
MUNICIPIO 
Estado 

N°. 005, de 06 de junho de 2018. 

Projeto de Lei: 

o Plano Municipal de Saneamento Básíd do 
•••. .u ••••. Pl.v de Caravelas - BA." : I 

AL DE CARA VELAS, ESTADO! IrA 
es legai , que lhes são conferidas pela Lei Orgâhica 

II 
ji 

,il , 

AL DE CARA VELAS o segH~nte 

Art. 1°. Fica 
Básico de Água e Esgoto 
forma do Anexo Único desta Lei. 

, , 

ULU~UV o Plano Municipal de Saneaméntç 
•.•• u •. uv.IJ.LV de Caravelas, Estado da Bahi~~ na 

Art. 2°. Caberá 
que devem ser atendidas pelo 
alternativas do PMSB. 

Poder Executivo Municipal definir as metas fínaís 
de serviços, observadas as diretrizes e 

Art. 3°. Na 
Município de Caravelas serão o 

Plano Municipal de Saneamento Básico do 
s seguintes princípios fundamentais: 

I - preservação 

II - a adequação de Hl""L~\.J'VS, técnicas e processos que considerem as 
peculiaridades locais e regionais; 

políticas públicas; 

IV - 'a tabilidade econômica, técnica, social e 
! ambiental; 

v - a utilização apropriadas; 

tão eficiente dos recursos hídricos. 
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§ 1°. Por se 
Saneamento Básico do 
respeitar o conjunto de disposi 
devendo ser alvo contínuo de e 
tendo como marco inicial os 

l.UU.vUI.V dinâmico, o Plano Munici~! I de 
, em suas contínuas atualizações d rverá 

~"';::;,,,,,~o.J que estabelecem as políticas ambie tais, 
volvimento, ampliação e aperfeiçoam nto, 
gram o Anexo Único desta Lei. "I 

II 
que trata este artigo deverá preceder a 

. :1 
de Caravelas. ' 

! 
" I 

§ 3°. A U.!-,-~LL.."''(''V do Plano Municipal de Saneamento 
Básico do Município de ser elaborada em articulação co~ os 
prestadores dos serviços em compatibilidade com as pol~tica~ 
municipais e estaduais de "~.,,,,aJ~UvJLHV lJa"~"'v, de saúde pública e de meio amb i elf te, e 
com os planos estaduais de ásico e de recursos hídricos. I 

§ 2°. A 
elaboração do Plano' P luri anual 

§ 4°. A ua~.LL.~~"aV do Plano Municipal de Saneamento Básiop do 
Município de Caravelas deverá as diretrizes do Plano da Bacia Hidrográficà dos 

i 
Rios Peruípe, Itanhém e J 

Saneamento Básico do 
s e outras ações do Plano Municipal de 

Caravelas deverão ser regulamentados por 
que forem criados. 

Parágrafo 
Municipal de Saneamento B 

regulamentos comporão anexos do Plano 
.... hicínio de Caravelas. 

Básico do 
Públicos. 

. órgão executivo do Plano Municipal de Saneamento 
Ias a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

de Orçamento Anual serão el 
e das metas constantes do 
Caravelas. 

.•. •.•. Lt' •.••.•..•. , a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ia Lei 
modo a dar suporte ao alcance dos objetivos 

de Saneamento Básico do Município de 

Art. 8°. Esta vigor na data de sua publicação. 
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las/BA, 06 de junho de 2018. 

de Lei n", 005/2018 que 
o Plano Municipal de 

neamento Básico PMSB do 
M nicípio de Caravelas/BA. 

Senhores V 

Encamin 
aprovação do Plano Mu 
Caravelas/BA. 

augusta Casa de Leis projeto de lei: para 
! 

Saneamento Básico do Municlplo de 

Cumpre-nos 
em seus quatro cornoonentes 
limpeza e drenagens urba 
parte do cotidiano de todos 
pode mais prescindir, com 
as pessoas, evitando a r,..,.,",,,,,,, 
garantir a preservação do 

, que os serviços de saneamento báaico, 
mento de água, esgotamento sanitário, 

mente são serviços públicos que fazem 
ntes de uma cidade e dos quais não se 
rantir melhores condições de saúde para 
e proliferação de doenças, bem pomo 

. t 'I len e. I 

Nesse 
Saneamento Básico - 

Lei nO. 11.445/07 - Lei Nacional do 
diretrizes e elegeu como príncíplos 

lização do acesso, a inteqralidade, a 
nômica dos serviços, além do controle 

onsabilidade pela condução de tpdo o 
ção da pol ítica de saneamento em seu 
planejar, estabelecer objetivos e metas 

I 

pios fundamentais, de forma a pensar 
atender às demandas dos muníci ., s. 
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no aqui apresentado, foi concebido, pós 
das gestões democráticas, Ia ada 

de urgência, nos termos do 

I 
nte e distintos Edis, diante das ra ões 
ção de Vossas Excelências o a! exo 

esenvolvimento de políticas pública~ de 
Ias, com vistas a assegurar melhores 
endo às diretrizes da Lei Nacional. I 

I 

mos q e esta matéria seja apreciada em caráter 
! 

