvolvimento Humano cm Sao Valerio.
1991 2000IDHM e componentes 2010

IDHM
IDHM Educagao
IDHM Longevidade

0,327 0,460 0,643
0,119 0,264 0,539

0,604 0,671 0,814
0,487 0, 550 0,605IDHM Renda

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil , 2000.

De 1991 a 2010, o IDHM do municipio passou de 0,327, em 1991, para 0,643,
em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,369 para 0,699.
Isso implica em uma taxa de crescimento de 96,63% para o municipio e 89% para a UF;
e em uma taxa de redugao do hiato de desenvolvimento humano de 53,04% para o
municipio e 53,85% para a UF. No municipio, a dimensao cujo indice mais cresceu em
termos absolutos foi Educagao (com crescimento de 0,420), seguida por Longevidade e
por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensao cujo indice mais cresceu em termos
absolutos foi Educagao (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por
Renda.

O IDHM passou de 0,327 em 1991 para 0,460 em 2000 - uma taxa de
crescimento de 40,67%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 80,23%
entre 1991 e 2000. Nesse periodo, a dimensao cujo indice mais cresceu em termos
absolutos foi Educagao (com crescimento de 0,145), seguida por Renda e por
Longevidade.

O IDHM passou de 0,460 em 2000 para 0,643 em 2010 - uma taxa de
crescimento de 39,78%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distancia entre
o IDHM do municipio e o limite maximo do indice, que e 1, foi reduzido em 66,11%
entre 2000 e 2010. Nesse periodo, a dimensao cujo indice mais cresceu em termos
absolutos foi Educagao (com crescimento de 0,275), seguida por Longevidade e por
Renda.

3.4.3 Indicadores de educagao

Proporgoes de criangas e jovens frequentando ou tendo completado
determinados ciclos indica a situagao da educagao entre a populagao em idade escolar
do estado e compoe o IDHM Educagao.
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A taxa de analfabetismo observada em Sao Valerio vem diminuindo ao longo
dos ultimos anos, passando de 39,09% em 1991 para 22,30 em 2000 e atingindo seu
valor minimo de 20,01% em 2010.

Observou-se tambem o aumento no indice de pessoas com 18 anos ou mais com
ensino medio completo, que passou de 3,45% em 1991 para 10,20% em 2000 e por fim
atingiu o melhor indice em 2010 com 17,72%. A expectativa de anos de estudo aos 18
anos de idade era de 7,29% em 1991, cresceu para 7,33% em 200 e atingiu seu melhor
indice em 2010 com 10,25%.

A porcentagem de individuos maiores de 25 anos com ensino superior completo
e de 0,41% em 1991, 0,84% em 2000 e 5,38% em 2010.

A taxa de frequencia bruta dos alunos da pre-escola evoluiu de 10,18% em 1991
para 13,12% em 2000 e atingiu o maior indice em 2010 com 23,20%.

A taxa de frequencia bruta dos alunos do ensino basico evoluiu de 74,89% em
1991 para 100,07% em 2000 e atingiu o maior indice em 2010 com 106,52%.

A taxa de frequencia bruta dos alunos do ensino fundamental evoluiu de 86,74%
em 1991 para 115,83% em 2000 e atingiu o maior indice em 2010 com 109,29%.

A taxa de frequencia bruta dos alunos do ensino medio evoluiu de 23,59% em
1991 para 40,84% em 2000 e atingiu o maior indice em 2010 com 98,30%.

A seguir as institutes de ensino existentes no municipio:

Figura 7 - Institutes de ensino (2015).
Total Federal Estadual Municipal ParticularTipo de ensino

1Creche
Pre Escolar
Ensino Fundamental
Ensino medio
Educagao professional
Educagao dejovens e adultos
Educagao Especial

1
11

6 2 4
11

1 1
22

3.4.3 Indicadores de saude

A seguir os estabelecimentos de saude existentes no municipio:
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Figura 8- Estabelccimentos de saude.
Tipo de estabelecimento 2016

Centro de Saude/Unidade Basica
Clinica Especializada/Ambulatorio
Consultorio Isolado
Hospital Geral
Policllnica
Posto de Saude
Unidade de Apoio-Diagnose e Terapia
Unidade de Vigilancia em Saude

1

TOTAL 1

3.4.4 Indicadores Economicos

A renda per capita media de Sao Valerio cresceu 199,43% nas ultimas duas
decadas, passando de R$ 165,77, em 1991, para R$ 245,29, em 2000, e para RS 344,49,
em 2010. Isso equivale a uma taxa media anual de crescimento nesse periodo de 3,93%.

O indice de GINI e um instrumento usado para medir o grau de concentragao de
renda. Ele aponta a diferenga entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.
Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situagao de total igualdade, ou
seja, todos tem a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou
seja, se uma so pessoa detem toda a renda do lugar.

A evolugao da desigualdade de renda nesses dois periodos pode ser descrita
atraves do Indice de Gini, que passou de 0,50, em 1991, para 0,61, em 2000, e para
0,56, em 2010. O que revela uma tendencia de aumento da igualdade nos ultimos anos.

O municipio de Sao Valerio, tem maior parte do seu P1B adicionado de acordo
com dados de 2015, referente ao setor da Agropecuaria, e logo em seguida vem o setor
de Administragao Publica:
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Figura 9 - Grafted P1B municipalR$ 14.233.000
R$ 2.937.000
R$ 3.084.000
R$ 34.793.000
R$ 27.195.000

SERVINGS| 2015
INDUSTRIA j 2015
IMPOSTOS f 2015

AGROPFOJARIA| 2015
ADMINI5TRA£A0 PUBtlCA 1 2015

-r'

Xt 4*<9>

t=t* * ***
SERVigOS INDUSTRIA IMPOSTOS AGROPECUARIA Hi ADMINISTRAgAO PUBUCA

Tabcla 4 - Distribuigao do PIB por Setor da Economia cm Sao Valerio.
Administragao

Piiblica
ANO Servigos Industria Impostos Agropecuaria
2015 RS 15.808.000

RS 14.229.000
RS 12.376.000
RS 9.508.000
RS 7.562.000
RS 8.554.000

RS 20.669.000
RS 18.797.000

RS 15.640.000
RS 13.788.000
RS 12.954.000
RS 1 i .607.000
RS 9.700.000
RS 8.140.000
RS 7.291.000

RS 6.075.000
RS 5.976.000

RS 2.156.000
RS 3.178.000
RS 2.323.000
RS 2.321.000
RS 2.313.000
RS 1.775.000
RS 3.449.000
RS 3.054.000
RS 3.016.000
RS 2.758.000
RS 3.181.000
RS 2.504.000
RS 1.578.000
RS 1.370.000
RS 1.338.000
RS 472.000
RS 27.000

RS 3.475.000
RS 3.000.000
RS 2.546.000
RS 2.121.000
RS 1.727.000
RS 1.743.000
RS 1.358.000
RS 1.430.000
RS 1.059.000
RS 1.099.000
RS 1.019.000
RS 1.184.000
RS 1.073.000
RS 827.000
RS 873.000
RS 370.000
RS 365.000

RS 45.077.000
RS 32.612.000
RS 15.718.000
RS 9.569.000
RS 9.022.000
RS 9.833.000

RS 20.641.000
RS 18.017.000
RS 12.596.000
RS 11.315.000
RS 8.720.000
RS 5.941.000
RS 7.516.000
RS 4.624.000
RS 4.479.000

RS 3.331.000
RS 3.732.000

RS 22.867.000

RS 21.892.000
RS 21.204.000
RS 17.407.000
RS 16.514.000
RS 14.651.000
RS 13.296.000
RS 12.146.000
RS 10.434.000
RS 9.039.000
RS 8.312.000
RS 7.249.000
RS 5.968.000
RS 5.122.000
RS 4.026.000
RS 3.935.000
RS 3.946.000

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Fonte: 1BGE, ein parceria com os Orgaos Estaduais dc Estatistica, Secretarias Estaduais dc Govemo eSuperintendencia da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA. adaptado PORTAL DEEPASK.

Em 2015 a distribuigao da participagao das atividades economicas se dava da
seguinte forma:

50,43% - Agropecuaria;

25,58% - Administragao piiblica;

17,68% - Servigos;

3,88% - Impostos;
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2,41% - Industria.

3.5 CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DA REGIAO

3.5.1 Clima

Conforme a Base de Dados disponibilizado pela Seplan (2012), o Municlpio de
Sao Valerio tern seu Clima classificado como BlwA'a' e C2WA’a’, pelo Metodo de
Thomthwaite, que considera os indices de aridez, umidade e eficiencia termica
(evapotranspira9ao potencial), derivados diretamente da precipitapao, da temperatura e
dos demais elementos resultantes do balan^o hldrico de Thomthwaite-Mather em sua
classifica^ao.
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Figura 10 - iUgionaliza^ao climatica.

Regionalizaqao
Climatica

Nativirtade

Natividadc

| | Limite Municipal

HBIwA'a'

B2rA'a'

CldA'a'
C2rA'a'

HU C2wA'a’

Sao Valario da Nalividade

10 20 30

BIwA'a' e clima umido, com moderada deficiencia hidrica no invemo,
megatermico, evapotranspira^ao potencial apresentando uma varia^ao media anual entre
1.400 e l ,700mm e, em media 28% da evapotranspira^ao potencial no verao (tres meses
consecutivos com temperatura mais elevada).

C2wA’a’ e clima umido sub umido com moderada deficiencia hidrica no
invemo, evapotranspirayao potencia; media de 1500mm, distribuindo-se no verao em
tomo de 420mm ao longo de tres meses consecutivos com temperatura mais elevada.

Sao Valerio e classificado pelu IBGE como clima Tropical Brasil Central,
semiumido, com 4 a 5 mescs secos, niedias dc temperatura sempre superiores a 18°C.

3.5.2 Precipita^ao

De acordo com Seplan (2012), existem cinco faixas de precipitagao media anual
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no Munidpio de Sao Valerio acimu de • 300mm anuais.

Figura 11 - Pi jcipirr.yao Media anual

PRECIPITAQAO

| Limite Municipal
Preciptacao Media Anual

< 1300
1300 - 1400
1400 - 1500
1500 - 1600

HIT: 1600 - 1700

HU 1700 - 1800
1800 - 1900

1900 - 2000
2000 - 2100
> 2200

Fonte: Adaptado IBGE (2012)

3.5.3 Solos

O Munidpio de Sao Valerio pcssui em sua area tres tipos de solos, de acordo
com a Base de Dados da Seplan (2012) sendo eles: Hidromorfico Gleizado, Latossolo
Amarelo, Latossolo Vermelho Amarelo, Solos Concrecionarios e Solos Litolicos. Para
melhor caracterizapao das classes de solos existentes no Munidpio de Sao Valerio, foi
utilizado o Manual de Pedologia do IBGE (2012), que serao apresentadas com detalhes
posteriormente. A seguir e apresentada uma figura com a ocorrencia das classes de solos
no munidpio de Sao Valerio - TO.
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Figura 12 - Distribuitae as classes sie solos no municipio.
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Fonte: IBGH- RADAM BRASIL.

Hidromorfico Gleizado

Os solos desla classe encoturam -se permanente ou periodicamente saturados por
agua, salvo se artificialmente drcnados. A agua pcrmanece cstagnada internamente ou a
satura<?ao e por tluxo lalerai no solo. Caracterizam-se, assim, pcla forte gleiza^ao, cm
decorrencia do regime de umidade redutor, virtualmente livre de oxigenio dissolvido,

em razao da satura^ao por agua durance todo o ano, ou pelo menos por um longo
periodo, associado a demanda de oxigenio pela atividade bioiogica.

