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1 APRESENTAÇÃO
Este documento consiste na apresentação do Produtos 05, marcando o encerramento da
Fase E da ETAPA 02 do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Carazinho,
conforme o Plano de Trabalho Consolidado (PTC).
Este relatório compreende a apresentação dos mecanismos e procedimentos para a
avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB, que trata do
monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados das suas ações
no acesso aos serviços, fundamental para o acompanhamento do PMSB. Para tanto, é necessário
que sejam formulados e elegidos os parâmetros adequados para o monitoramento de cada tipo
de ação ou programa. Esse acompanhamento será responsável por avaliar a situação em
diferentes momentos da intervenção a ser realizada quando na operacionalização do plano.
Com base nessas premissas foram construídos os INDICADORES que possibilitarão a
posterior formulação de ÍNDICES de qualidade e de acompanhamento da gestão. Ambos dão
base suficiente à avaliação sistemática e o monitoramento da eficiência, eficácia e efetividade
das ações programadas pelo PMSB.
Em conformidade com o PTC, compreende o que estabelece e abrange o conteúdo do
PMSB, assim considerados em função dos dispositivos, princípios e diretrizes constantes na
Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 e no Decreto nº 7.127 de 21/06/2010, que regulamenta a
referida lei, que institui a Política Nacional para o Saneamento Básico no país. Também
contemplou elementos complementares, estabelecidos por mútua aceitação por parte da
proponente e da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização.
Este documento é parte constituinte do PMSB de Carazinho, conforme preconizou o
Termo de Referência do Edital de Tomada de Preço nº 001/2015 - Processo nº 013/2015. Tratase mais especificamente de um dos produtos do universo dos serviços contratados que atendem
a sequência abaixo:
a. Atividades Preliminares;
b. Elaboração do Plano de Mobilização Social;
c. Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, contemplando:
i. Diagnóstico da situação do Saneamento Básico e de seus impactos nas
condições de vida da população;
ii. Prognósticos e alternativas para a Universalização, Condicionantes,
Diretrizes, Objetivos e Metas;
iii. Concepção de programas, projetos e ações necessárias para alcançá-los,
as ações para emergência e contingência;
iv. Mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos
para avaliação sistemática de eficiência, eficácia e efetividade das
ações;
v. Relatório (síntese e completo) do PMSB (incluindo o Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos).
Trata-se, portanto, no Produto 05, na estrutura de etapas aplicada a elaboração do PMSB
de Carazinho, conforme destacado no Quadro 1.
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Quadro 1 - Produtos do Plano Municipal de Saneamento de Carazinho, RS.
DENOMINAÇÃO FASE
ETAPA
CONTEÚDO/TÍTULO
AP - Marca a finalização da etapa
Plano de Trabalho
PRODUTO 00 - a
de elaboração do Plano de
Consolidado (PTC)
Trabalho
AP - Marca a finalização da etapa
Plano de Mobilização Social
PRODUTO 01
A
de elaboração dos documentos
(PMS)
preliminares
B - Marca a segunda prestação de
Relatório Parcial do
B
contas mensal –
Diagnóstico 01 (RPD-01)
Acompanhamento do diagnóstico
B - Marca a terceira prestação de
Relatório Parcial do
PRODUTO 02
B
contas mensal –
Diagnóstico 02 (RPD-02)
Acompanhamento do diagnóstico
B - Marca a quarta prestação de
Relatório Final do Diagnóstico
B
contas mensal – Finalização e
(RFD)
entrega do Diagnóstico
C - Marca a quinta prestação de
contas mensal – Levantamentos
Relatório Parcial do
C
iniciais e definições dos
Prognóstico 01 (RPP-01)
prognósticos
PRODUTO 03
C - Marca a sexta prestação de
contas mensal – Finalização e
Relatório Final do Prognóstico
C
entrega dos prognósticos
(RFD)
(Cenários de Projeção)
D - Marca a sétima prestação de
Relatório Técnico de
PRODUTO 04
D
contas mensal – Entrega de
Programas, Projetos e Ações e
Programas, Projetos e Ações
Plano de Execução
E - Marca a oitava prestação de
contas mensal – Definição dos
Plano de Monitoramento e
PRODUTO 05
E
mecanismos de monitoramento e
Regulatório do PMSB
avaliação do Plano (elaboração e
operação)
F
Relatório Síntese
Arquivos (.dwg .shp e/ou
kmz/kml) contendo a
F
totalidade dos dados
levantados e elaborados
F - Marca o nono mês dos estudos
– Fechamento das atividades do
PMSB e entrega de todos os
Minuta de Decreto ou
PRODUTO 06
documentos pertinentes
F
Anteprojeto de Lei do
PRODUTO 00 - a
AP - Marca a finalização da etapa Saneamento Básico Municipal
de elaboração do Plano de
Relatório final e completo do
Trabalho
Plano de Saneamento Básico
(PMSB) de Carazinho e Plano
F
Municipal de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos de
Carazinho
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1.1 Contextualização do Plano de Monitoramento e formulação de
indicadores de avaliação, monitoramento da eficiência,
eficácia e efetividade das ações programadas pelo PMSB
A Lei Federal de Saneamento Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece em seu
Artigo 19º que os diagnósticos da situação dos serviços públicos de saneamento básico deverão
utilizar sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos.
Desta forma, a fim de verificar o atendimento das metas e ações propostas, como
também para acompanhar, monitorar e avaliar o andamento e a aplicação do PMSB, foram
adotados indicadores que representam as condições da prestação de serviços de saneamento
para o município de Carazinho.
Estes indicadores, instrumentos elaborados e adotados para o PMSB, foram
estabelecidos com base nos indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre
Saneamento (SNIS), assim como nos indicadores estabelecidos pela Agência Estadual de
Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), os quais são
utilizados pela maioria das operadoras existentes no Brasil que prestam serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Ademais, outros indicadores considerados
importantes para avaliação e o monitoramento do PMSB, foram propostos pela equipe da
Consultora. Estes últimos, em sua maior parte, foram definidos para acompanhamento de ações
específicas do PMSB de Carazinho.
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2 INDICADORES PARA MONITORAMENTO
PREVISTAS PARA O PMSB DE CARAZINHO

DAS

AÇÕES

O acompanhamento da implantação do PMSB só será possível se baseada em dados e
informações que traduzam, de maneira resumida, a evolução e a melhoria das condições de vida
da população. Dentre as metodologias utilizadas para descrever essa situação, a construção de
indicadores de desempenho é a mais utilizada para aplicação em Planos de Saneamento.
Indicadores são valores utilizados para medir e descrever um evento ou fenômeno de
forma simplificada. Servem como instrumentos de apoio ao monitoramento da eficiência e da
eficácia da entidade gestora e de controle da entidade reguladora, simplificando uma avaliação
que de outro modo seria mais complexa e subjetiva. Dessa forma, monitorar o desempenho da
implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico passa a ser tarefa rotineira,
sistematizada e cotidiana, garantindo assim a melhoria da qualidade de vida da população.
A utilização de indicadores permite a realização de estudos comparativos ao longo do
período de aplicação do Plano, com o objetivo de controlar a evolução da qualidade dos serviços
de saneamento básico, assim como o atendimento das metas e ações propostas.
Neste sentido, a sequência deste documento trata da apresentação dos indicadores
elaborados e propostos pela Consultora, para cada um dos eixos do saneamento (serviços e
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos
resíduos sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas), bem como são
relacionadas as informações operacionais necessárias para a quantificação dos indicadores
adotados. Estes farão parte do PMSB de Carazinho, dando suporte ao próprio órgão gestor para
o monitoramento durante os anos subsequentes à entrega do mesmo.

2.1 Indicadores para os serviços de Abastecimento de Água (IAA)
A seguir serão apresentados os indicadores para os serviços de abastecimento de água a
serem utilizados para a verificação do atendimento das metas e ações propostas nos cenários.
Na formulação dos indicadores foi adotado um código de identificação para que fosse
possível vinculá-los às ações. Este código recebe as iniciais do eixo, sendo neste caso IAA
(Indicadores de Abastecimento de Água).
Inicialmente foi proposto um indicador geral de eficiência, eficácia e principalmente
universalização da prestação destes serviços. Trata-se, em específico, de um indicador que
acompanhará a universalização da prestação dos serviços de saneamento básico, para cada eixo
do saneamento. Este é apresentado como IAA01, a seguir.
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IAA01 - Universalização do Serviço de Abastecimento de Água
Este indicador tem a finalidade de quantificar o percentual da população atendida com
os serviços de abastecimento de água em relação à população total do município.