Sao definidos pelo SiBCS (Ernorapa, 2006) como solos hidromorficos,
constituidos por material mineral, que apresentam horizonte glei. que pode ser um
horizonte subsuperficiai (C, B ou F) ou superficial A. O horizonte superficial apresenta
cores desde cinzentas ate pretas, espessura normalmente entrc 10 e 50 cm c teores
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medios a altos de carbono organic; .

O processo de gleizagao impiica na manifestagao de cores acinzentadas,
azuladas ou esverdeadas, devido a redugao c solubilizagao do ferro, permitindo a
expressao das cores neutras dos minerals de argila, ou ainda a precipitagao de
compostos ferrosos. Podem apresentar horizonte sulfurico, calcico, propriedade
solodica, sodica, carater salico, ou plintita em quantidadc ou posigao nao diagnostica
para enquadramento na classe dos Plintossolos.

Solos Concressionarios

Termo usado para definir solos que apresentam petroplintita na forma de
nodulos ou concregoes em um ou mais horizontes dentro da segao de controle que
defina a classe em quantidade e/ou espessura insuficientes para caractcrizar horizonte
concrecionario. E requerida petroplintita em quantidade minima de 5% por volume.

Grandes quantidades de petroplintita nos solos apresentam comportamento
similar a presenga de cascalho, causando desgaste dos implemcntos agricolas e afetando
o seu desempenho. Tambem, restringem o volume do solo (profundidade efetiva do
solo), sendo, portanto, os usos agricolas mais indicados para solos com camada
pretroplintita espessa, o plantio de frutiferas e o reflorestamento em covas que
ultrapassem a camada concrecionaria.

Latossolo Amarelo

Os Latossolos Amarelos (LA) sao solos desenvolvidos principalmente de
sedimentos do Grupo Barreiras, que constitui a faixa sedimentar costeira paralela ao
litoral. Podem tambem ser desenvolvidos de rochas cristalinas ou sob influence destas,
localizando-se numa faixa mais a oeste, afastada do litoral, na porgao que antecede o
planalto da Borborema.

Sao solos bastante uniformes em termos de cor, textura e estrutura; sao
profundos e muito profundos, bem drenados, com predominance de textura argilosa e
muito argilosa. Nos tabuleiros, predoininam em relevo piano e suave ondulado, mas nas
areas do cristalino sao encontrados em relevo desde ondulado a montanhoso.
Apresentam sequence de horizontes A e Bw, com predominio do horizonte superficial
do tipo A moderado e proeminente e, raramente do tipo humico; baixa fertilidade
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natural, com baixa soma de base:;; tec:vs muito baixos de fosforo assimilavel e reagao
forte a moderadamente acida. Ein sua grande maioria ocorrem com uma coesao nos
horizontes subsuperficiais, que podem restringir o desenvolvimento das raizes.
Latossolo Vermelho Amarelo

Os Latossolos Vermelho-Amarelos sao identificados em extensas areas dispersas
em todo o territorio nacional associados aos relevos, piano, suave ondulado ou
ondulado. Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito profundos e uniformes
em caracteristicas de cor, textura e estrutura em profundidade.

Sao muito utilizados para agropecuaria apresentando limitagoes de ordem
qulmica em profundidade ao desenvolvimento do sistema radicular se forem alicos,
distroficos ou acricos. Em condigoes naturais, os teores de fosforo sao baixos, sendo
indicada a adubagao fostatada. Outra limitagao ao uso desta classe de solo e a baixa
quantidade de agua disponivel as plantas.

Solos Litolicos

Compreendem solos rasos, onde geralmente a soma dos horizontes sobre a rocha
nao ultrapassa 50 cm, estando associados normalmente a relevos mais declivosos.

As limitagoes ao uso estao relacionadas a pouca profundidade, presenga da
rocha e aos declives acentuados associados as areas de ocorrencia destes solos. Estes
fatores limitam o crescimento radicular, o uso de maquinas e elevam o risco de erosao.

Sua fertilidade esta condicionada a soma de bases e a presenga de aluminio,
sendo maior nos eutroficos e mais limitada nos distrofios e alicos. Os teores de fosforo
sao baixos em condi^oes naturais.

3.5.4 Recursos Hidricos

O Municipio de Sao Valerio esta inserido no Sistema Hidrografico do Rio
Tocantins na sub-bacia dos Rios Sao Valerio e Rio Manoel Alves da Natividade,
estando o Rio Tocantins a oeste (1BGE, 2010). Este Sistema Hidrografico cobre a
por?ao leste do Estado do Tocantins de norte a sul. O mapa a seguir, apresenta com
detalhes a distribuigao da hidrografia:
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Figura 13 - Rede hi > irogratlca de Sao Valerio

Fonte: Adaptado IBGE (2012)

3.5.5 Vegetagao

Na area de Municipio de Sao Valerio do Tocantins, encontram-se distribuidas
tres regioes fitoecologicas, conformo Seplan (2012), Savana Arborizada, Savana
Florestada e Savana Parque. A classes predoininantes serao descritas sucintamente a
seguir:

Savana Arborizada: corresponde ao cerrado sentido restrito, caracterizado pela
presenga de arvorcs baixas, tortuosas, com ramificagoes irregulares e retorcidas, casca
grossa e folhas rigidas e coriaceas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados,
com algumas especies apresentando orgaos subterraneos perenes (xilopodios), que
permitem a rebrota apos a queima ou coite. Na epoca chuvosa, estratos subarbustivo e
herbaceo tomam-se exuberantes, devido ao seu rapido crescimento (Ribeiro & Walter,
1998).
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Savana Parque: Subgrupo do iormi , .o conatituido essencialmente por um estrato
graminoide, integrado por hemicripiotilos e geofitos de floristica natural ou antropizada,
entremeado por nanofanerofitos isolados, com conofapao tipica de um “parque ingles”.
A Savana Parque de natureza antropica e encontrada em todo o Pais, e e a natural nas
seguintes areas: Ilha de Marajo, Pantanal e Sul Matogrossense, Araguaia e Ilha do
Bananal.

Savana Arborca: Subgrupo de forma9ao com fisionomia tipica e caracteristica, restrita
a areas areniticas lixiviadas com solos profundos, ocorrendo em um clima tropical
eminentemente estacional. Apresenta sinusias lenhosas de micro e nanofanerofitos
tortuosos com ramifica^ao irregular. Extremamente repetitiva, a sua composi9ao
floristica reflete-se de Norte a Sul.

3.5.6 Geologia e Relevo

E possivel observar, dentro dos limites territoriais de Sao Valerio, a ocorrencia
de formagoes geologicas do Depositos Aluvionares, Complexo Metamorfico Aruana-Pi,
Complexo Goiano, Grupo Serra da Mesa e Suite Ipueiras. A seguir, uma breve
descri9§o destas unidades e apresentada.

Depositos Aluvionares

Os depositos aluvionares sao coberturas constituidas por siltes, argilas, areias e
cascalhos, e sao resultado de um sistema fluvial entrela9ado e meandrante, assim como
de ambiente lacustre. Os terra90S aluviais aparecem em alguns pontos ao longo do rio
Tocantins, como no extremo nordeste de Tocantinopolis, e as aluvioes podem ser
observadas nas inumeras ilhas que aparecem no leito do rio Tocantins, como as ilhas de
na regiao sul do estado (CREPANI & DIAS, 2004).

Complexo Metamorfico Aruana-Pi

Complexo Metamorfico Aruana-Pindorama faz parte de uma serie de complexos
que associados formam unidades possivelmente paleoproterozoicas, um substrato
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geologico mais antigo representado p terrcuOo granito-gnaissicos.

Complexo Goiano

Localizado no extremo leste da bacia do Rio Tocantins, se caracteriza por
granitos, gnaisses, migmatitos, granulitos, anfibolitos, quartzitos e rochas
calcossilicatadas datadas do Arqueano, retrabalhadas no Pre-Cambriano medio e
superior. Na area em questao, o Complexo Goiano encontra-se individualizado pelo
conjunto cataclastico fortemente tectonizado, constituido predominantemente por
gnaisses “compostos por bandas de granulayao media, onde a foliagao e bem
desenvolvida, anisotropia marcante, dada pela altemancia de faixas milimetricas a
centimetricas ricas em biotita, com outras espessas de minerais felsicos (PRODOESTE,
2008).

Grupo Scrra da Mesa

O Grupo Serra da Mesa compoe-se dominantemente de uma sequencia
monotona de rochas metassedimentares psamo-peliticas constitulda de quarzitos flnos a
medios e quartzo xistos, que encontram-se preservados nas cotas mais elevadas, e
escassos afloramentos de clorita-muscovitaquartzo xisto, magnetita-clorita-muscovita
xisto e granada-clorita-muscovita xisto, eventualmente preservados nas drenagens
profiindas e ao longo de taludes da BR- 153. As parageneses metamorficas nestas rochas
indicam metamorfismo da facies xisto verde, transitjao entre as zonas da clorita e da
biotita/granada.

Suite Ipueiras

Granitos da Suite Ipueiras (ou Lageado) ocorrem como intrusoes desde a regiao
de Porto Nacional ate, aparentemente, arredores de Porangatu (DNPM 1987; Costa et al .
1988a). A Suite Ipueiras foi datada em 1873 Ma (Costa & Hasui 1988).

E formado por quatro plutons graniticos denominados Areias, Italia, do Carmo e
Ipueiras, caracterizados por serem rochas faneriticas de granula9ao grossa ou media,
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leucocraticas de eoloragao cinza da; com tons aznlados que estao relacionados a
presen?a de cristais de quartzo azul. Os constiluintes mineralogicos essenciais sao
quartzo, microclima pcrtitica, plagioclasio, biotita e hornblcnda.

A seguir a disposipao espaeial das unidades estratigraficas no munidpio:

Figura 14 - Geologia Local.
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Dcclividadc

A declividade predominante no munidpio se divide classiticagSes de 5% a 10%.

A disposipao espaeial das classes de declividade podem ser observadas na imagem a

seguir, bem como a descri<;ao das classes de declividade apresentadas, (SEPLAN,

2012).
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Figure _i - Decli . Made Local,
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A - (declive igual ou inferior a 5%): Compreende areas com declives suaves, nos
quais, na maior parte dos solos, o esccamento superficial e lento ou medio. O declive,
por si so, nao impede ou dificulta o trabalho de qualquer tipo de maquina agricola mais
usual. A erosao hidrica nao oferece maiores problemas. Em alguns tipos de solos,

praticas mais simples de conservagao sao recomendaveis. Para aqueles muito erodiveis
e com comprimentos de rampa muito longos, praticas complexas podem ser necessarias,

tais como sistemas de terra<;os e faixas de reten^ao.

B - (declive maior que 5% e ignal ou menor que 10%): Areas com superficies

inclinadas, geralmente com relevo ondulado, nos quais o escoamento superficial, para a
maior parte dos solos, e medio ou .rapido. O declive, por si so, normalmente nao

prejudica o uso de maquinas agricolas. Em alguns casos, a erosao hidrica oferece
pequenos problemas que podem ser controlados com praticas simples, mas na maior

parte das vezes, praticas complexas de- conserva^ao do solo sao necessarias, para que
terras com esse declive possam ser cultivadas intensivamente.
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C - (declive maior que 10% igual cu menor que 15%): Compreende areas
inclinadas ou colinosas, onde o escoamento superficial e rapido na maior parte dos
solos. A nao ser que o declive seja muito complexo. a maior parte das maquinas
agricolas podem ser usadas. Solos desta classe sao facilmente erodiveis, exceto aqueles
muito perme&veis e nao muito arenosos, como alguns Latossolos. Em todas essas
situagdes, praticas de conservagao sao recornendadas e necessarias.

D - (declive maior que 15% e igual ou menor que 30%): Representada por areas
inclinadas a fortemente inclinadas, cujo escoamento superficial e rapido a muito rapido
na maior parte dos solos. Podem ser trabalhados mecanicamente apenas em curvas de
nivel por maquinas simples de tragao animal ou, com limitagoes e cuidados especiais,
por tratores de esteira. Em terras nessa situagao nao e recomendavel a pratica de
agricultura intensiva. Sao mais indicadas para pastagem natural e/ou silviculture.

E - (declive maior que 30% e igual ou menor que 45%): Areas fortemente
inclinadas, cujo escoamento superficial e muito rapido. Podem ser trabalhados
mecanicamente somente por maquina? simples de tragao animal, assim mesmo com
serias limitagoes. Terras nessa situagao sao improprias para a agriculture e restritas para
pastagem. Sao mais indicadas para silviculture.

F - (declive maior que 45%): Constituida por areas ingremes, de regioes
montanhosas, onde nenhum tipo de maquina agricola pode trafegar. O escoamento
superficial e sempre muito rapido e os solos, extremamente suscetiveis a erosao hidrica.
Nao podem ser trabalhados mecanicamente, nem mesmo pelas maquinas simples de
tragao animal; somente trabalhaveis com instrumentos e ferramentas manuais. Terras
nessa situagao sao inadequadas para o uso agricola.

3.5.7 Areas Protegidas

O municipio de Sao Valerio contempla nao em seu interior unidades de
conservagoes.
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3.6 USO E OCUPAgAO DO SOL

As principals fe^oes observadas no niunicipio de Sao Valerio, quanto a area dc
ocupagao, sao: Agropecuaria e Cerrado Sentido Restrito.

A disposipao espacial destas feiqoes pode ser observada no mapa a scguir:

Figura 16 - Cobertura e uso do solo no municipio de Sao Valerio-TO

3.6.1. Tipologia Urbana e Infraestrutura

O municipio apresenta estrutura ocupacional de baixa dcnsidadc cdificada, de
baixo gabarito (altura) e de uso predominantemente residencial, existindo, ainda
estabclecimentos de comercio e servi^o vicinais

As cstruturas edificadas de uso residencial sao predominantemente de baixo
padrao construtivo, cm quc pese a cxistencia de unidades residenciais de medio e alto
padrao.
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Para a atribuigao de alto, _;:edio e baixo padrao construtivo no municlpio,
considerou-se as caracteristicas llsicac e tecnicas das edificagoes, como revestimento
das paredes, materials aplicados na .obertura, tipologia e material das esquadrias
(portas, janelas) e fechaduras, tipologia construtiva, numero de pavimentos, dimensao
da edificagao, bem como estado de conservagao (grau de depreciagao) e o fator
localizagao. Ademais, a definigao dos padrdes constmtivos das edificagoes de uso
residencial foi efetuada a partir do contexto socioeconomico e cultural caracteristico da
unidade municipal.

A caracteristica predominate das estruturas edificadas de uso residencial no
quadro urbano do municipio de Sao Valerio da Natividade refere-se a sua inadequagao
sob o aspecto dos materials construtivos utilizados nas paredes e cobertura (de pequena
durabilidade), ou das tecnicas conslrutivas adotadas - paredes desprovidas de
revestimento ou com numero de camadas de revestimento insuficiente, conforme
imagens a seguir:

Figura 17 - Vias Lrbanas.
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Figura U. • Edillcacoes locals.

Figura 19 - Edifica^oes locais.

* • -.v'l- r

b: )

3.6.2. Abastecimento de Agua e Esgoiainento Sanitario

O municipio dispde de aproxirnadamente 99% atendimento de agua para
popula^ao urbana. Nao ha rede de coleta ou sistema de tratamento de esgoto em Sao
Valerio.

3.6.3. Limpeza Urbana e Residuos Solidus

A cidade de Sao Valerio dispde de aproxirnadamente 99% de atendimento de
servipos de limpeza urbana para populagao urbana e nao possui atendimento para a
populagao rural, segundo informagao do Ministerio das Cidades por meio do Sistema
Nacional de Informa^oes sobre Saneamenlo (SN1S).
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3.6.4. Drenagem IJrbana

A cidade de Sao Valerio da Natividade possui sistema de direcionamento e
drenagem de aguas pluviais eonstituidas por sistema de guias e saijetas, com bocas de
lobo em alguns pontos da cidade, e ponto de descarga no Rio Sao Valerio.

3.7 PLANO DIRETOR URBANISTICO

O planejamento e desenvolvimento municipal visam a distribuigao espacial da
populagao e das atividades economicas do territorio sob sua area de influencia de modo
a evitar e corrigir as distorgoes do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre
o meio ambiente, conforme disposigoes da Lei Federal N° 10.257 de 10/07/2001 -
Estatuto da Cidade.

O ordenamento do territorio e a arte de adequar as gentes e a produgao de
riqueza ao territorio numa perspectiva de desenvolvimento (GASPAR, 1995), constitui,
pois, um instrumento de planejamento, elemento de organizagao e de ampliagao da
racionalidade espacial de agoes e capaz de dirimir conflitos de interesse e imprimir uma
trajetoria convergente para o uso harmonioso do territorio em consonancia com os
objetivos do desenvolvimento sustentavel.

Em Sao Valerio da Natividade, o Plano Diretor Municipal esta em processo de
elaboragao.
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4 PROJECAO POPULACIONAL

4.1 DADOS CENSITARIOS

A proje?ao populacional para o muniripio de Sao Valerio baseou-se nos dados
censitdrios do IBGE dos censos de 2000 e 2010, e ainda na projepao estimadas para o
ano de 2020 e contagem populacional de 1991, pela confiabilidade do IBGE. Os dados
populacionais estao apresentados no grafico a seguir e tabela posterior.

Como se pode observar no grafico o crescimento da popula^ao rural nao seguiu
a tendencia do crescimento da populagao total, pois a taxa de urbanizagao crescente faz
com que a sede do municipio sempre cresga mais do a populagao rural. Pode-se
verificar ainda que a diminuigao progressiva da populagao rural amplia a ideia que a
populagao total seguiu tendencia da taxa de urbanizagao no municipio.

Figura 20 - F.volueao da populagao de Sao Valerio.
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Fonte: Adaptado IBGE (2019)

Quadro 3 - Representative das lavas de crescimento geometrico anual.
E tal de Sao Valerio-TO

Ano UrbanaTots Urbanizacao
1991 3650 1336 2314 0,37
2000 5054 2238 2816 0,44
2010 4383 2723 1336 0,62
2020 3904 2420 1484 0,62

Fonte: Adaptado IBGE (2019)
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Segundo a Prefeitura Municipal !e Sao Valerio, com base em dados dos Censos
realizados pelo IBGE.

4.2 METODOLOGIA UTILIZADA

Entre 2000 e 2010, a popula<;ao de Sao Valerio cresceu a uma taxa media anual
de -1,41%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo periodo. Nesta decada, a taxa de
urbanizagao do municipio passou de 44% para 62%. Em 2010 viviam, no municipio,
4.383 pessoas.

Entre 1991 e 2000, a populagao do municipio cresceu a uma taxa media anual de
3,68%. Na UF, esta taxa foi de 2,58%, enquanto no Brasil foi de 1,63%,
periodo. Na decada, a taxa de urbaniza^ao do municipio passou de 37% para 44%.

no mesmo

A metodologia utilizada para estimar a progressao a da popula^o foi o metodo
geometrico, que pressupoe que o crescimento da popula?ao e proporcional a populagao
existente a um determinado ano. Este‘ metodo considera o logaritmo da populagao
variando linearmente com o tempo.

O metodo geometrico foi escolhido uma vez que o grafico dos ultimos 20 anos
mostra a tendencia de dccrcscimo linear da populagao municipal.

Este metodo de estudo foi utilizado observando-se que a taxa de crescimento
populacional entre 1991 e 2000 era de 3,68%, de 2000 a 2010 baixou para -1,41% e
entre 2010 e a estimativa de 2020 continuou com a tendencia de queda com taxa -
1,15%, o que mostra o decrescimo do crescimento vegetativo da populaijao. Foram
utilizados para o calculo da taxa de crescimento os dados censitarios de 1991, 2000,
2010 e a prospec<?ao para 2020.

4.3 RESULTADOS DAS PROJECOES
A seguir presenta-se o quadro analitico da progressao populacional com o

tempo. Conforme explicitado anteriormente, a projeyao da popula^ao e o calculo da taxa
de crescimento anual e de Sao Valerio foram feitos a partir dos dados dos Censos
Demograficos do IBGE dos anos de 1991, 2000 e de 2010, estimativas populacionais do
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ffiGE para 2019.

O crescimento da urbanizugao auotada t'oi uma projegao da taxa de urbanizagao
dos anos levantados pelo IBGE nos anos onde foi realizado o censo.

Quadro 4 - Estimativa populacional para Sao Valerio.
Projegao populacional
POP. TOTAL

(hab.)
T. de POP. URBANA

(hab.)ANO TGCA (%) Urbanizaggo (%)
133630DU

5054
~

0,44
-CENSO 2238

2010 4383-1/41 2723
3904

“

0^2020 2420
1 2020 3904 0,62 2425

-1,162 2021 3859 0,62 2401
3 2022 3815 0,62 2378

2023 -1,164 3771 0,62 2354
5 2024 3727 0,63 2331
6 2025 -1,16 3685 0,63 2309
7 2026 3642 0,63 2286
8 2027 3600 0,63 2264

-1,169 2028 3559 0,63 2242
2029 I -1,1610 3518 0,63 2220

-1,1611 2030 3477 0,63 2198-
-1,1612 2031 3437 0,63 2177if13 2032 3358 0,63 2155

2033 3359 0,64 213414
2034 3320 0,64 211315 -•

—-1,16
209316 2035 3282 0,64
207217 2036 3244 0,64
20523207 0,6418 2037
20323170 0,6419 2038

-1,16 20123133 0,6420 2039
19923097 0,6421 2040 — — 0,64 19722041 306222
195323 2042 3026 0,65-
19340,6524 2043 2992—

0,65 191525 2044 2957
18962923 0,6526 2045

-1,16 187727 2046 2890 0,65
0,65 185928 2047 2856

184129 2048 m -1,16 2823 0,65-
18222791 0,6530 2049

Fonte: Autor, dados LBGE (2019)
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Observa-se que a populayao ac rim de piano encontrada para o municipio inteiro
e de 2791 habitantes e para zona urbana e de 1822 habitantes.

A seguir o grafico de proje^ao populacional para a populagao total e urbana do
municipio de Sao Valerio:

Figura 21 - Estimativa populacional para Sao Valerio.

Grafico de Crescimento populacional

- --Pop. Total Pop. Urbana

Fonte: Autor, dados IBGE (2019)
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5 REQUISITOS LEGAIS

Sao apreseniados resumidam^nte a seguir, os requisitos legais vigentes e seus
impactos a prestagao dos servigos de agua, esgoto e drenagem urbana.