IAA01

=

População Atendida com Abastecimento de Água
x 100
População Total
Equação 1 - Universalização do serviço de abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é anual.

2.1.1 Indicadores para a área urbana
A estrutura de apresentação de ações para os serviços e sistema de abastecimento
público de água foi segmentada entre propostas para as áreas urbana e rural e os indicadores
também foram assim subdivididos. A seguir apresentam-se aqueles propostos/definidos para as
ações/operacionalização da área urbana do município de Carazinho (IAA02 a IAA25).

IAA02 - Cobertura do Atendimento do Serviço de Abastecimento de
Água na Área Urbana
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de abastecimento de água em relação à população total urbana do município.
IAA02 =

População Urbana Atendida com Abastecimento de Água
x 100
População Urbana Total

Equação 2 – Cobertura de atendimento de abastecimento de água na área urbana

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA03 - Consumo Médio de Água Per Capita
Este indicador determina o consumo médio diário de água por habitante atendido com
os serviços de abastecimento de água.
IAA03 =

Volume de Água Consumido
População Urbana com Abastecimento de Água
Equação 3 – Consumo médio de água per capita

 O período sugerido para apuração é mensal.

12

IAA04 - Consumo Médio de Água por Economia Hidrometrada
Este indicador determina o volume de água medido mensalmente pelos hidrômetros
instalados nas economias.
IAA04 =

Volume de Água Micromedido
Número de Economias Ativas com Hidrômetro
Equação 4 – Consumo médio de água por economia hidrometrada

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA05 - Consumo Médio de Água por Economia sem Hidrômetro
Este indicador tem por objetivo determinar o volume de água consumido mensalmente
pelas economias ativas do município.
IAA05 =

Volume de Água Consumido − Volume de Água Micromedido
Número de Economias Ativas sem Hidrômetro
Equação 5 – Consumo médio de água por economia sem hidrômetro

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA06 – Indicador de Hidrometração
Este indicador determina a quantidade de ligações ativas micromedidas em relação à
quantidade total de ligações ativas de água no município.
IAA06 =

Número Total de Ligações de Água Micromedidas
Número Total de Ligações Ativas de Água

x 100

Equação 6 – Índicador de hidrometração

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA07 - Perdas na Rede de Distribuição e Adutoras
Este indicador determina as perdas mensais do volume de água na rede de distribuição.
IAA07 =

Volume de Água Produzido − Volume de Água Consumido
Volume de Água Produzido

x 100

Equação 7 – Perdas na rede de distribuição e adutoras

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA08 – Indicador de Redes de Fibrocimento e Ferro Fundido
Este indicador determina a porcentagem de rede de fibrocimento e ferro fundido
existente.
IAA08 =

Extensão de Redes de Fibrocimento + Extensão de Redes de Ferro Fundido
x100
Extensão Total das Redes
Equação 8 – Indicador de redes de fibrocimento e ferro fundido

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA09 – Indicador de Redes de PVC
Este indicador determina a porcentagem de rede de PVC existente em relação a
extensão total de rede.
IAA09 =

Extensão de Redes de PVC
x100
Extensão Total das Redes
Equação 9 – Indicador de redes de PVC

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA10 - Densidade de Economias por Ligação
Este indicador determina a quantidade de economias ativas de água em relação à
quantidade total de ligações ativas no município.
IAA10 =

Número Total de Economias Ativas de Água
Número Total de Ligações Ativas de Água
Equação 10 – Densidade de economias por ligação

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA11 - Ligações por Extensão da Rede de Água
Este indicador determina o número de ligações na extensão da rede de abastecimento
de água. Recomenda-se que esta análise seja realizada separadamente para cada setor de
distribuição.
IAA11 =

Número Total de Ligações Ativas de Água
Extensão da Rede de Água
Equação 11 - Ligação por extensão de rede de água

 O período sugerido para apuração é anual.

14

IAA12 - Capacidade de Atendimento da ETA
Tem por objetivo mensurar a capacidade de atendimento da Estação de Tratamento de
Água.
IAA12 =

Consumo 𝑝𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 x Habitantes Área Urbana + Volume de Perdas
x 100
Capacidade da ETA
Equação 12 – Capacidade de atendimento da ETA

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA13 – Indicador de Perdas na ETA
Este indicador determina as perdas mensais do volume de água no processo de
tratamento de água.
IAA13 =

Volume de Água Aduzido − Volume de Água Produzido
Volume de Água Aduzido

x 100

Equação 13 – Indicador de perdas na ETA

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA14 – Indicador de Análises de Cloro Residual Fora do Padrão
Este indicador determina a incidência das análises de água tratada com o cloro residual
fora do padrão em relação ao total de amostras analisadas.
IAA14 =

Número de Amostras com Cloro Residual Fora do Padrão
x 100
Número Total de Amostras de Cloro Residual Realizadas
Equação 14 – Indicador de análises de cloro residual dora do padrão

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA15 - Indicador de Análises de Turbidez Fora do Padrão
Este indicador determina a quantidade de amostras de turbidez fora do padrão em
relação ao total de amostras analisadas.
AA15 =

Número de Amostras com Turbidez Fora do Padrão
x 100
Número Total de Amostras de Turbidez Realizadas
Equação 15 – Indicador de análises de turbidez dora do padrão

 O período sugerido para apuração é mensal.

15

IAA16 – Indicador de Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão
Este indicador determina a quantidade de amostras de coliformes totais fora do padrão
em relação ao total de amostras analisadas.

IAA16 =

Número de Amostras com Coliformes Totais Fora do Padrão
x 100
Número Total de Amostras de Coliformes Totais Realizadas
Equação 16 – Indicador de análises de coliformes totais fora do padrão

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA17 - Conformidade da Quantidade de Amostras Realizadas –
Cloro Residual
Este indicador determina a quantidade de amostras analisadas para cloro residual em
relação à quantidade mínima de amostras obrigatórias a serem realizadas.

IAA17 =

Número de Amostras Analisadas para Cloro Residual
x 100
Número Mínimo de Amostras Obrigatórias para Análise de
Cloro Residual

Equação 17 – Conformidade da quantidade de amostras de cloro residual realizadas

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA18 - Conformidade da Quantidade de Amostras Realizadas –
Turbidez
Este indicador determina a quantidade de amostras analisadas para turbidez em relação
à quantidade mínima de amostras obrigatórias.

IAA18 =

Número de Amostras Analisadas para Turbidez
x 100
Número Mínimo de Amostras Obrigatórias para Análise de
Turbidez
Equação 18 – Conformidade da quantidade de amostras de turbidez realizadas

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA19 - Conformidade da Quantidade de Amostras Realizadas –
Coliformes Totais
Este indicador determina a quantidade de amostras analisadas para coliformes totais
em relação à quantidade mínima de amostras obrigatórias.

IAA19 =

Número de Amostras Analisadas para Coliformes Totais
x 100
Número Mínimo de Amostras Obrigatórias para Análise de
Coliformes Totais

Equação 19 – Conformidade da quantidade de amostras de coliformes totais realizadas

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA20 – Indicador de Poços Outorgados
Este indicador determina o número de poços tubulares profundos utilizados para o
abastecimento humano regularizados, ou seja, que possuem outorga.

IAA20 =

Número de Poços Outorgados
x 100
Número Total de Poços Ativos Identificados
Equação 20 – Indicador de poços outorgados na área urbana

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA21 – Indicador de Interrupções no Sistema
Este indicador determina o número de interrupções no sistema de abastecimento de
água, devido a falhas mecânicas, sistema elétrico, entre outros. Este indicador deverá ser gerado
por setor juntamente com a causa da interrupção, a fim de verificar os setores mais atingidos e
os motivos.

IAA21 =

Número de Interrupções no Sistema
Período de Tempo

Equação 21 – Indicador de interrupção no sistema de abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA22 - Duração Média dos Serviços para Corrigir a Interrupção no
Abastecimento de Água
Este indicador determina o tempo médio decorrido para correção do fato gerador da
interrupção do abastecimento.
𝑁

1
IAA22 =
(∑ Tempo Decorrido Para a Correção)
Número Total de Interrupções
𝐼=1
de Água no Período
Equação 22 – Duração média para normalizar o abastecimento de água

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA23 – Indicador de Reclamações Procedentes por Falta de Água
Este indicador determina o número de reclamações procedentes por falta de
abastecimento de água. Este indicador deverá ser gerado por setor, a fim de verificar os setores
mais atingidos.