Legislates de impacto direto sobre o projeto

> Lei Federal N° 11.445/2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
basico; altera a Lei N° 6528 de 11 de maio de 1978, e da outras providencias;

> Lei Federal N° 6.766/1979 Dispde sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e da
outras Providencias;

> Decreto Federal N° 7.217/2010 - Regulamenta a Lei N° 11.445/2007;
> Decreto Federal N° 8.211/2010-Altera o Decreto N° 7.217/2010;
> Lei Federal N° 9.433 de 8 de janeiro de 1997 - Institui a Politica Nacional de

Recursos Hidricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hidricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituigao Federal, e altera o
art. 1° da Lei n° 8.001 de 13 de margo de 1990, que modificou a Lei n° 7.990 de 28
de dezembro de 1989;

> Lei Federal N° 6.938 de 3 de agosto de 1981 - Dispoe sobre a Politica Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulagao e aplicagao, e da outras
providencias.

> RESOLUCAO CONAMA NO 397/2005 (Federal) - Altera o inciso ii do
paragrafo 40 e a tabela x do paragrafo 50 do artigo 34 da resolugao CONAMA
357/2005.

> RESOLUCAO CONAMA NO 357/2005 (Federal) - Dispoe sobre a classificagao
dos corpos de agua e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem como
estabelece as condigoes e padroes de langamento de efluentes e da outras
providencias.

> RESOLUCAO CONAMA NO 430/2011 (Federal) - Complementa e altera a
resolugao CONAMA 357/2005

Demais leis, resolugdes e normativas tecnicas importantes

LEI 8.078/91: DECRETO N° 6.523/08 (Federal)
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Institui o Codigo de Defesa Consumidor. Estabelece que o fomecedor de
produtos potencialmente nocivos ou perigosos a saude ou a seguranga devera informar,
de forma ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade.
Regulamentada por: Decreto N° 2.181, de 20-03-1997; Decreto N° 6.523, de 31-07-
2008, no que se refere ao Servigo de Atendimento ao Consumidor; Decreto N° 4.680, de
24-04-2003 quanto a o direito a informagao aos alimentos e ingredientes alimentares
destinados ao consumo humano ou animal a partir de organismos geneticamente
modificados.

IMPACTO: Adequagao do SAC (servigo de atendimento ao cliente).

PORTARIA N° 246/2000 (Federal)

Aprova o regulamento tecnico metrologico, anexo 4 presente portaria,
estabelecendo as condigoes minimas que devem ser observadas na fabricagao,
instalagao e utilizagao de medidores de energia eletrica ativa, inclusive os
recondicionados, baseados no principio de indugao, monofasicos e polifasicos.

IMPACTO; Troca de hidrometro a cada 5 (cinco) anos.

RESOLUCAO CONAMA N° 358/2005 (Federal)

Dispoe sobre o tratamento e a disposigao final dos residuos dos servigos de
saude e da outras providencias.

IMPACTO: Adequagao as normas de langamento de efluentes.

PORTARIA MS N° 2.914/2011 (Federal)

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e
vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade.

IMPACTO: Aumento da frequencia e do numero analises referentes aos padroes
de potabilidade; compra de novos equipamentos para ETA sede e ETA's dos distritos;
contratagao de laboratorio extemo para analises.

LEI N" 9.605/1998 (Federal)

Dispoe sobre as sangoes penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente. Regulamentada por: DECRETO N° 3.179, de 21-
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09-1999, no que se refere as sanyoes administrativas.

IMPACTO: Necessidade de alterayao no mode de destinayao dos reslduos de
lavagem de filtros e decantadores da ETA.

LEI N° 033/1989 (Federal)

Autoriza a criayao da Companhia de Saneamento do Tocantins -SANEATINS

LEI N° 1017, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998 (Estadual)

Dispoe sobre a prestayao, regulayao, fiscalizayao e controle dos serviyos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario no estado do Tocantins, e da outras
providencias.

LEI N° 1.188, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2000 (Estadual)

Revogada pela LEI N° 1.758, de 02/01/2007 - cria a Agenda Estadual De
Saneamento E adota outras providencias.

LEI 1.758/2007_ ALTERADA PELA LEI 2.126 (Estadual)

Reestrutura a Agenda Reguladora de Serviyos Publicos delegados do estado do
Tocantins- aresto, da nova denominayao a esta e adota outras providencias.

LEI 2.126 DE 13 DE AGOSTO DE 2009 (Estadual)

Altera a LEI 1.758, de 2 de janeiro de 2007, que reestrutura a agenda reguladora
de serviyos publicos delegados do estado do Tocantins-aresto.

LEI 2.159 DE 14 DE OUTUBRO DE 2009 (Estadual)

Altera a LEI 1.758, de 2 de janeiro de 2007, que reestrutura a Agenda
Reguladora de Serviyos Publicos delegados do estado do Tocantins - aresto, da nova
denominayao a esta e adota outras providencias.

LEI N° 2.622, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012 (Estadual)

Autoriza o poder executivo a transferir para a Agenda Tocantinense de
Saneamento - ATS a gestao das ayoes ordinarias que especifica.
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LEI Nw 9.433, DE 8 DE JANEIRO D 1997

Institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hidricos, regulamenta o inciso XIX do ART. 21 da
Constitui<;ao Federal, e altera o ART. 1° da LEI N° 8.001, de 13 de man;o de 1990, que
modificou a LEI N° 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

RESOLUCAO N° 4 DE 1 ° DE FEVEREIRO DE 2008

Dispde sobre o reajuste tarifario solicitado pela Concessionary Companhia De
Saneamento Do Tocantins - SANEAT1NS (Processo Administrative ATR N° 2008
1099 000011)

DECRETO N° 5.440, DE 4 DE MAIO DE 2005

Estabelece defin^des e procedimentos sobre o controle de qualidade da agua dersistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulga$ao de
informaQao ao consumidor sobre a qualidade da agua para consumo humano.

RESOLUCAO N° 357, DE 17 DE MARCO DE 2005

Dispde sobre a classificatjao dos corpos de agua e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento, bem como estabelece as condigoes e padroes de lan<;amento de
efluentes, e da outras providencias.

PORTARLA N.° 518, DE 25 DE MARCO DE 2004

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e
vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade, e
da outras providencias.

NBR 9648

Estudo de concepgao de Sistemas de Esgotamento Sanitario.

NBR 9649

Projeto de Redes Coletoras de Esgotamento Sanitario.

NBR 9814
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Execuqiao de Redes Coletoras Esgotamento Sanitario.

NBR 12207

Projeto de Interceptores de Esgotamento Sanitario.

NBR 12208

Projeto de Esta9oes Elevatorias de Esgotamento Sanitario.

NBR 12209

Projeto de Estates de Tratamento de Esgotamento Sanitario.

NBR 12587

Cadastro de Sistemas de Esgotamento Sanitario.

NBR 7367

Projeto de Assentamento de Tubulagoes de PVC Rigido para Sistemas de
Esgotamento Sanitario.
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6 PARTICIPACAO SOCIAL
O controle social e uni dos principles fundamentals para a adequada presta9ao

dos servipos publicos de saneamento basico. Traia-se de um conjunto de mecanismos e
procedimentos que garantem a sociedade informaqoes, representaQoes tecnicas e
participa9oes nos processos de formula9ao de politicas, de planejamento e de avalia9§o
relacionados aos serv^os publicos de saneamento basico. Estes mecanismos devem ser
estabelecidos pelo titular dos serv^os na formula9ao da respectiva politica publica de
saneamento basico. Os mecanismos de controle social tambem devem ser previstos nas
atividades de planejamento, regula9ao e fiscaliza9ao dos serv^os de saneamento.

Sera garantido mediante debates, consultas e audiencias publicas e partieipa9ao
de orgao colegiado de carater consultivo na foimula9ao, planejamento e avalia9ao da
politica de saneamento basico atraves da cria9ao e estrutura9ao do Conselho Municipal
de Saneamento Basico ou entao pela amplia9§o da competencia de outro orgao
colegiado constituidos no municipio.

O controle social podera incluir. a participa9ao de orgaos colegiados de carater
consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipals, assegurada a representa9ao:

I - dos titulares dos serv^os;
II - de orgaos govemamentais relacionados ao setor de saneamento basico;
III - dos prestadores de serv^os publicos de saneamento basico;
IV - dos usuarios de serv^os de saneamento basico;
V - de entidades tecnicas, organiza9oes da sociedade civil e de defesa do

consumidor relacionadas ao setor de saneamento basico.
O ato legal de sua institui9ao devera estabelecer sua composi9§o e organiza9ao,

suas atribui9oes e estrutura de fiincionamento, dentre outras disposi9oes. Deve ser
assegurado aos orgaos colegiados de controle social o acesso a quaisquer documentos e
informa9oes produzidos por orgaos ou entidades de regula9ao ou de fiscaliza9ao, bem
como a possibilidade de solicitar a elabora9ao de estudos com o objetivo de subsidiar a
tomada de decisoes.

O controle social realizado por orgao colegiado instituido por lei especifica e

condicionante ao acesso de reeursos federais destinados aos serv^os de saneamento a
partir do exercicio financeiro do ano vigente.
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Tambem, integra o rol de condicicnantes para a validade dos contratos que
tenham por objeto a prestagao dc serving publicos de saneamento.
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7 ABASTECIMENTO DE AGJ A E ESGOTO

7.1 CONSIDERACOES INICIAIS

Este relatorio constitui o levantamento tecnico do Plano Municipal de Agua e
Esgoto do municipio de Sao Valerio-TO. Neste item serao tratadas questoes especlficas
dos sistemas de abastecimento de agua e coleta de esgotamento sanitario do municipio.

O planejamento das atividades previstas em projeto devera contemplar urn
horizonte de 30 anos, divididos da seguinte maneira:

• Medidas de curto prazo: ate 5 anos;

• Medidas de medio prazo: Ate 15 anos;

• Medidas de longo prazo: Ate 30 anos.

O atendimento aos objetivos e suas respectivas metas baseou-se em uma serie de
agoes distribuidas em programas que destacam as responsabilidades, prazos e custos.
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8 OBJETIVOS E DIRETRIZES

8.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

O Plano Municipal de Agua e Esgoto - PMAE deve ser concebido com foco na
qualidade de vida da populagao e na qualidade do meio ambiente municipal. Estes dois
focos apenas abarcam uma serie de aspectos, dentre os quais se podem destacar:

• Universalizagao do acesso aos servigos de agua e de esgotos, de forma
progressiva a todos os domicilios ocupados;

• Qualidade, regularidade e eficiencia dos servigos prestados;

• Utilizagao de tecnologias apropriadas para garantia da qualidade da agua
distribuida e minimizagao dos impactos causados pela disposigao dos esgotos;

• Utilizagao de tecnicas e metodos compativeis com as peculiaridades locais;

• Estabelecer um cronograma de execugao das agoes formuladas.

8.2 DIRETRIZES

As diretrizes estabelecidas neste piano dizem respeito a:

• Qualidade, regularidade e eficiencia da prestagao dos servigos, que inclui, sem
se limitar a: qualidade da agua distribuida e tratamento dos esgotos coletados; a
regularidade da oferta de agua e da coleta e tratamento dos esgotos; a eficiencia
no atendimento as ocorrencias e reclamagoes; a eficacia das agoes corretivas e
preventivas; a eficiencia e polidez no atendimento publico;

• Universalizagao do acesso aos servigos de agua e de esgotos, admitidas solugoes
graduais e progressivas;

• Sustentabilidade ambiental da prestagao dos servigos, que implica, dentre outras
coisas, o uso racional dos recursos hidricos (redugao das perdas) e sua
preservagao (protegao dos mananciais e adequado tratamento dos efluentes
langados);
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• Fomento de projetos e a?oes de melhoria das conduces de salubridade com a
participa?ao do poder publico, setor privado e dos segmentos da sociedade
organizada.