IAA23 =

Número de Reclamações Procedentes por Falta de Água
Período de Tempo
Equação 23 – Indicador de reclamações devido a falta de água

 O período sugerido para apuração é mensal.

IAA24 – Indicador de Reclamações Devido à Qualidade da Água
Este indicador determina o número de reclamações devido à má qualidade da água.
Sugere-se que sejam registrados os bairros, a fim de verificar as localizações com maior
incidência.

IAA24 =

Número de Reclamações Devido a Má Qaulidade da Água
Período de Tempo
Equação 24 – Indicador de reclamações devido a qualidade da água

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IAA25 – Indicador de Pressão Superior a 40m.c.a
Este indicador determina o número de registros no mês em pontos com pressão
superior a 40m.c.a. Sugere-se que sejam registrados os pontos, a fim de verificar as localizações
com maior incidência.

IAA25 =

Número de Registros com Pressão Superior a 40m. c. a
Período de Tempo
Equação 25 – Idicador de pressão superior a 40m.c.a

 O período sugerido para apuração é mensal.

2.1.2 Indicadores para a área rural
A seguir (entre IAA26 e IAA28), apresentam-se os indicadores propostos/definidos
para acompanhamento das ações/operacionalização dos serviços da área rural do município de
Carazinho.

IAA26 - Cobertura do Atendimento do Serviço de Abastecimento de
Água na Área Rural
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de abastecimento de água com relação à população total urbana do município.

IAA26 =

População Rural Atendida com Abastecimento de Água
x 100
População Rural Total

Equação 26 – Cobertura de atendimento de abastecimento de água na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.

IAA27 - Qualidade da Água dos Poços
Este indicador determina o número de análises em conformidade com a legislação em
relação as análises realizadas da qualidade da água dos poços.
IAA27 =

Número de Análises em Conformidade com a Legislação
x 100
Número Total de Análises Realizadas
Equação 27 – Qualidade da água dos poços na área rural

 O período sugerido para apuração é bimestral.
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IAA28 – Indicador de Poços Outorgados
Este indicador determina o número de poços tubulares profundos utilizados para o
abastecimento humano regularizados, ou seja, que possuem outorga.

IAA28 =

Número de Poços Outorgados
x 100
Número Total de Poços Ativos Identificados
Equação 28 – Indicador de poços outorgados na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.

2.1.3 Quadro resumo dos indicadores dos serviços de abastecimento de
água
Na sequência é apresentado um resumo dos indicadores dos serviços de abastecimento
de água, este quadro tem por intuito vincular os indicadores adotados com as ações previstas
nos cenários (Quadro 2). Para tanto se utilizou os códigos fixados para as ações assim como
para os indicadores, sendo utilizado o código AO para identificar as ações do Cenário Otimista,
AI para as ações do Cenário Ideal e IAA para os indicadores do serviço de abastecimento de
água.
Quadro 2 - Resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações previstas para o
serviço de abastecimento de água.

Indicador
ÁREA URBANA

Esta ação será avalizada/monitorada a partir do levantamento da sua
realização ou não:
(Sim/Não);
(Realizado/Não Realizado);
(Cumprido/Não Cumprido);
(Executado/Não Executado); demais sinônimos.
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Ação
AO-01
AI-01
AO-02
AI-02
AO-03
AI-03
AO-04
AI-04
AO-05
AI-05
AO-06
AI-06
AO-07
AI-07

Indicador

IAA20

IAA02

IAA21

IAA08
IAA09

(Realizado/Não Realizado)

IAA13

(Realizado/Não Realizado)

IAA08
IAA09
IAA07
IAA21
IAA23

Ação
AO-08
AI-08
AO-09
AI-09
AO-10
AI-10
AO-11
AI-11
AO-12
AI-12
AO-13
AI-13
AO-14
AI-14
AO-15
AI-15
AO-16
AI-16
AO-17
AI-17
AO-18
AI-18
AO-19
AI-19
AO-20
AI-20
AO-21
AI-21
AO-22
AI-22
AO-23
AI-23
AO-24
AI-24
AO-25
AI-25

(Realizado/Não Realizado)
IAA11
IAA23
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AO-26
AI-26
AO-27
AI-27
AO-28

Indicador

(Realizado/Não Realizado)

IAA08
IAA09

(Realizado/Não Realizado)
IAA21

IAA22
IAA25
IAA24
IAA17
IAA18
IAA19

Ação
AI-28
AO-29
AI-29
AO-30
AI-30
AO-31
AI-31
AO-32
AI-32
AO-33
AI-33
AO-34
AI-34
AO-35
AI-35
AO-36
AI-36
AO-37
AI-37
AO-38
AI-38
AO-39
AI-39
AO-40
AI-40
AO-41
AI-41
AO-42
AI-42
AO-43
AI-43
AO-44
AI-44

IAA06
(Realizado/Não Realizado)
IAA03
IAA04
IAA05
IAA02
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AO-45
AI-45
AO-46
AI-46
AO-47
AI-47
AO-48
AI-48

Indicador

(Realizado/Não Realizado)

IAA07

Ação
AO-49
AI-49
AO-50
AI-50
AO-51
AI-51
AO-52
AI-52

ÁREA RURAL

IAA28

IAA26

IAA27

(Realizado/Não Realizado)

IAA28

AO-53
AI-53
AO-54
AI-54
AO-55
AI-55
AO-56
AI-56
AO-57
AI-57
AO-58
AI-58
AO-59
AI-59
AO-60
AI-60
AO-61
AI-61
AO-62
AI-62

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

2.2 Indicadores do Sistema de Esgotamento Sanitário (ISE)
Os indicadores do sistema de esgotamento sanitário deverão ser calculados com
periodicidade definida com base nos dados referentes ao período dos 12 meses anteriores ao
mês de referência. Para que atendam aos objetivos a que foram propostos, é fundamental a
confiabilidade dos dados utilizados nos cálculos. O período desejável para apuração é o anual,
ou, em alguns casos, semestral. A opção do período de avaliação dos indicadores é passível de
ajuste pelo órgão gestor.
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Diferente dos serviços de abastecimento público, os de esgotamento sanitário foram
segmentados entre aqueles com ações e, consequentemente indicadores, propostos para os
sistemas individuais de esgotamento sanitário e aqueles propostos para o sistema público de
esgotamento sanitário. Ambos são apresentados, respectivamente, na sequência.

2.2.1 Indicadores do sistema individual de esgotamento sanitário
O Sistema individual de esgotamento sanitário é aquele cujos domicílios não estão
contemplados com a rede coletora pública, possuindo o sistema de tanque séptico e filtro
anaeróbio/sumidouro. Estes são apresentados entre o ISE01 e ISE09.

ISE01 – Indicador de uso do sistema de esgotamento sanitário
individual
Avalia o número de domicílios que utilizam o sistema individual de tratamento com o
sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio/sumidouro, em relação ao número de domicílios total
do município.
𝐼𝑆𝑖 =

𝐷𝑡𝑠
∗ 100
𝐷𝑡

Equação 29 – Cobertura do sistema de esgotamento sanitário individual

Onde:
ICi: Indicador do Serviço de Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dts: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico (un.)
Dt: domicílios totais do município (un.)

ISE02 – Indicador de adequação do sistema de esgotamento sanitário
individual
Avalia o número de domicílios que utiliza o sistema individual de tratamento com o
sistema de tanque séptico, filtro anaeróbio/sumidouro, de acordo com a legislação municipal
(Código de Obras do Município).
𝐼𝑆𝑖𝑎 =

𝐷𝑡𝑠𝑎
∗ 100
𝐷𝑡

Equação 30 – Adequação do sistema de esgotamento sanitário

Onde:
ISia: Indicador do Serviço de Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dtsa: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, de acordo
com a legislação municipal (un.)
Dt: domicílios totais do município (un.)
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ISE03 – Indicador de cobertura de limpeza dos tanques sépticos
Avalia o número de domicílios que realiza o esgotamento (manutenção/limpeza) do
tanque séptico, viabilizando o tratamento pelo sistema individual.

𝐼𝐿𝑡𝑠 =

𝑇𝑆𝑙
∗ 100
𝑇𝑆𝑡

Equação 31 – Cobertura de limpeza dos tanques sépticos

Onde:
ILts: Indicador de limpeza/manutenção de tanques sépticos (%)
TSl: Número de tanques sépticos que fazem o esgotamento (limpeza/manutenção) (un.)
TSt: Número de tanques sépticos totais do município (un.)