8.3 UNIVERSALIZACAO DO ATENDIMENTO DE AGUA E ESGOTO

Considera^ocs Tecnicas

A universalizagao do acesso esta representada pela amplia^ao progressiva e
gradual da cobertura dos servupos de agua e de esgotos da area municipal.

Os sistemas de abastecimento de agua, e principalmente os de esgotos sanitarios,
tern custos de implantagao bastanie elevados. As operates desses sistemas tambem
demandam contlnuos recursos que precisam, necessariamente, ser custeados pelos

usuarios atraves de tarifas diretamente ou, indiretamente por meio de subsidios
publicos.

No caso especifico do sistema de esgotos ha o agravante da topografia da area.

Esta muitas vezes nao permite que toda a area coberta com abastecimento de agua
tambem o seja com serviqos de esgotos.

Esta contingencia conduz a situates em que municipes geograficamente

esparsos nao sao beneficiados pelos sistemas publicos implantados ou o sao apenas
parcialmente, por exemplo, dispondo de abastecimento de agua, mas nao de coleta de

esgotos. Sugere-se a cria<;ao, por parte do Poder Publico Municipal, de programa de

apoio as comunidades urbanas e rurais para implementa^ao das solu9oes individuals e

comunitarias indicadas no piano.

Indices de Atendimento Atuais

Os indices medios ponderados de atendimento com agua, atendimento com

esgoto e tratamento de esgoto do municipio sao os abaixo reproduzidos.

• Indice de Atendimento de Agua:

o Urbano: 99%;
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o Rural: 00%.

• Indice de Atendimento de Esgoto:

o Urbano: 00%;

o Rural: 00%.

Metas de liniversalizayao do Acesso aos Serviyos

As metas para a universalizayao do acesso gradual e progressive aos serviyos
obedecerao ao seguinte criterio geral:

• Atendimento de Agua:

o Garantir atendimento de 99% da populayao urbana, contemplada com este
serviyo;

o Nas areas rurais, o municipio devera apoiar as comunidades na implantayao
de soluyoes locais unitarias e /ou soluyoes locais coletivas para atendimento

da populayao rural, devendo assegurar uma cobertura de 80% at6 2050.

• Atendimento de Esgoto:

o Atender 75% das ligayoes ativas de agua, com esgotamento sanitario ate

2040; e

o Atender a 95% das ligayoes de agua ate 2050.

• Tratamento de Esgotos:

o O tratamento de esgoto devera abranger sempre 100% do volume coletado

pelas redes de esgotamento sanitario.

Para atendimento com o sistema de abastecimento de agua a soluyao local

coletiva indicada e a instalayao de Sistemas Simplificados de Tratamento de Agua

Comunitaria.
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Para atendimento no sistema J - esgotamento sanitario a solugao local coletiva
indicada para todas as localidadeb e a aii!iza$ao de sistema domiciliar do tipo ETED -
“Estagao de Tratamcnto de Esgoto Domiciliar"’.

Meta de Rcdu^ao das Perdas de Agua

O cenario brasileiro de perdas de agua no setor de saneamento e bastante
problematico. A media brasileira de perdas de agua e de aproximadamente 40%
(incluindo perdas reais e aparentes), mas em algumas empresas de saneamento essas
perdas superam 60%. O elevado Indice de perdas de agua reduz o faturamento das
empresas e, consequentemente, sua capacidade de investir e obter fmanciamentos. Alem
disso, gera danos ao meio ambiente na medida em que obriga as empresas de
saneamento a buscarem novos mananciais.

Nao e economicamente viavel eliminar completamente toda a perda de agua
fisica e comercial. Entretanto, e necessario realizar-se o controle das perdas de agua
para evitar o desperdicio excessivo tanlo na produ<?ao quanto na distribui^ao de agua
tratada.

Indices de Perdas na Distribui^ao (IPD)

O indice de perdas totais no sistema de distribuipao do municipio (IPD) medio
de estimado foi de 50%, conforme estimativas de consumo da popula^ao e indice de
produ9ao anual municipal (SNIS 2018).

O Plano devera adotar como ineta a manuten<;ao do IPD medio do municipio
para 40%) (quarenta por cento) cm ate 10 (dez) anos e 35% (trinta e cinco por
cento) em ate 20 anos contados da data de publica^ao do Plano Municipal de
Saneamento.

Meta de Qualidade da Agua Distribuida e dos Esgotos Tratados

A meta para a qualidade da agua distribuida e dos efluentes das estates de
tratamento de esgotos e o atendimento a legisla<;ao vigente, particularmente a Portaria
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MS N° 2914/2011 para a agua pou v ;1 e a Resolugao CONAMA N° 357/2005 para os
langamentos de esgotos, e a Resolugao CONAMA N° 430/11 para parametros na
estagao de tratamento de esgotos.

A posslvel aceitagao do gradual atingimento das metas, previsto na LF N°
11.445/2007, dependent exclusivamente das condigoes que o orgao ambiental autorizar,
haja vista que os empreendimentos sao passiveis de licenciamento obrigatorio naquele
orgao antes de serem implantados. Esta situagao, caso ocorra, devera ser comprovada
pelo titular da operagao dos servigos de agua e esgoto.

8.4 PROGRAMAS E PLANOS IMEDIATOS

No ambito da Concessionaria, para se atingir os objetivos e metas estipulados no
Plano Municipal de Agua e Esgoto sera necessario implementar os seguintes programas
e pianos:

o Programas:

1. De Redugao de Pcrdas Fisicas;
2. Implantagao de hidrometros;
3. De Combate a Fraudes e lrregularidades;

o Pianos:

1. De Controle da Qualidade da Agua; e
2. De Controle da Qualidade dos Efluentes.

O Poder Publico Municipal devera requerer da Concessionaria que submeta num
prazo razoavel os programas e pianos supra relacionados, para sua avaliagao e
aprovagao.

8.5 PROGRAMAS E PLANOS DE LONGO PRAZO

Para adequagao do atendimcnto aos padroes aceitaveis pelo ministerio da saude
deverao ser instituidos programas de longa duragao, de acordo com o descrito a seguir:

o Programas:
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4. Monitoramcnto das .truturas fisicas;
5. Plano de renovagao de
6. Plano de renovagao de hidrometros;

o Pianos:

3. Criagao de rotinas de verificagao das estruturas;
4. Testes dc cstanqueidade de rede para controle de perdas;
5. Sctorizagao de redes para manutengao programadas.

O Poder Publico Municipal devera requerer da Concessionary que submeta num
prazo razodvel os programas e pianos supra relacionados, para sua avaliagao e
aprovagao.

8.6 PLANOS DE A^AO PARA EMERGENCIA E CONTROLE

Para garantia da eficacia e regularidade dos servigos prestados, deverao ser
estruturados pianos para agdes emergqnciais e contingenciais de forma que qualquer
eventualidade previsivel tenha dirqtriz&s antecipadamente tragadas, que definam as
agdes a serem implementadas, os responsaveis pelas mesmas, os atores envolvidos, a
forma de agao, etc.

Relacionam-se a seguir alguns pianos previsiveis, o que nao abrange certamente
todo o universo de possibilidades, pelo que devera haver revisdes periodicas do rol de
emergences e contingencies potenciais e atualizagao/elaboragao dos respectivos pianos
de agao pelos agentes envolvidos na operagao, fiscalizagao e controle da prestagao dos
servigos.

o Plano de Agao para Containinagao de Manancial;

o Plano de Agao para Containinagao da Agua Distribuida;

o Plano de Agao para Interrupgao do Abastecimento; e

o Plano de Agao para Extravasamento de Esgoto.
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O Poder Publico Municipal dewra requorer da Concessionary que submeta num
prazo razoavel os pianos supra relacionados, relativos aos servigos concedidos, para sua
avaliagao e aprovagao.

8.7 AVALIACAO DE RENDIMENTO E MELHORIA CONTINUA
Os programas, pianos e agoes programados serao avaliados atraves da

verificagao de seus resultados efetivos. Caso nao se esteja conseguindo melhoria pela
implementagao de determinada agao, ou a mesma nao esteja oferecendo o resultado
pretendido, deve-se entao reformula-la.

A verificagao dos resultados praticos das agoes, pianos e programas sera feita
atraves do acompanhamento de indicadores apropriados para cada situagao que se
queira aferir, dentre os quais os principais sao:

o Indice de atendimento de agua;

o lndice de atendimento de esgoto;

o lndice de tratamento de esgoto;

o lndice de perdas de agua no sistema de distribuigao;

A Concessionary devera fomecer anualmente ao Poder Publico Municipal seus
dados operacionais e os indicadores resultantes, cabendo este a estipulagao de quais
indicadores deverao ser fomecidos e pelo seu acompanhamento, com posterior cobranga
de agoes corretivas quando for o caso.
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9 CONDigAO ATUAL DCS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO

9.1 PADRAO DE SERVI^OS

Os servi?os prestados pela concessionary seguem a padroes estabelecidos pelo

Poder Concedente, pelo Ministerio da Saude e pelo Conselho Nacional do Meio

Ambiente - CONAMA.

Portaria MS-2914 do Ministerio da Saude

Estabelece os procedimenlos e as responsabilidades relativos ao controle e a

vigilancia da qualidade da agua para consumo humano e seu padrao de potabilidade,

reproduzidos.

Resolu^ao CONAMA N° 357/2005 e CONAMA N° 430/2011

Dispoe sobre a classifica^ao dos corpos de agua e as diretrizes ambientais para o

seu enquadramento, bem como estabelece as condipoes e padroes de lan^amento de

efluentes.

9.2 SITUACAO ATUAL

A cidade de Sao Valerio possui 99% da populagao urbana atendida com

abastecimento de agua, com padroes de qualidade no atendimento sendo respeitados.
No municipio nao existe sistema de coleta de esgoto sanitario.

O Sistema de Abastecimento de Agua - SAA e atendido por sistema de capta?ao

superficial no Rio Tocantins, que realiza o recalque da agua para a esta^ao de

tratamento de agua, onde sao realizados os processos de tratamento e posteriormente

abastece a zona urbana municipal.

O Sistema de Esgotamento Sanitario - SES e inexistente no municipio de Sao

Valerio.
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10 DIAGNOSTICS E PROGi IOST1CO

O diagnostico e prognostico aoo sistemas exislentes de abastecimento de agua e
de esgolos sanitarios desenvolveu-se a partir da projegao das populates e domicilios do
munidpio. Esta utilizou como base os dados dos Censitarios e Demograficos do IBGE
de 2000, 2010 e estimativa de 2019, como a seguir exposto.

A. Criterios para Universaliza^ao

Considerables Tecnicas

A universalizagao do acesso esta representada pela amplia^ao progressiva e

gradual da cobertura dos serviijos de agua e de esgotos.

Os sistemas de abastecimento de agua, e mais ainda os de esgotos sanitarios, tem
custos de implanta?ao bastante elevados. A opera<?ao desse sistema tambem demanda

continuos recursos que precisam, necessariamente, ser custeados pelos usuarios atraves

de tarifas diretamente ou, indiretamente atraves de subsidios publicos.

Desta forma, no planejamento dos servi^os e necessario que se estabelegam

prioridades para implantagao e abrangencia dos servigos, significando isto, uma
implantagao em etapas de unidades componentes dos sistemas e o atendimento

prioritario das maiores demandas.

B. Proje^ao Populacional

A proje<?ao populacional seguira as proje9oes determinadas no inicio deste

piano.