ISE04 – Indicador de ligações irregulares de esgotamento sanitário
individual
Avalia o percentual de domicílios que ainda não possuem sistema de tratamento
individual de acordo com a legislação municipal ou SES público, e assim, avaliar o lançamento
de esgoto de maneira irregular.
𝐼𝐿𝑖𝑟 =

𝐷𝑡𝑠𝑛
∗ 100
𝐷𝑡

Equação 32 – Ligações irregulares de esgotamento sanitário individual

Onde:
ILir: Indicador de ligações irregulares de Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dtsn: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, em
desacordo com a legislação municipal (un.)
Dt: domicílios totais do município (un.)
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ISE05 – Indicador de atualização de cadastro do esgotamento
sanitário individual
Avalia o percentual de domicílios já cadastrados no cadastro de sistema de tratamento
individual municipal.
𝐼𝐴𝐶𝑠𝑖 =

𝐷𝑐𝑠𝑖
∗ 100
(𝐷𝑡𝑠𝑎 + 𝐷𝑡𝑠𝑛 + 𝐷𝑠𝑟)

Equação 33 – Atualização de cadastro do esgotamento sanitário individual

Onde:
IACsi: Indicador de atualização de cadastro do Esgotamento Sanitário Individual (%)
Dcsi: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto (ou sem rede coletora
disponível), já cadastrados no cadastro municipal (un.)
Dtsa: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico (ou sem
rede coletora disponível), de acordo com a legislação municipal (un.)
Dtsn: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, em
desacordo com a legislação municipal (un.)
Dsr: Domicílios sem rede coletora disponível e sem nenhum tipo de SES existente, ou outro
(un.)

ISE06 – Indicador de condomínios licenciados
Avalia o percentual de condomínios residenciais licenciados no sistema de
licenciamento municipal de condomínios.
𝐼𝐶𝑙 =

𝐶𝑟𝑙
∗ 100
𝐶𝑡

Equação 34 – Indicador de condomínios licenciados

Onde:
ICl: Indicador de condomínios licenciados (%)
Crl: Número de condomínios residenciais licenciados no sistema de licenciamento municipal
de condomínios (un.)
Ct: Número de condomínios residenciais totais no município (un.)

ISE 07 – Indicador de atendimento aos programas de educação
ambiental de SES
Avalia o percentual de atendimento aos programas de educação ambiental, em relação
às orientações do esgotamento sanitário adequado, conforme campanhas de conscientização
dos problemas existentes quando não atendido o Código de Obras do município, também sobre
a legalidade da ligação com a rede coletora pública e a desativação do SES individual e as
sanções do não atendimento.
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𝐼𝐸𝐴𝑒𝑠 =

𝑃𝐸𝐴𝑟
∗ 100
𝑃𝐸𝐴𝑡

Equação 35 – Atendimento aos programas de educação ambiental de SES

Onde:
IEAes: Indicador de atendimento aos programas de educação ambiental de SES (%)
PEAr: Número de programas de educação ambiental programados atendidos (un.)
PEAt: Número total de programas de educação ambiental programados para o município (un.)

ISE 08 – Indicador de assistência técnica aos sistemas individuais
de esgotamento sanitário
Avalia o percentual de assistência técnica aos sistemas individuais de esgotamento
sanitário do município, conforme programa municipal de assistência técnica para construção e
manutenção desse sistema, a fim de minimizar os riscos ambientais.

𝐼𝐴𝑇𝑒𝑠 =

𝐷𝐴𝑇𝑎
∗ 100
(𝐷𝑡𝑠𝑛 + 𝐷𝑛𝑠𝑖)

Equação 36 – Índice de assitência ténica aos sistemas individuais de estogamento sanitário

Onde:
IATes: Indicador de assistência técnica aos SES individuais (%)
DATa: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto, atendidos pelo programa
de assistência técnica (un.)
Dtsn: Domicílios com sistema individual de tratamento de esgoto por tanque séptico, em
desacordo com a legislação municipal (un.)
Dn: Domicílios novos com sistema individual de tratamento de esgoto (un.)

ISE 09 – Indicador de atendimento aos bairros com TAC
Avalia o percentual de atendimento de esgotamento sanitário aos bairros com TAC em
vigência, dos inquéritos civis.
𝐼𝑇𝐴𝐶𝑒𝑠 =

𝐵𝑇𝐴𝐶𝑎
∗ 100
𝐵𝑇𝐴𝐶𝑡

Equação 37 – Índice de atendimento aos bairros com TAC

Onde:
TACes: Indicador de atendimento aos bairros com TAC em vigência para SES (%)
BTACa: Número de bairros com inquéritos civis com TAC atendidos (un.)
BTACt: Número total de bairros com inquéritos civis com TAC em vigência para SES (un.)
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2.2.2 Indicadores para o sistema de esgotamento sanitário público
O Sistema de esgotamento sanitário público é aquele cujos domicílios estão
contemplados com a rede coletora pública, tratamento em ETE e disposição final dos esgotos
tratados. Estes são apresentados entre o ISE10 e ISE24.

ISE10 – Indicador de cobertura do Serviço de Esgotamento Sanitário
Visa quantificar o percentual de economias com disponibilidade de acesso ao sistema
de esgotamento sanitário público.

𝐼𝐶𝑒 =

(𝐷𝑎𝑒 + 𝐷𝑛𝑎𝑒) ∗ 100
∗ 100
𝐷𝑡 ∗ (100 − 𝑃𝐷𝑓 + 𝑃𝐷𝑑)
Equação 38 – Cobertura do serviço de esgotamento sanitário

Onde:
ICe: Indicador da Cobertura do Serviço de Esgotamento Sanitário (%)
Dae: Domicílios ativos (ligados) no sistema de esgoto (un.)
Dnae: domicílios com disponibilidade do sistema de esgoto, mas não ligados (un.)
Dt: domicílios totais na área de atendimento (un.)
PDf: percentual de domicílios urbanos fora da área de atendimento (%)
PDd: percentual de domicílios rurais dentro da área de atendimento (%)

ISE11 – Indicador de atendimento a rede coletora
O indicador avalia, percentualmente, o atendimento da população do município à rede
coletora de esgotos.
𝐼𝑅𝐶 =

𝑃𝑎𝑟
∗ 100
𝑃𝑡

Equação 39 – Índice de atendimento à rede coletora

Onde:
IRC: Indicador de atendimento a rede coletora pública de esgotos (% da pop. total)
Par: População total atendida com rede do SES (hab)
Pt: População total do município (hab)
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ISE12 – Indicador de domicílios com rede coletora de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, os domicílios ligados à rede
coletora de esgotos.
𝐷𝑎𝑟
∗ 100
𝐷𝑡

𝐼𝑅𝑒 =

Equação 40 – Índice de domicílios com rede coletora de esgoto

Onde:
IRe: Indicador de Domicílios com Rede coletora de Esgotos (%)
Dar: Domicílios ativos ligados à rede coletora (un.)
Dt: Domicílios totais do município (un.)

ISE13 – Indicador de volume de coleta de esgoto
O indicador avalia, percentualmente, o índice de coleta de esgotos no município.

𝐼𝐶𝐸 =

𝑉𝑒𝑐
∗ 100
(𝑉𝑎𝑐 + 𝑉𝑎𝑡)
Equação 41 – Índice de volume de esgoto coletado

Onde:
ICE: Indicador de volume de coleta de Esgotos (%)
Vec: Volume de esgoto coletado (m3/ano)
Vac: Volume de água consumido (m3/ano)
Vat: Volume de água tratado exportado (m3/ano)

ISE14 – Indicador de economias por extensão da rede coletora de
esgoto
Este indicador permite quantificar o incremento da rede coletora de esgotos no
município.
𝐼𝐸𝑒𝑥 =

𝐷𝑎𝑟
𝐸𝑟𝑖

Equação 42 – Economias por extensão de rede coletora de esgoto

Onde:
IEex: Indicador de economias por extensão de rede coletora de esgotos
Dar: Domicílios ativos ligados à rede coletora (un.)
Eri: Extensão de rede implantada (Km)
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ISE15 – Indicador de incremento da rede coletora de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, o incremento da rede coletora de
esgotos no município.
𝐼𝐼𝐶𝑒 =

𝐸𝑟𝑖
∗ 100
𝐸𝑟𝑟

Equação 43 – Incremento de rede coletora de esgoto

Onde:
IICe: Indicador de incremento da Rede coletora de esgotos (%)
Eri: Extensão de rede implantada (Km)
Err: Extensão de rede requerida (Km)

ISE16 – Indicador de domicílios com tratamento de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, os domicílios ligados à rede
coletora cujos esgotos recebem tratamento.
𝐼𝑇𝑒 =

𝐷𝑎𝐸𝑇𝐸
∗ 100
𝐷𝑡

Equação 44 – Índice de domicílios com tratamento de esgoto

Onde:
ITe: Indicador de Domicílios com Tratamento de Esgotos (%)
DaETE: Domicílios ativos ligados à ETE, ou seja, cujos esgotos recebem tratamento (un.)
Dt: domicílios totais na área de atendimento (un.)

ISE17 – Indicador de tratamento de esgoto
O indicador avalia, percentualmente, o índice de tratamento de esgotos no município.
𝐼𝑇𝐸 =

𝑉𝑒𝑡
∗ 100
𝑉𝑒𝑐
Equação 45 – Índice de tratamento de esgoto

Onde:
ICE: Indicador de tratamento de Esgotos (%)
Vet: Volume de esgoto tratado (m3/ano)
Vec: Volume de esgoto coletado (m3/ano)
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ISE18 – Indicador de tratamento de esgoto em relação ao consumo de
água
O indicador avalia, percentualmente, o índice de tratamento de esgotos no município
em relação ao consumo de água.
𝑉𝑒𝑡
∗ 100
𝑉𝑎𝑐

𝐼𝑇𝐸 =

Equação 46 – Tratamento de esgoto em relação ao consumo de água

Onde:
ICE: Indicador de tratamento de Esgotos (%)
Vet: Volume de esgoto tratado (m3/ano)
Vac: Volume de água consumido (m3/ano)

ISE19 – Indicador da utilização da infraestrutura de tratamento
O indicador avalia, percentualmente, a capacidade ociosa da Estação de Tratamento de
Esgotos.
𝐼𝐼𝑒 =

𝑄𝑡
∗ 100
𝐶𝐸𝑇𝐸

Equação 47 – Utilização da infraestrutura de tratamento

Onde:
IIe: Indicador da Utilização da Infraestrutura de Tratamento de Esgotos (%)
Qt: vazão tratada (L/s)
CETE: capacidade da ETE (L/s)

ISE20 – Indicador de qualidade do tratamento de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, a Qualidade do Tratamento de
esgotos no município, em termos de matéria orgânica.
𝐼𝑄𝑒 =

𝑄𝑎𝑓
∗ 100
𝑄𝑎𝑡
Equação 48 – Qualidade do tratamento de esgoto

Onde:
IQe: Indicador de Qualidade do Tratamento de esgotos (%)
Qaf: Quantidade de amostras com DBO fora do padrão da LO da ETE (un.)
Qat: Quantidade total de amostras de DBO (un.)
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ISE21 – Indicador de qualidade microbiológica do tratamento de esgoto
Este indicador permite quantificar, percentualmente, a Qualidade Microbiológica do
Tratamento de esgotos no município, conforme o número de organismos patogênicos.
𝐼𝑄𝑀𝑒 =

𝑄𝑀𝑎𝑓
∗ 100
𝑄𝑀𝑎𝑡

Equação 49 – Qualidade microbiológica do tratamento de esgoto

Onde:
IQMe: Indicador de Qualidade Microbiológica do Tratamento de esgotos (%)
QMaf: Quantidade de amostras com coliformes termotolerantes fora do padrão da LO da ETE
(un.)
QMat: Quantidade total de amostras de coliformes termotolerantes (un.)

ISE22 – Indicador de lançamento irregular de esgotos
Este indicador permite quantificar o lançamento irregular ou descarte ilegal de esgotos
no município, conforme estudo de levantamento a ser elaborado.
𝐼𝐿𝑖𝑒 =

𝑁𝑝𝑖
∗ 100
𝐸𝑟𝑖
Equação 50 – Lançamento irregular de esgoto

Onde:
ILie: Indicador de lançamento irregular de esgotos
Npi: Número de pontos irregulares de lançamento de esgoto (un.)
Eri: Extensão de rede implantada (Km)

ISE23 – Indicador de atendimento ao monitoramento da qualidade dos
recursos hídricos
Este indicador permite quantificar o atendimento ao monitoramento da qualidade dos
recursos hídricos do município, conforme estudo de monitoramento a ser elaborado.
𝐼𝑀𝑅𝐻 =

𝑁𝐶𝑟
∗ 100
𝑁𝐶𝑝

Equação 51 – Atendimento ao monitoramento da qualidade dos recursos hídricos

Onde:
IMRH: Indicador de atendimento ao monitoramento da qualidade dos recursos hídricos (%)
NCr: Número de Coletas realizadas de amostragem da qualidade da água (un.)
NCp: Número de Coletas programadas de amostragem da qualidade da água (un.)
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ISE24 – Indicador de atendimento à qualidade dos recursos hídricos
Este indicador permite quantificar o atendimento à qualidade dos recursos hídricos do
município, conforme estudo de monitoramento a ser elaborado.
𝐼𝑄𝑅𝐻 =

𝑁𝐴𝑎
∗ 100
𝑁𝐴𝑝

Equação 52 – Atendimento a qualidade dos recursos hídricos

Onde:
IQRH: Indicador de atendimento à qualidade dos recursos hídricos (%)
NAa: Número de Amostras de qualidade da água dos recursos hídricos de acordo com a
Resolução Conama 357/05 (un.)
NAp: Número de Amostras programadas de qualidade da água (un.)

2.2.3 Quadro resumo dos indicadores do sistema de esgotamento
sanitário
No Quadro 3 é apresentado um resumo dos indicadores propostos para a verificação do
atendimento das ações previstas para o sistema de esgotamento sanitário. Para tanto se utilizou
os códigos fixados para as ações assim como para os indicadores, sendo utilizado o código BT
para identificar as ações do Cenário Tendencial, BO para as ações do Cenário Otimista, BI para
as ações do Cenário Ideal e ISE para os indicadores do sistema de esgotamento sanitário.
Quadro 3 - Quadro resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações previstas
para o sistema de esgotamento sanitário.

Indicador
SES INDIVIDUAL/PARTICULAR
ISE01
Esta ação será avalizada/monitorada a partir do levantamento da sua
realização ou não:
(Sim/Não);
(Realizado/Não Realizado);
(Cumprido/Não Cumprido);
(Executado/Não Executado); demais sinônimos.

Ação
BT-01
BO-01
BI-01
BO-02
BI-02
BO-03
BI-03
BT-02
BO-04
BI-04
BT-03
BO-05
BI-05

ISE01

ISE05

ISE06
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Indicador
ISE02

ISE03

(Cumprido/Não Cumprido)

ISE07

ISE08

ISE05

ISE09

ISE22

ISE24

Ação
BT-04
BO-06
BI-06
BT-06
BO-07
BI-07
BO-08
BI-08
BT-07
BO-09
BI-09
BT-08
BO-10
BI-10
BT-09
BO-11
BI-11
BT-10
BO-12
BI-12
BT-11
BT-12
BO-13
BI-13
BO-14
BI-14
BT-13
BO-15
BI-15
BT-14
BO-16
BI-16
BT-15
BO-17
BI-17

SES PÚBLICO
Bt-16
BO-18
BI-18
BT-16
BT-17

ISE15
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Indicador

(Cumprido/Não Cumprido)

ISE10
ISE12

ISE12
ISE15

(Cumprido/Não Cumprido)
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Ação
BT-18
BO-18
BI-18
BO-19
BI-19
BI-20
BO-21
BI-22
BT-19
BO-20
BI-21
BT-20
BO-22
BI-23
BT-21
BO-23
BO-24
BI-24
BO-25
BI-25
Bo-26
BI-26
BI-27
BI-28
BT-22
BO-27
BI-29
BT-23
BO-28
BI-30
BT-24
BO-29
BI-31
BT-25
BO-30
BI-32
BT-26
BO-31
BI-33
BT-27
BO-32
BI-34

Indicador

ISE19

ISE20
ISE21
ISE23
ISE24

(Cumprido/Não Cumprido)

Ação
BT-28
BO-33
BI-35
BT-29
BO-34
BI-36
BT-30
BO-35
BI-37
BT-31
BO-36
BI-38
BT-32
BO-37
BI-39
BT-33
BO-38
BI-40
BT-34
BO-39
BI-41
BT-35
BO-40
BI-42
BT-36
BO-41
BI-42
BT-37
BO-42
BI-43
BI-44

Fonte: PMSB de Carazinho, 2015.