C. Estudo de Demandas e Vazoes

Criterios e Parametros de Calculo

A determina^ao dos parametros de calculo teve como base os dados informados

pela prefeitura de Sao Valerio, projetos ecdidos pela empresa concessionary do servi<;o

no munidpio e do SNIS.
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Consumo Per Capita

O consumo medio de agua por pessoa por dia, conhecido por "consumo per

capita" de uma comunidade e obtido, dividindo-se o total de seu consumo de agua por

dia pelo numero de pessoas servidas. O consumo de agua depende de varios fatores,

sendo complicada a determinagao do gasto mais provavel por consumidor.

Baseados nos dados historicos no municipio, foi possivel calcular o per capita,

conforme apresentado a seguir:

O consumo per capita de acordo com o S1\IS (2019) foi de 123 1/hab.dia.

Para calculo das demandas de agua municipais sera considerado nos calculos o

valor de 130 1/hab.dia, reconhecido pela bibliografia para populates ate 5 mil

habitantes.

Este coeficiente e referente ao consumo estimado de acordo com estimativas de

produgao disponibilizadas pela concessionaria local.

Coeficientes de Variagao de Consumo

Para efeito das avaliagdes serao utilizados os seguintes coeficientes de variagao

de consumo (relativamente a media anual):

K1 = 1,20; e• Coeficiente de dia de maior consumo:

• Coeficiente de hora de maior consumo: K2 = 1,50.

Outros Criterios e Parametros Adotados

Alem dos parametros justificados acima (avaliados a partir dos dados

disponiveis), para a consecugao do objetivo do presente trabalho foram utilizados ainda

os seguintes parametros (extraidos da bibliografia de referenda a falta de elementos

firmes para suas apuragoes):

• Coeficiente de retorno esgoto/agua: Cr = 0,80;

• Coeficiente de infiltragao: q; — 0,025 1/s/km;
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• Numero de Hab. Por resident (uri>): 3,2b em zona urbana (IBGE, 2010).

ji>
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11 ABASTECIMENTO DE AGE

11.1 ZONA URBANA MUNICIPAL

O empreendimento em questao . ta-se do sistema de abastecimento municipal

do municipio de Sao Valerio da Natividade-TO. O sistema contempla o abastecimento

de agua da zona urbana municipal.

O sistema de abastecimento urbano e constituido por uma captagao de

superficial que opera em um sistema sazonal sendo este em periodos de cheia, e por um

conjunto de pogos tubulares profundos, tanto a captagao feita em manancial subterraneo

quanto em corpo hidrico superficial sao destinadas por meio de recalque de agua bruta

ate a ETA, onde sao realizados os processos de filtragao e desinfecgao.

O tratamento realizado na ETA e baseado na filtragao para remogao de solidos

suspensos, materia organica e material coloide e posteriormente a desinfecgao por

hipoclorito de sodio, para garantir,a ausenci^ de microrganismos patogenos.

Da captagao, a agua bruta, segue diretamente para um modulo de filtragao que

consiste em um conjunto de filtros, sendo eles dois filtros ascendentes e dois conjuntos

descendentes.

Do RAP a agua e bombeada para o REL existente na area da ETA onde e

distribuida para as residences.

No REL a agua da ETA e reunida com a agua de pogos tubulares profundo de

distribuido pela idade.

11.2 CAPTACAO SUPERFICIAL 01 - EAB 01

O sistema de captagao superficial e desativada anualmente por conta do regime

do corpo hidrico existente ser do tipo intermitente, onde durante um longo periodo do

ano o corrego fica totalmente seco como demonstrado nas imagens abaixo, a captagao

fica aproximadamente a 5(cinco) quilometros da zona urbana.
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Figura 22 - Capta^ao superficial Corrego Montes Claros.
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O sistema nao apresenta bomba implantada ou relatos de que foi retirada e
guardada nas unidades pertencentes ao sistema, na localidade apenas e possivel
visualizar um cabo de alimenta?ao eletrica trifasica, as tubulagoes de sucpao que sao em
a<;o galvanizado e um suporte para instala^ao de bomba.

Figura 23 - Capta^ao superficial Corrego Montes Claros.
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Figura 24 - Cabeamento eletrico para capta^ao superficial Corrego Montes Claros.

O acesso ao local se encontra sem manutentjao e com bastante vegeta^ao durante

percurso sendo inviavel a entrada de veiculos, as placas de aviso para possiveis riscos

apresentam ferrugem e letras apagadas.
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11.3 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA

A Esta^ao de tratamento de agua e composta por dos seguintes modulos: Casa de
Quimica, filtros de fluxo ascendente e descendente, Reservatorio Elevado, Reservatorio
Apoiado e Esta<;ao elevatoria de agua tratada.

Casa de quimica

A casa de quimica e composta por sistema de dosagem de sulfato de aluminio,

cal e hipoclorito de sodio.

A dosagem deveria ser realizada por uma bomba dosadora sendo um destinado a
aplica9ao de solu9ao de sulfato de aluminio, outra destinada a aplica9ao do hipoclorito
de sodio e a terceira a dosagem da cal. As bombas dosadoras nao foram encontradas na
localidade, e no momento de vistoria nao foi apresentado algum local onde
possivelmente poderiam estar armazenadas.

Os suportes de suspensao dos mangotes sao improvisados com arames, as
instala9des eletricas encontram-se suspensas e realizadas precariamente em tomadas de

baixa potencia, com indicios de aquecimento nos terminals e plugs.

Figura 26 - Casa Quimica - ETA.

Na casa de quimica os unicos equipamentos encontrados foram a estruturas

basicas, como instala9oes eletricas e suportes, nao foi possivel constatar motores,

conjuntos motor-bomba, radio comando, ou moto-agitadores das solu9oes. Ademais

aparelhagem de analise de agua foi recolhida pela ATS de acordo com os antigos
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funcionarios.

As instalagoes fisicas da casa de quimica encontram-se em estado de saturagao

de suas condigoes estmturais e de acabamento, possui patologias estruturais, desgaste
natural do acabamento e pintura, o que denuncia o descaso com a unidade.

Figura 27 - Salas internas-Casa quimica.

Figura 28 - Salas internas-Casa quimica.
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Figura 29 - Tanques de mistura.

Figura 30 - Local para inslalacao de dosadora.

Figura 31 - Local para iustala^ao de dosadora.

68



PMAE-Sao Valerio

Filtro de fluxo ascendente

O modulo de filtragao e cilindrico em estrutura metalica, sendo dois filtros. Sua
alimentagao e inferior atraves de tubulagao de ferro fundido. A estrutura apresenta-se
bastante avariada, com diversos pontos de infiltragao.

O filtro encontra-se em estado precario, a canaleta de lavagem esta muito

atacada pela ferrugem, as paredes intemas do filtro nao contam mais com a camada de

impermeabilizagao.

Os filtros ascendentes assim como os demais encontrasse desativados, pois a
ETA esta inoperante devido nao receber agua bruta da captagao superficial, entende-se
que os filtros de fluxo ascendentes sao de pedregulho, mais especificamente de porgoes

de rochas com maior granulometria. A utilizagao desse filtro consiste na remogao de

solidos grosseiros e breve filtragao para posteriormente repassar para os filtros de eixos
descendentes.

Filtro de fluxo descendente

O modulo de filtragao e cilindrico em estrutura metalica, composto por dois

filtros, sendo esses de eixo descendente, sua alimentagao e superior atraves de tubulagao

de ferro fundido e canaleta.

A estrutura apresenta-se bastante avariada, com diversos pontos de infiltragao, e

falta de imperializarao, nao se sabe ao certo da eficacia ou das camadas do material

filtrante.

O filtro encontra-se em estado precario, a canaleta de alimentagao esta muito
atacada pela ferrugem, as paredes intemas do filtro denunciam o nao uso das estruturas
e o abandono total dessas unidades.

O filtro descendente tern como fiingao principal reter os solidos e material
coloide, o volume ja vindo dos filtros ascendentes, proporcionando qualidade e remogao

de 99,9% de material coloide e ate mesmo de microorganismos potencialmente

poluidores, haja visto que nao se tern dados comprobatorios que esses filtros tern

alocado em suas camadas carvao ativado.
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Figura 32 - Filtros descendentes e ascendcntes.
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Figura 35 - FiUros ucscenUcntes e ascendentes.

Reservatorio elevado - REL 01

O reservatorio elevado REL 01 existente na ETA tem a fun<;ao de armazenar a

agua tratada e distribuir para a parte alia da cidade. O raesmo e construido em estrutura

metalica com volume de armazenamento de iOOm3.
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De maneira geral as estrur.uas ; chapas metalicas do reservatorio apresentam
varios sinais de infiltrates o que repre^enta deficiencia da impcrmeabiliza^ao interna.
A pintura do mesmo encontra-se muilo desgaslada.

Figura 37 - REL 01 Metalico.

Reservatorio apoiado - RAP

O reservatorio apoiado (RAP) recebe por uma linha de recalquc a agua ja
anteriormente desinfetada pelos os cloradores nos po<;os e a reserva ate que seja
acionada a elevatoria de agua tratada que recalca sua agua ate o reservatorio elevado
existente na mesma area do reservatorio.

O RAP e construido cm estruiura metal ica c apresenta o estado de conservagao

ruim. Em alguns pontos ha comosao das chapas e estruturas das paredes laterais do
reservatorio e exposi^ao das armauuras, com iriicio de processo corrosivo.

O mesmo apresenta varios sinais de infiltrates em suas laterais o que representa
deficiencia da impermeabiliza^'ao interna. A pintura do mesmo encontra-se muito
desgastada.
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Figuru 38 - RAP 001.

A escada de acesso ao reservatorio encontra-se bastante enferrujada, degraus

soltos o que denuncia a falta de manulen<;ao prevemiva ou vistorias periodicas do

sistema de reservaipao.

Elevatoria de agua tratada - EAT

A elevatoria de agua tratada e que realiza o recalque da agua do RAP para o

REL 02, na area da ETA. O sistema e composto por dois conjuntos Motor Weg, 7,5cv,

3500 rpm, 380V.

O sistema conta com uma bomba operante e uma reserva, sendo uma em boas

condi <;6es de funcionamento e a segunda com o motor mais avariado. Ambos

funcionando atualmente.

Figura 39 - Elevatoria de agua tratada RAP-REL01.

73



PMAE-Sao Valerio

Elctrifica^ao/automa^ao

A eletrificapao/automa^ao dos sistemas de bombeamento existentes na ETA
encontram-se na sala de dosagem de produtos quimicos.

Os quadros de comando estao completos e em funcionamento efetivo.

Figura 40 - Quadro de comando casa quimica.

11.4 POCO TUBULAR PROFUNDO Oi - FTP 01

O PTP 01 encontra-se na zona oibana. encontra-se com defeito em seu conjunto
motor bomba, sua tubula^ao de adu^ao eiicontra-se com a rede de distribui <;ao, e segue
para o abastecimento do RAP-01.

O PTP 001 e o mais amigo em operate, localiza-se na Av.Bahia, com
profundidade total desconhecida. conta com barrilete em ai;o galvanizado e conexoes
em cobre, diametro de 2 polegadas, com pintura recente, sem sinais de grave corrosao.

No barrilete do PTP 001 lia um elorador de passagem, responsavel pela
desinfeeqao da agua captada, em estrutura de PVC, adaptado ao barrilete com colares de
tomada, onde se observam indicios de vazamentos pelo solo umido sob os pontos onde
foram instalados os colares de tomada na tubula^ao de a9o galvanizado. Os colares de
tomada em polipropileno nao garanlem a veda9§o necessaria ao sistema hidraulico.
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devido a diferen^a entre a rigidcz do:; materials, sendo indicado colares em ferro

fundido ductil.

A eletrifica^ao do sistema de bombeamento e enterrada diretamente ao solo, de

maneira impropria, sem a instalagao de eletroduto subterraneo, para protev'ao da fiagao.