2.3 Indicadores para o serviço de limpeza urbana e manejo de
Resíduos Sólidos (IRS)
A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e
monitoramento dos serviços de limpeza e manejo de resíduos sólidos, bem como para a
verificação do atendimento das metas e ações propostas nos cenários.
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Inicialmente, foi proposto um indicador geral da prestação dos serviços e eficiência,
eficácia e principalmente universalização da prestação destes serviços. Trata-se de um indicador
que acompanhará a universalização da prestação dos serviços. Estes são apresentados como
IRS01 e IRS02.

IRS01 – Universalização do serviço de coleta de resíduos sólidos
domiciliares
Este indicador quantifica os domicílios atendidos pelo serviço de coleta de resíduos
sólidos em relação ao total de domicílios.

IRS01 =

Domicílios Atendidos com Coleta de Resíduos Sólidos
x 100
Domicílios Total no Município

Equação 53 – Universalização do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS02 – Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares
Este indicador determina a geração média per capita de resíduos sólidos.

IRS02 =

Quantidade Total de Resíduos Domicilares Coletados
População Atendida pelo Serviço de Coleta
Equação 54 – Geração per capita de resíduos sólidos domiciliares

 O período sugerido para apuração é anual.

2.3.1 Indicadores para a área urbana
Como as ações para os serviços e sistema de manejo dos resíduos sólidos foram
segmentadas entre propostas para área urbana e rural, os indicadores também foram assim
subdivididos. A seguir apresentam-se aqueles propostos/definidos para as
ações/operacionalização da área urbana do município de Carazinho (IRS03 e IRS17).
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IRS03 - Cobertura do serviço de varrição
Este indicador quantifica a porcentagem de vias urbanas atendidas pelo serviço de
varrição em relação ao total de vias.
IRS03 =

Km Total de Vias Atendidos pelo Serviço de Varrição
x 100
Km Total de Vias Pavimentadas
Equação 55 – Cobertura do serviço de varrição

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS04 - Qualidade do serviço de varrição
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo.
IRS04 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Varrição
Equação 56 – Qualidade do serviço de varrição

 O período sugerido para apuração é mensal.

IRS05 - Cobertura do serviço de capina e roçada
Este indicador quantifica a porcentagem de vias urbanas atendidas pelo serviço de
capina e roçada em relação ao total de vias.

IRS05 =

Km Total de Vias Atendidos pelo Serviço de Capina e Roçada
x 100
Km Total de Vias Pavimentadas
Equação 57 – Cobertura do serviço de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS06 - Qualidade do serviço de capina e roçada
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo.
IRS06 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Capina e Roçada
Equação 58 – Qualidade do serviço de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS07 – Disposição de resíduos de capina e roçada
Este indicador tem por objetivo indicar se há falhas na disposição dos resíduos
provenientes do serviço de capina e roçada, ou seja, se os mesmos estão sendo enviados para
disposição no aterro sanitário de RSU.
IRS07 =

nº de Cargas Enviadas para o Aterro de RSU
Período de Análise
Equação 59 – Disposição de resíduos de capina e roçada

 O período sugerido para apuração é mensal.


IRS08 - Cobertura do serviço de poda
Este indicador quantifica a porcentagem da área urbana atendida pelo serviço de poda
em relação a área total da área urbana.

IRS08 =

Área Total Atendida pelo Serviço de Poda
Área Total da Área urbana

x 100

Equação 60 – Cobertura do serviço de poda

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS09 - Qualidade do serviço de poda
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo.

IRS09 =

nº de Dias Fiscalizados
x 100
nº de Falhas Registrados no Serviço de Poda
Equação 61 – Qualidade do serviço de poda

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS10 - Cobertura do atendimento de coleta de resíduos sólidos na
área urbana
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de coleta com relação à população total urbana do município.
IRS10 =

Domicílios Urbanos Atendidos com a Coleta
Domicílios Total da Área Urbana

x 100

Equação 62 – Cobertura do atendimento da coleta de resíduos sólidos domicilares na área urbana

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS11 – Cobertura do serviço de coleta conteinerizada
Este indicador determina a porcentagem da população urbana atendida com os serviços
de coleta conteinerizada com relação à população total urbana do município.

IRS11 =

População Urbana Atendida com a Coleta Conteinerizada
x 100
População Urbana Total
Equação 63 – Cobertura do serviço de coleta conteinerizada

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS12 – Volume de materiais recicláveis coletados
Este indicador determina o volume total de materiais recicláveis coletados em relação
ao volume total de resíduos sólidos domiciliares coletados.

IRS12 =

Massa Total de Resíduos Recicláveis Coletados
x 100
Massa Total de Resíduos Sólidos Coletados
Equação 64 – Volume de materiais recicláveis coletados

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS13 – Recuperação de materiais recicláveis
Este indicador determina a quantidade total de materiais recicláveis recuperados
(enviados para reciclagem) em relação à quantidade total de resíduos recicláveis coletados.

IRS13 =

Massa Total de Resíduos Enviados para Reciclagem
x 100
Massa Total de Resíduos Recicláveis Coletados
Equação 65 – Recuperação de materiais recicláveis

 O período sugerido para apuração é mensal.

IRS14 - Qualidade do serviço de coleta dos RSU
Este indicador tem por objetivo indicar a qualidade do serviço realizado, através da
determinação do número de falhas identificadas pelo fiscal de campo, assim como o número de
reclamações realizadas pelos munícipes.

IRS14 =

nº de Registros de Falhas
Período de Análise
Equação 66 – Qualidade do serviço de coleta dos RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

IRS15 – Indicador de pontos de disposição irregular de RSU
Este indicador visa avaliar se há aumento ou decréscimo de pontos de disposição
irregular de resíduos sólidos, após a realização de campanhas de educação ambiental e
divulgação das campanhas de coleta de resíduos especiais.
IRS15 = nº de pontos atualmente identificados − nº de pontos futuramente registrados
Equação 67 – Indicador de pontos de disposição irregular de RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.
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IRS16 – Autossuficiência financeira da Prefeitura com o manejo de
RSU
Este indicador tem por objetivo determinar se a receita arrecadada com o manejo de
RSU é suficiente para saldar as despesas com o manejo.

IRS16 =

Receita Arrecadada com o Manejo de RSU
x 100
Despesa Total da Prefeitura com o Manejo de RSU

Equação 68 – Auto-suficiência financeira da Prefeitura com o manejo de RSU

 O período sugerido para apuração é anual.

IRS17 – Despesa per capita com o manejo de RSU
Este indicador determina as despesas com o manejo dos RSU em relação à população
urbana.

IRS17 =

Despesa Total da Prefeitura com o Manejo de RSU
População Urbana

Equação 69 – Despesa per capita com o manejo de RSU

 O período sugerido para apuração é mensal.

2.3.2 Indicadores para a área rural
A seguir apresenta-se o indicador proposto/definido para acompanhamento das
ações/operacionalização dos serviços na área rural do município de Carazinho.

IRS18 - Cobertura do atendimento de coleta de resíduos sólidos na
área rural
Este indicador determina a porcentagem da população rural atendida com os serviços de
coleta com relação à população total rural do município.

IRS18 =

População Rural Atendida com Coleta
x 100
População Rural Total

Equação 70 – Cobertura de atendimento de coleta de resíduos sólidos na área rural

 O período sugerido para apuração é anual.
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2.3.3 Quadro resumo dos indicadores dos serviços de limpeza e manejo
de resíduos sólidos
No Quadro 4 é apresentado um resumo dos indicadores propostos para a verificação do
atendimento das ações previstas para o serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos.
Salienta-se que foram utilizados os códigos estabelecidos para as ações assim como para os
indicadores, sendo utilizado o código CO para identificar as ações do Cenário Otimista, CI para
as ações do Cenário Ideal e IRS para os indicadores do serviço de limpeza e manejo de resíduos
sólidos.
Quadro 4 - Quadro resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações previstas
para o serviço de limpeza e manejo de resíduos sólidos.

Indicador
ÁREA URBANA
Esta ação será avalizada/monitorada a partir do levantamento da sua
realização ou não:
(Sim/Não);
(Realizado/Não Realizado);
(Cumprido/Não Cumprido);
(Executado/Não Executado); demais sinônimos.

Ação
CO-01
CI-01
CO-02
CI-02
CO-03
CI-03
CO-04
CI-04
CO-05
CI-05
CO-06
CI-06
CO-07
CI-07
CO-08

IRS15

IRS02
IRS03

CI-08
CO-09
CI-09
CO-10
CI-10
CO-11
CI-11
CO-12
CI-12
CO-13

IRS04

IRS05

IRS06

CI-13
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Indicador

IRS07

IRS09

(Realizado/Não Realizado)

IRS08

IRS11

(Realizado/Não Realizado)

IRS12

IRS14
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Ação
CO-14
CI-14
CO-15
CI-15
CO-16
CI-16
CO-17
CI-17
CO-18
CI-18
CO-19
CI-19
CO-20
CI-20
CO-21
CI-21
CO-22
CI-22
CO-23
CI-23
CO-24
CI-24
CO-25
CI-25
CO-26
CI-26
CO-27
CI-27
CO-28
CI-28
CO-29
CI-29
CO-30
CI-30
CO-31
CO-32
CI-31
CO-33
CI-32
CO-34
CI-33

Indicador

IRS15

(Realizado/Não Realizado)

(Realizado/Não Realizado)

IRS13
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Ação
CO-35
CI-34
CO-36
CI-35
CO-37
CI-36
CO-38
CI-37
CO-39
CI-38
CO-40
CI-39
CO-41
CI-40
CO-42
CI-41
CO-43
CI-42
CO-44
CI-43
CO-45
CI-44
CO-46
CI-45
CO-47
CI-46
CO-48
CI-47
CO-49
CI-48
CO-50
CI-49
CO-51
CI-50
CI-51
CO-52
CI-52
CO-53
CI-53
CO-54
CI-54

Indicador

(Realizado/Não Realizado)

IRS13

(Realizado/Não Realizado)
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Ação
CO-55
CI-55
CO-56
CI-56
CO-57
CI-57
CO-58
CI-58
CO-59
CI-59
CO-60
CI-60
CO-61
CI-61
CO-62
CI-62
CO-63
CI-63
CO-64
CI-64
CO-65
CI-65
CO-66
CI-66
CO-67
CI-67
CO-68
CI-68
CO-69
CI-69
CO-70
CI-70
CO-71
CI-71
CO-72
CI-72
CO-73
CI-73
CO-74
CI-74
CO-75

Indicador

Ação
CI-75

ÁREA RURAL

IRS18

(Realizado/Não Realizado)

CO-76
CI-76
CO-77
CI-77
CO-78
CI-78
CO-79
CI-79
CO-80
CI-80
CO-81
CI-81
CO-82
CI-82

Fonte: PMSB de Carazinho (2015).

2.4 Indicadores para os serviços de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais (IDU)
Na formulação dos indicadores dos serviços de manejo das águas pluviais e drenagem
urbana também foi adotado um código de identificação para que fosse possível vinculá-lo às
ações. O código recebe as iniciais do eixo, sendo neste caso IDU (Indicador de Drenagem
Urbana); desta forma cada indicador recebe a terminologia IDU seguida pelo número que o
representa.
A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de avaliação e
monitoramento dos serviços de manejo das águas pluviais e drenagem urbana, bem como para
a verificação do atendimento das metas e ações propostas nos cenários.
Estes indicadores foram também subdivididos em proposições para microdrenagem e
para macrodrenagem, em conformidade com as proposições de objetivos, metas e ações.

2.4.1 Indicadores da microdrenagem
A seguir serão apresentados os indicadores para os serviços da microdrenagem urbana
e manejo de águas pluviais a serem utilizados para a verificação do atendimento das metas e
ações propostas, como também para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do
andamento e da aplicação do Plano.
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IDU01 - Quantificar o comprimento total da rede de drenagem
Este indicador representa o percentual de extensão da rede de drenagem.

IDU01 =

Extensão de rede drenagem levantada
Extensão total estimada de rede

x 100

Equação 71 – Comprimento total da drenagem urbana

 O período sugerido para apuração é anual.

IDU02 - Alocação de elementos coletores
Este indicador representa o número de elementos coletores cadastrados em função do
número total.

IDU02=

Número De Elementos Coletores Cadastrados
Número Total De Elementos Coletores

x 100

Equação 72 – Alocação de elementos coletores

 O período sugerido para apuração é anual

IDU03 – Extensão de rede cadastrada
Este indicador representa a extensão de rede cadastrada em função da extensão total.

IDU03=

extensão De Rede Cadastrada
extensão total da rede

x 100

Equação 73 – Extensão de rede cadastrada

 O período sugerido para apuração é anual

IDU04 - Pontos críticos da rede de drenagem
Este indicador tem por objetivo representar os pontos críticos em relação a alagamentos
ocorridos em um período de tempo.

IDU04 =

Quantidade de Pontos com Alagamentos
Período de Tempo

Equação 74 – Pontos críticos na rede de drenagem

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU05 – Frequência de ocorrência de alagamento
IDU05 =

Frequencia de Ocorrencia de Alagamento
Período De Tempo

Equação 75 – Frequência de ocorrência de alagamento

 O período sugerido para apuração é anual

IDU06 – Extensão de ruas alagadas ou inundadas
IDU06 =

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑎𝑠 𝐴𝑙𝑎𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜

Equação 76 – Extensão de ruas alagadas ou inundadas

 O período sugerido para apuração é anual

IDU07 - Troca de tubulações e manutenções
Este indicador representa a porcentagem de extensão de tubulação substituída.
IDU07 =

Extensão de Rede com Tubulações Substituídas
Extensão Total da Rede de Drenagem

x 100

Equação 77 – Troca de tubulações e manutenções

 O período sugerido para apuração é anual

IDU08 – Índice de substituição de elementos coletores
Este indicador representa a porcentagem de troca de elementos coletores em relação ao
total.
IDU08 =

Número de Elementos Coletores Substituidos
Tempo de Período Analisado

x 100

Equação 78 – Índice de substituição de elementos coletores

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU09 - Identificação de pontos com descarte ilegal de esgotos
Este indicador tem por objetivo identificar possíveis pontos com descarte ilegal de
esgotos sanitários na rede de drenagem pluvial.

IDU09 =

Número Elementos Coletores Limpos e Verificados
Numero Total de Elementos Coletores

x 100

Equação 79 – Identificação de pontos com descarte ilegal de esgoto

 O período sugerido para apuração é anual

IDU10 - Áreas sem rede drenagem
Este indicador tem por objetivo identificar qual é a porcentagem de ruas sem rede de
drenagem.

IDU10 =

Quilometragem total de rede de drenagem
Quilometragem total das ruas do município

x 100

Equação 80 – Áreas sem rede de drenagem

 O período sugerido para apuração é anual

IDU11 - Tipo de pavimentação na malha viária
Este indicador tem por objetivo representar o percentual de tipo de materiais utilizados
na pavimentação das malhas viárias do município.

IDU11 =

Quilometragem total de malha viária pavimentada no município
Quilometragem de cada tipo de pavimento utilizado

x 100

Equação 81 – Tipo de pavimentação na malha viária

 O período sugerido para apuração é anual
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2.4.2 Indicador da Macrodrenagem
A seguir serão apresentados os indicadores para os serviços da macrodrenagem urbana
e manejo de águas pluviais a serem utilizados para a verificação do atendimento das metas e
ações propostas, como também para o acompanhamento, monitoramento e avaliação do
andamento e da aplicação do Plano.

IDU12 - Levantamentos planialtimétrico das regiões de riscos
Este indicador tem como objetivo representar os pontos com risco de inundação,
identificando qual é o percentual que representam risco eminente.

IDU12 =

Extensão da área inundada no ano
Período de tempo

x 100

Equação 82 – Levantamento das áreas de risco

 O período sugerido para apuração é anual

IDU13 - Levantamentos de dados históricos
Este indicador apresenta o percentual de estações pluviométricas e fluviométricas
existentes e com capacidade de levantamentos de dados históricos.
IDU13 =

Estações levantadas
Estações com dados disponíveis

x 100

Equação 83 – Levantamento de dados históricos

IDU14 - Controle de cheias e inundações
Este indicador apresenta o percentual de riscos de enchentes e inundações em relação a
dias de chuvas.
IDU14 =

Áreas monitoradas
Número de dias de chuvas

x 100

Equação 84 – Controle de cheias e inundações

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU15 - Caracterização dos sistemas
Este indicador representa as classificações dos recursos das bacias, subbacias e
microbacias.

IDU15 =

Bacias ou Subbacias ou Microbacias caracterizadas
Total Bacias ou Sub−bacias ou Microbacias

x100

Equação 85 – Caracterização dos sistemas

 O período sugerido para apuração é anual

IDU16 - Reavaliação dos nomes dos recursos hídricos do município
Este indicador representa o percentual de recursos hídricos com nomes alterados ou
reavaliados.