A instalagao eletrica adequada preve eletroduto rigido enterrado, para garantir a

integridade da fia?ao eletrica, evitar o contato com o solo e umidade e permitir a

manutengao de maneira adequada, de acordo com os padroes de engenharia e seguran<;a

do trabalho.

A automa^ao do sistema conta com abrigo para quadro de comando eletrico para

partida do bombeador. O abrigo do quadro de comando esta completamente deteriorado,

com danos a alvenaria de veda<;ao, cobertura e corrosao na portinhola de acesso. Suas

paredes extemas apresentam desplacamento do reboco, devido a utilizaijao de materia

prima de pessima qualidade, deixando os blocos da alvenaria expostos, o que propicia

infiltrates, que sao reveladas nas pafedes intemas do abrigo, o que representa risco

estrutural e riscos a seguran9a dos operadores, uma vez que todo circuito eletrico devera

ser isolado da umidade exterior.

O quadro de comando eletrico encontra-se solto dentro do abrigo, sem fixagao a

parede, com gambiarras na fia^ao e apoiado sobre tijolos, seus dispositivos encontram-
se mal fixados e com fia^des emaranhadas, gerando risco de curto, que provavelmente

ja ocorreu anteriormente, como pode-se observar pelas marcas de incendio de

dispositivos no topo da caixa do quadro de comando e nos dispositivos de automa<;ao.

Figura 41 - PTPOt.
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Figur.: 42 ClorLior PTP-001.

Figura 43 - Abrigo Quando de cornando do PTP-01.

Figura 44 - Quando de cornando PTP-01 .
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11.5 POCO TUBULAR PROFUNDC G02- PTP 002

O P090 Tubular Profundo 002- PTP 002 encontra-se atualmente ativo, e realiza
a adugao da dgua tratada para o Reservatorio Elevado - REL 001. Localiza-se na zona
urbana margem a avenida Goias.

O PTP 002 conta com barrilete em tubulagao de 390 galvanizado com diametro
de 2 polegadas, com pintura de prote^o em razoavel estado de conserva9ao. O barrilete
conta com um registros de gaveta em cobre com jnesmo diametro, um para regulagem
da vazao e 0 segundo para coleta de agua bruta. Ambos encontram-se em cond^oes
operacionais.

A alimenta9ao eletrica do bombeador encontra-se sobre o solo, sem eletroduto e
nem mesmo enterrada, representando risco a integridade do sistema e a seguran9a dos
operadores, uma vez que esta susceplivel ao pisoteio por animais do entorno ou mesmo
furto.

O quadro de comando eletrico e operacional e seus dispositivos encontram-se
funcionais e relativamente novos. Entretanto o mesmo nao esta adequadamcnte fixado &
parede do abrigo, simplesmente apoiado sobre tijolos.

No local nao foi encontrado dispositivo de desinfec9ao, tipo clorador de
passagem, 0 que denuncia a possibilidade da existencia de microrganismos

potencialmente patogenos.

Figura 45 - Barrilete PTP «02.
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Figura 46 - Quc ro dc Comaado PTP-002.

11.6 POCO TUBULAR PROFUNDO 03 - PTP 03

O Pogo Tubular Profundo 003 - PTP 003 encontra-se atualmente ativo, e realiza

a adugao da agua diretamente em rede, sem qualquer parametro ou tempo mlnimo de

contato em reservatorio. Localiza-se na zona urbana municipal.

O PTP 003 conta com barrilete em tubula<;ao de ago galvanizado com diametro

de 2 polegadas, com pintura de protegao em razoavel estado de conservagao. O barrilete

conta com dois registros de gaveta em cobre com mesmo diametro, um para regulagem

da vazao e o segundo para coleta de agua bruta. Ambos encontram-se em condigoes
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operacionais. O barrilete conta t
valvula de retenijao, ambas sem conduces de tiincionamento.

bera com uma valvula de retirada de ar e uma

A alimenta^ao eletrica do bombeador encontra-se sobre o solo, sem eletroduto e
nem mesmo enterrada, representando risco a integridade do sistema e a seguranga dos
operadores, uma vez que esta susceptivel ao pisofeio por animais do entomo ou mesmo
fiirto.

O quadro de comando eletrico e seus dispositivos encontram-se funcionais e
relativamente novos. Entretanto o mesmo nao esta adequadamente fixado a parede do
abrigo, simplesmente apoiado sobre tijolos, 6 possivel visualizar pegas que estao sem
fixagao no quadro de comando.

No local nao foi possivel encontrar algum dispositivo de desinfecgao, tipo
clorador de passagem, o que denuncia a falta de tratamento e descaso. O poc^o esta
passivo de microrganismos potencialmeiite patogenos.

A urbanizagao da area e razoavel.e o cercamento e perceptivel que as margens
de ser inexistente, pois a falhas e passagens totalmente livres o que deixa o sistema
vulneravel a entrada de animais, depredate e vandalismo.

Figura 48 - PTP-003.
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Figura 49 -

11.7 PO£0 TUBULAR PROFUNDO 04- PTP 04

O PTP 004 tem profundidadc tolal dcsconhecida, conta com barrilete em a?o

galvanizado e conexdes em cobre, diametro de 2,5 polegadas, com pintura danificada e

situa<;ao de total abandono.

80



PMAE-Sao Valerio

No barrilete do PTP 004 i:~:> ha presen9a de algum tipo de clorador de

passagem, responsavel pela desinf'ecgao da agua captada.

O barrilete do PTP 004 nac dispoe de dispositivos de controle e protepao como

registros de gaveta sendo esse necessario para o controle da vazao e outro para coleta de

agua bruta, uma valvula de reten^ao e uma valvula de retirada de ar.

A eletrificapao do sistema de bombeamento e enterrada diretamente ao solo, de

maneira impropria, sem a instala9ao de eletroduto subterraneo, para prote9ao da fia9ao.

A instala9ao eletrica adequada preve eletroduto rigido enterrado, para garantir a

integridade da fia9ao eletrica, evitar o contato com o solo e umidade e permitir a

manuten9ao de maneira adequada, de acordo com os padroes de engenharia e seguran9a

do trabalho.

A urbaniza9ao do local e o ponto mais critico, come9ando pelo acesso. Nao se

tern os portoes de entrada da area, e nao ha possibilidade de acessar a area com um

veiculo, prejudicando a seguran9a e a"manuten9ao das estnjturas no local, ademais ainda

coexiste vegeta9ao com altura suficieute para nao visualizar as estruturas ali locadas.

A automa9ao do sistema conta com abrigo para quadro de comando eletrico para

partida do bombcador. O abrigo do quadro de comando esta completamente deteriorado,

com danos a alvenaria de veda9§o, cobertura e corrosao na portinhola de acesso. Suas

paredes extemas apresentam desplacamento do reboco, devido a utiliza9ao de materia

prima de pessima qualidade, deixando os blocos da alvenaria expostos, o que propicia

infiltra9oes, que sao reveladas nas paredes intemas do abrigo, o que reprcsenta risco

estrutural e riscos a seguran9a dos operadores, uma vez que todo circuito eletrico devera

ser isolado da umidade exterior.

O horimetro nao funciona e o quadro de comando nao conta com todos os

dispositivos de prote9§o necessarios a este tipo de sistema eletrico.

No local encontra-se tambem uma casa de quimica, onde anteriormente era

abrigado o sistema de desinfeccao, que apresenta os mesmos danos estruturais

observados no abrigo do quadro de comando.
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Fr ra 51 PTP 04.
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Figura 54 - Ouaoro clc Coinando PTP-004.

11.8 POCO TUBULAR PROFUNDO - PTP 005 / P I P 006 / P I P 007 / PTP009

Os pogos tubulares PTP 005, PTP 006, PTP 007 e PTP 009 nao foram

encontrados, possivelmente sao estruturas locadas em regioes que nao produzem agua

com vazao suficiente afim de atender corn eficiencia a populagao de Sao Valerio da

Natividade, a quantidade de pogos denuncia a ma gestao e falta de parametros

hidrogeologicos para perfuraqao e capiaqao de recurso hidrico subterraneo.

Ademais o sistema de perfuravao de inumeros poqos nao contribui para

sustentabilidade do sistema de abastecimento de agna, na existencia de uma grande

quantidade de unidades consumidoras de cnergia eletrica, o valor destinado a

investimentos e manutenqao, ficaia todo retido em pagamento a concessionaria

responsavel por fomecer encrgia eletrica.

11.9 POCO TUBULAR PROFUNDO 008- PTP 008

O P090 Tubular Profundo 008 - PTP 008 e a estrutura de captagao implantada

na zona rural aproximadamente a 1 km na saida nordeste do municipio, e realiza a

injegao de agua diretamente na rede de abastecimento, em desacordo com o

estabelecido em norma, uma vez que a agua tratada por desinfecgao deveria garantir o

tempo de contato
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O PTP 008 conta com burr! ..e em ago galvanizado, com diametro de 2
polegadas, com pintura de protegao, iun regisiro de gaveta e uma valvula de retengao,
ambos em cobre ou latao, ambos fuucionais. O barrilete conta com registro para coleta
da agua bruta.

O tratamento nao e realizadp nesta unidade, nao foi possivel verificar algum
clorador de passagem, instalado na tubulagao ou sob o solo. O que denuncia a
possibilidade de conter microrganismos potencialmente patogenos.

A eletrificagao do bombeador e recente, porem sua instalagao nao esta de acordo
com as normativas de engenharia e seguranga. O cabo de alimentagao esta disposto
sobre o solo, sem eletroduto e possivel em alguns trechos visualizar o cabo
desenterrado, gerando risco de interrupgao ou danificagao do sistema.

As estruturas de cercamcnto se encontram depreciadas, com mouroes com
desplacamento e ferragens aparente e comprimento nos arames de protegao.

O abrigo do quadro de comando encontra-se parcialmente integro e em boas
condigoes de utilizagao, sendo necessari() pintura e substituigao da porta do abrigo.

O quadro de comando eletrico encontra-se devidamente fixado na parede do
abrigo, com dispositivos fimcionais, sendo o unico problema a manutengao preventiva
das estruturas.

Figtira 52- PTP-008.
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Figura 55 - U anizr.eao do PTP 08.

11.10 POCO TUBULAR PROFUNDO 010 - PTP 010

O Po?o Tubular Profundo 010 - PTP 010 e a estmtura de capta?ao implantada
recentemente, localiza-se nas proximidades da Av.Bahia saida do munidpio para o
povoado de serrinha, e realiza a inje<;ao de agua diretamente na rede de abastecimento,
em desacordo com o precouizado em norma, uma vez que a agua tratada por
desinfec<?ao deveria garantir o tempo de contato minimo da agua com a substancia
desinfetante por no minimo dez minutos, o que nao ocorre, uma vez que a adutora e
curta e ja conta com ligatjoes recebendo a agua em menos de 300 metros.

O PTP 010 conta com barrilete em a$o galvanizado, com diametro de 2
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polegadas, com pintura de prate?.* >, um registro de gaveta e uma valvula de reten9ao,
ambos em cobre ou latao, ambos iuncionsis. O barrilete nao conta com registro para
coleta da agua bruta, e o unico registro de coleta e instalado apos o clorador,
impede a analise da qualidade de agua bruta.

o que

O tratamento realizado e por clorador de passagem, instalado na tubula^ao sob o
solo, com tubula9oes em PVC 20mm.

A eletrifica9ao do bombeador e recente, porem sua instala9ao nao esta de acordo
com as normativas de engenharia e seguran9a. O cabo de alimenta9ao esta disposto
sobre o solo, sem eletroduto e sequer enterrado, gerando risco de interrup9ao ou
danifica9ao do sistema.