IDU16 =

Número de recursos hídricos com o nome aprovados pela população
Número de cursos hídricos totais

x 100

Equação 86 – Reavaliação dos nomes dos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual

IDU17 - Controle e cadastramento de pontos de descargas e
registros de pontos de controle e monitoramento nos novos
empreendimentos
Este indicativo representa a porcentagem de cadastramento e pontos de monitoramento
de novos empreendimentos em relação ao licenciamento dos mesmos.

IDU17 =

Número de pontos de controle de descarga e monitoramento
Número de novos empreendimentos licenciados

x 100

Equação 87 – Cadastramento de pontos de descargas

 O período sugerido para apuração é anual;
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IDU18 - Criação de canais de comunicação
Este indicador representa recebimentos de denúncias ou reclamações referentes a
contaminações das redes de drenagem pelo período de tempo.

IDU18 =

Número de reclamações
Período de tempo de analise

x 100

Equação 88 – Criação de canais de comunicação

 O período sugerido para apuração é anual

IDU19 - Programas ambientais
Este indicador representa o número de programas ambientais e abrangência destes nas
escolas do município.

IDU19 =

Números de programas criados e apresentados em escolas do município
Número de escolas totais do município

x 100

Equação 89 – Programas ambientais

 O período sugerido para apuração é anual

IDU20 - Definir redes principais e pontos de monitoramento
(montante e jusante)
Este indicador representa as instalações de pontos de monitoramento em relação a rede
total.

IDU20 =

Pontos de monitoramento instalados e monitorados
Extensão total da rede

x 100

Equação 90 – Pontos de monitoramento

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU21 - Cadastros das casas e famílias ribeirinhas
Este indicador apresenta o percentual de famílias ribeirinhas em relação a população
total do município.
IDU21 =

Número de população ribeirinha cadrastada
Número da população total do município

x 100

Equação 91 – Cadastro de famílias ribeirinhas

 O período sugerido para apuração é anual

IDU22 - Avaliação dos pontos críticos de acúmulos de detritos em
pontes
Este indicador tem por objetivo apresentar o percentual de pontos com acúmulos de
detritos.

IDU22 =

Número de pontos identificados como críticos
Número totais de pontes/canais no município

x100

Equação 92 – Identificação de pontos de acúmulo de detritos em pontes

 O período sugerido para apuração é anual

IDU23 - Caracterização recursos hídricos
Este indicador tem por objetivo apresentar o percentual de recursos hídricos
caracterizados.

IDU23 =

Extensão de arroios e rios caracterizados
Extensão total de arroios e rios do município

x 100

Equação 93 – Caracterização dos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual
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IDU24 – Caracterização de áreas de risco nos recursos hídricos
Este indicador tem por objetivo apresentar áreas com riscos referentes a estabilização
de taludes pela extensão total dos recursos hídricos.
IDU24 =

Extensão de áreas com riscos referentes a estabelização de taludes
Extensão total de arroios e rios do municipio

x 100

Equação 94 – Identificação de recursos hídricos com áreas de risco

 O período sugerido para apuração é anual

IDU25 - Recuperação de margens e taludes
Este indicativo tem por objetivo apresentar o percentual de áreas recuperadas segundo
o tipo de técnica utilizada.

IDU25 =

Áreas recuperadas por técnica de retaludamento ou enleivamentos ou estruturas de contenção
Número de áreas que necessitam recuperação

x100

Equação 95 – Índice de margens e taludes recuperados

 O período sugerido para apuração é anual

IDU26 - Programas de limpezas de recursos de hídricos
Este indicativo representa o percentual de recursos hídricos que necessitam de limpezas
periódicas.
IDU26 =

número de arroios e rios limpos
número total de arroios e rios do municipio

x 100

Equação 96 – Índice de realização de limpeza nos recursos hídricos

 O período sugerido para apuração é anual

IDU27 - Prioridades de trocas de pontilhões e pontes de madeiras
Este indicador tem por objetivo apresentar o percentual de pontes com a necessidade de
troca.
DI-20=

Números de pontes ou pontilhões de madeira trocados
Número total de pontes de madeira no município

x 100

Equação 97 – Índice de susbtituição de pontilhões e pontes de madeiras

 O período sugerido para apuração é anual
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2.4.3 Quadro resumo dos indicadores dos serviços de drenagem
urbana
Na sequência é apresentado um resumo dos indicadores dos serviços de drenagem
urbana que tem por intuito vincular os indicadores adotados com as ações previstas nos cenários
(Quadro 5). Para tanto se utilizou os códigos fixados para as ações assim como para os
indicadores, sendo utilizado o código DO para as ações do Cenário Otimista, DI para as ações
do Cenário Ideal e IDU para os indicadores dos serviços de drenagem urbana.
Quadro 5 - Resumo dos indicadores para verificação do atendimento das ações previstas
para os serviços de drenagem urbana.

Indicador

Ação
ÁREA URBANA
DO-01
DO-09
DI-01
DI-09
DO-02
DO-08
DO-16
DO-10
DI-10
DI-12
DO-03
DI-03
DI-11
DO-11
DO-04
DI-12
DI-04
DO-12
DO-04
DI-12
DI-04
DO-12
DO-05
DI-13
DI-05
DO-13
DO-05
DO-13
DO-06
DI-06
DI-14

IDU01

IDU02

IDU20

IDU08

IDU07

IDU09

IDU20
IDU10
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Indicador

IDU11

IDU04
IDU07
IDU12

IDU13
IDU14
IDU15
IDU16
(Sim/Não)
(Sim/Não)

IDU17

IDU18
(Cumprido/Não Cumprido)
IDU20

IDU21
(Realizado/Não Realizado)
(Cumprido/Não Cumprido)
IDU22
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Ação
DO-14
DO-07
DI-15
DI-07
DO-15
DO-11
DO-03
DO-12
DI-08
DI-16
DO-17
DI-17
DO-18
DI-18
DO-19
DI-19
DO-20
DI-20
DO-21
DI-21
DO-22
DI-22
DO-23
DI-23
DO-24
DI-24
DI-25
DO-25
DO-26
DI-26
DO-27
DI-27
DO-28
DI-28
DO-29
DI-29
DO-30
DI-30
DO-31
DI-31
DO-32
DI-32

Indicador
IDU24
IDU25
IDU26
IDU27
(Definido/Não Definido)
Fonte: PMSB de Carazinho (2015).
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Ação
DO-33
DI-33
DO-34
DI-34
DO-35
DI-35
DO-36
DO-37
DI-37

3 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Os indicadores foram elaborados de forma a potencializar os objetivos destacados e o
acompanhamento das atividades, serviços e obras. Para tanto estes foram propostos visando
permitir uma avaliação simples e objetiva, do desempenho dos serviços de saneamento no
município de Carazinho.
As propostas de indicadores, específicos para cada eixo do saneamento, visam atentar
para as diversidades de formas de aplicá-los. Dentre estas diferenças, merece destaque aquela
que trata do acompanhamento temporal dos indicadores. Cada indicador foi elaborado com
proposição/recomendação do “espaço tempo” que este deve avaliar. Porém, a proposição pode
ser revisada e alterada, caso seja verificado, pelo órgão gestor, necessidade de melhorias e/ou
que trarão maior eficiência nas atividades de acompanhamento dos compromissos do PMSB de
Carazinho.
A implementação do sistema de monitoramento tem como finalidade a verificação
permanente da execução do PMSB de Carazinho, permitindo a prestação de contas sobre a
execução aos beneficiários, ao Município e ao agente financiador por meio da medição dos
avanços dos resultados previstos; a retroalimentação dos processos para a tomada de decisão
dos executores do PMSB, para a obtenção de resultados de acordo com o planejado,
assegurando a aplicação dos devidos instrumentos, adaptações eventuais que se façam
necessárias e a melhoria contínua; e a sistematização de boas práticas e de lições aprendidas do
programa, informação que permitirá a avaliação final do mesmo e também resulta em
aprendizado institucional.
Para tanto, se faz necessário a execução de procedimento/diretrizes como: a) coleta
periódica e sistemática de dados para aplicação dos indicadores; b) a formulação de relatórios
periódicos de acompanhamento; e c) a formulação de relatórios periódicos de análise.
Por fim, sugere-se que seja realizada, minimamente, a cada quatro anos, a reavaliação
dos indicadores propostos.
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