Figura 57 - Urbaniza -̂ao do PTP 10.
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Figura ; - C. s i dc ( . .andoPTP-010.

11.11 POCO TUBULAR PRQFUNI&X 01 - PJP 011
*9“O PTP Oil encontra-se na area da capta^ao de superficial, encontra-se ativado,

sua tubula^ao de adupao destinasse ao REL 002 Stand Pipe de 30m3 e posteriormente
recalcado pela EAT-002, e segue para o abastecimento do RAP-001. Conta com
barrilete em a?o galvanizado, com registro de gaveta e valvula de reterujao em latao e
tubula<;ao de 32mm de diametro.

O acesso ao PTP Oil assim corno a capta^ao superficial e de difkil acesso,
sendo o mesmo com estrada parcialmente fechada de arvores, galhadas e capim.
Entretanto a area interna do po<;o encontra-se integra em sua totalidade, havendo apenas
a presenga de gramineas.

O PTP nao conta com laje de protegao sanitaria o que agrava o problema do
acesso de animais e o risco de contamina9ao.

A eletrificagao do bombeador e recente, porem sua instalaijao nao esta de acordo
com as normativas de engenharia e seguran<;a. O cabo de alimenta<;ao esta disposto
sobre o solo, sem eletroduto e sequer enterrado, gerando risco de interrup<;ao ou
danificapao do sistema.
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Figu/a t: - PTP-OH.

Figura 62 - PTP-011 .

11.12 RESERVATORIO ELEVADO - REL 02

O reservatorio elevado 002 e que realiza o recalque direto ate o RAP 001
instalado na area da ETA. E construido em cstrutura metalica c tcm capacidadc total de
armazenamento de 30m3, sendo abastccido pelo PTP 004.

Atualmente encontra-se era razoavel estado de conscrvagao. uao apresenta
problemas cstruturais, apenas deficiencia de pintura e impermeabiliza^ao interna, que
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culmina em infiltrates na parede c ~ reservaleno.

As tubula9oes de abastecimento sao
estendem ate o reservatorio.

feiTO fundido 200mm, 150mm, que secm

Figura 63 - REL 02 Tipo Stand-Pipe 30m3.

11.13 EAT 02

A elevatoria 02 realiza o recalque da agua do reservatorio REL 02 para o RAP

01 localizado na area da ETA. Consiste em urn conjunto motor-bomba WEG de 30cv.

Figura 64 - Barrilete e bomba EAT 02.
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11.14 REDES DE DISTRIBUTE
As redes de distribuigao enconLam-se deterioradas com alguns vazamentos, que

debilitam o sistema desperdigando a agua do sistema e provocando faltas de agua em
horarios de major consumo.

A maioria dos vazamentos e em ramais de ligagao e redes de distribuigao de
50mm. Existem no municipio cerca de 30 mil metros de redes de abastecimento de
agua.

11.15 INDICADORES BASICOS F. LIGAQOES

A seguir o quadro descritivo com as informagdes dos principals indicadores e
quantitativos de ligagoes e economias, construido com informagdes do SNIS (ano base
2019):

Quadro 5 - Indicadores (SNIS).
AG001-

Populagao total
atendida com

abastecimento
de agua

AG002 -

Quantidade
de ligagoes
ativas de

agua

AG004 -

Quantidade
de ligagoes

ativas de agua
micromedidas

AG006 - Volume de
agua produzido

(m3/ano)

ANO
BASE

2019 2496 718 718 220100
Fonte: SNIS, 2019.

A tarifa de agua devera obedecer aos criterios definidos na Lei federal n° 8.987,
de 13 de fevereiro de 1.985, para o regime de concessao da prestagao de servigos
publicos, previsto no artigo 175, da Constituigao Federal, objetivando atender a
comunidade com um regime tarifario diferenciado e compativel com as condigoes
socio-economicas dos municipes, observando-se as peculiaridades do respectivo servigo
e as previsoes contratuais de mecanismo de revisao de seus valores nominais, a fim de
manter-se o equilibrio economico-financeiro inicial da outorga.
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12 SISTEMA DE ESGOTAME 'TO SANITARIO
Com rela?ao ao sisterna de esgdarnento sanitario, o Munidpio e totalmente

desprovido de qualquer sisterna de redes coletoras, interceptores e lagoas de tratamento,
que caracterize solugao coletiva do tipo separador absoluto.

V

'1
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13 PROGNOSTICO DAS NT ESS1DADES
As necessidades futuras decorrem das caracteristicas das unidades existentes e

das demandas de agua e vazoes de esgocos estimadas ao longo do tempo, observadas as
capacidades e as recomendagdes tecnicas para bom funcionamento das unidades. Essas
analises e prognostics sao apresentados adiante que, por si, exprimem os criterios e
conclusoes obtidas.

Alem disto, ha que se prever o necessario atendimento aos requisitos legais
vigentes. Destes, os dados populacionais utilizados sao apresentados resumidamente no
inicio do projeto, com seus impactos no que conceme a prestagao dos servigos de Agua
e Esgoto.

13.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

Uma vez que o municipio de Sao Valerio se encontra em decrescimo
populacional e atualmente a capacid^de instalada e capaz de suprir a maior parte da
populagao residente, o prognostico das estruturas necessarias e mais voltado para
readequagao e melhoria do sistema do que amplia<;ao das capacidades instaladas.

Para que o atendimento de agua possa se manter de forma a atender aos
objetivos, alem de manter condi^oes dc qualidade, atendendo o percentual desejado,
sera necessario a implementapao de melhorias na unidade de produgao, aumentando a
sua capacidade, alem de ampliagao da reservagao. Em sintese, para a ampliagao e
melhoria do Sistema de Agua existente na cidade de Sao Valerio, o presente ‘PMAE’
propoe:

> A reabilitagao das redes de abastecimento;
> Implantagao de nova captagao;

> Substituigao de hidrometros.

Captagao de agua

A captagao instalada e operante atualmente soma a vazao total de abastecimento
de aproximadamente 23m3/h. Haja vista a situagao de intermitencia do corpo hidrico
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superficial disponivel para captagao coerentc a amplia9ao da capacidade de vazao de
fonte subterranea.

A estimativa da vazao horaria maxima necessaria para o abastecimento para a
popula<?ao atual e de:

Populagao * consumo diario *1,2 *1,5Q = horas de funcionamento/dia

2420 * 130 * 1,2 * 1,5Q = 18

Q = 31.460 L / h 31,5m3 / h

Desta forma observamos que a capacidade de captagao subterranea se mostra
inferior a necessaria para atendimento da populayao sem a ativagao da capta^ao
superficial.

Recomenda-se a implanta<?ao de uma capta9ao subterranea com capacidade
minima de 8,5m3/h para suprir as necessidades atuais.

Renovapao de redes

O quantitative de renova9ao das redes total para garantir o perfeito
funcionamento do sistema de abastecimento de agua e de aproximadamente 5.000m.

Renova9ao de hidrometros

O municipio conta atualmente com 718 liga9oes ativas e aproximadamente 1000
liga95es totais, estimando a troca de hidrometros a cada 5 anos, e reestimado que sejam
necessarios 5026 novos hidrometros ate o final do periodo de 30 anos.
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13.2 S1STEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

O municipio de Sao Valerio e completamente desprovido de sistema separador
de coleta, transporte e tratamento de esgotos sanitarios, desta forma se faz necessaria
implantagao de todas as estruturas.

Redes coletoras

Para atendimento da populagao com sistema de coleta de esgotos sera necessaria
implantagao de aproximadamente 29 mil metros de rede para atender a popula^ao atual.

Tratamento de esgotos

Para o atendimento da popula^ao de final de piano sera necessaria implanta9ao
de uma ETE com capacidade de tratamento minima de 4 1/s.

Liga^oes domiciliares

Para realizar o atendimento de toda a populagao de projeto estima-se que sejam
necessarias no minimo 718 liga9oes de esgotos para atendimento da popula9ao atual.
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14 PROGRAMACAODEiMi ANTACAO

14.1 ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE AGUA

Quadro 6 - Programa?ao de obras para atingir as metas de abastecimento dc agua.
Renova^ao de
hidrometros

Periodo Produfao Reserva^ao recuperafao de redes
'

8,5 m3/h 1000m 10062021
2025 1000m 1005
2030 1000m 1005
2035 1000m 1005
2048 1000m 1005

8,5 m7hTOTAL 5000m 5026 hidrometros

14.2 ESGOTAMENTO SANITARIO

Quadro 7 - Programapao de obrjas para atingir as metas de csgotamento sanitario.
Tratamento implanta^So de

redes
Periodo RecalqueEEE Liga?oes(ETE)

41/s2025 10000m 300
2035 2 10000m 300
2040 3000 9000m 118
2047

41/s 718 liga;5esTOTAL 2 3000 m 29000 m
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15 PREVISAO DE INVESTIM NTOS
Para garantir a recuperagao de ioda.; as estruturas sucateadas, bem como a implantagao das novas

estruturas previstas seriam necessarios os seguintes investimentos, acumulados e por ano base.

15.1 QUADRO RESUMO DE INVESTIMENTOS

Abastecimento de agua

Item | Rede de abastecimento Hidrometra?ao Produgao TOTAL
R$ 364,000,00 R$ 480.000,00Custo R$ 40.000,00 R$ 884.000,00

Esgotamento sanitario

«EE»MLigagoes | Rede coletora: TOTAL
R$ 229.760,00 R$ 6.975.000,00 | R$ 1.015.900,00 | R$ 8.220.660,00Custo

Resumo dos investimentos

QUADRO RESUMO
ABASTECIMENTO DE AGUASISTEMADE ESGOTO

Rede de
abastecimento

Ligagoes Redecoletora Hidrometragao ProdugaoTratamento

R$ 229.760,00 R$ 6.975.000,00 R$ 1.015.900,00 R$ 364.000,00 R$ 480.000,00 R$ 40.000,00Custo
Custo
Geral R$ 8.220.660,00 R$ 884,000,00

R$ 9.104.660,00TOTAL
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16 Recomenda^des

Considerando as necessidades da populapao, a melhoria na relapao entre natureza e o
homem, as determinapoes legais de uuiv;rsalizapao e adequapao dos servipos publicos de
abastecimento de agua e esgotamento saniiario de Sao Valerio, recomenda-se o atendimento as
premissas contidas nesse Plano Municipal de Agua e Esgoto, com total atendimento de metas e
obrigapoes estabelecidas no mesmo.

Porem para o atendimento de fonna qualitativa das premissas do Plano, temos como
principal obstaculo a obtenpao dos recursos financeiros necessarios para as obras destacadas, os
quais superam a casa de RS 9 milhoes ao longo do periodo do piano. E conhecida a dificuldade
dos govemos, e tambem das empresas publicas e autarquias, em preencher os requisitos para
contratar financiamentos desta magnitude.

Ha de se considerar que o atendimento as metas e obrigapoes do Plano exigem a atuapao
de um esquipe qualiflcada e atuante na melhoria do sistema, visando a sua ampliapao e
qualidade continua.

Visto isso, na busca por melhores investimentos e equipe tecnica qualificada, temos como
altemativa um dos melhores instrumentos administrativos que o Poder Publico dispoe, que e o
da CONCESSAO dos servipos publicos a iniciativa privada.
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17 REVISOES

Este Plano Municipal de AGUA E ESGOTO, devera scr revisado no prazo
maximo de 4 anos, ou sempre que se fizer necessario, conforme detenninado pela Lei
Federal N° 11.445/2007.
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