'go 59 a Lei Orgânica Municipal. ! 

ora veiculadas, submetemos à ap 
Projeto de Lei que é um 
saneamento no Município d 
condições de vida à popula 

Na oportunid e, ren 
intermédio, aos seus ilustres pares, 
distinta consideração, 

amos a Vossa Excelência e, por seu 
I 

expressão do nosso elevado apreço e 

Atenciosame 
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Nossa sociedade está 
maneira mais veloz. Para 
necessário que os entes re 
implementar políticas de long 

Nesse contexto, o pre 
Saneamento .do município de 

O Plano se centra 
esgotamento sanitário, em 
Política Nacional de Sanea 
sendo condição para a 
abastecimento de água e es 
da PMI - Edital de Chama 
município . 

. :t-J.yQ;l.micípio de " 
Segul1dp"Q censo I 
estando' 11.3Q'9.i1~ área " 
9,05 hab/krn". ' 

'O?: R,n~$êl"lt~:::i~.l~ri.O" :', 
abastecim~~to de á~;{~a e 
ainda para áreas de nítido 
áreas de maior densidade 

ujeita a transformações significativas e a cada dia de 
desafios decorrentes sejam supe 
pela gestão dos serviços públicos b 
ntando com a participação da "'V\ •• '<J\,4QiU 

mento corresponde ao Plano Munic 
s, situado no Estado da Bahia. 

âmbito específico do abastecimento de ág 
a com a Lei Federal 11.445/07, que i iu a 
ice e de acordo com o estabelecido no) Edital, 
contratação da prestação de de 

e traz proposições , 
td,$'a .. ~it~rip'ida$;~~7~~ ur8a~~Â;"~~t~ 
de 'ürbanitação,' âb~ang~nd6 ;cfessa 

o considera a concessão dos 
abastecimento de água e d cole tratamento e disposição final de 
áreas consideradas urban I as da ede, dos distritos de Ponta da Areia, J I 
Santo Antônio de Barcelon e das localidades de Barra de Caravelas e I 
Alegre. I 

cons rar complementarmente o 
lidades de menor densidade, vilas, aglomerado, 

I 

uindo para a melhoria da qualidade de' 
Ividos outros programas e ações 
lantar, como necessário, soluções 
ua, coleta e tratamento de esgoto, dei forma a 

anas d água e garantir as condições de de das 
ualidade ambiental dos corpos hídrico . Dessa 
barão integralmente o território do rnunf ípic. 

de 

população residente nas 
povoados, lugarejos e alde 
toda a região. Deverão 
essas populações, no sen 
satisfatórias para abastecim 
suprir as necessidades h 
pessoas, assim como con 
forma, as ações desenvol 
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Além do presente p 
planejamento enxergar todo o setor 
uma política, estruturação seg 
também a limpeza urbana e 
águas pluviais, em prol de 
coletiva como um todo no m 

ura deverá ter como desafio e 
saneamento, por meio da consol 
tos e harmonização de ações, fo 

e resíduos sólidos e a drenagem e ma 
ar qualidade de vida e de saúde a 

A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

A elaboração do 
análise de dados primários 
secundários. Estes últimos 
junto ao corpo técnico da 
pesquisas em publicações: I 
à análise ambiental: o exem 
Dominguez), relatório Ação 
Alto Ri a Enche 

alho se fundamentou, essencialm te, na 
ráter complementar, na aquisição de' dados 

m ntados por meio de questionários e en i 
I 

ítura Municipal de Caravelas e à populaçã e em 
rrnacoes geológico-geomorfológicas como su ídios 

nície costeira de Caravelas - Bahia drade, 
I para Delimitação de Áreas em Alto .. Muito 
s de Massa do CPRM(2014), re 

da Bah 

'··'1 

região Cacaueira (19 
Bahia), Telebrasil (Associa 
Ambiente. 

Para outros dados 
fontes: IBGE, Agencia Nacio 
(PNUD-2013), Inema - Ins 
Estado da Bahia - Se 
Saneamento Básico do 
Saneamento S.A - EMBASA. 

rmaçã 
s como~?{~qsí4i~s o·lB~I.~trrr:'F'aranae de 
itora UFPR, Diagnóstico socioeconô ice da 

BA (De â~~';}~~t~"'deiilnfr~~.~trütHr~~9~J.~a!rspo 
ra' de'Teh3comunfcaçôes) e'Mifl'is'terio ; 

das, além dos acima citados, as 
uas - ANA, Atlas do Desenvolvimento . rbano 
o Ambiente e Recursos Hídricos ( I do 

I 
Meio Ambiente), Agência Requlad; ra de 
ia - AGERSA e Empresa Baiana de I uas e 

Foram ainda realí .•..•..•..•...• '" visitas de inspeção às instalações dos sistemas de 
abastecimento de água e de eta, mento e destinação do esgoto sanltárío do 
município. I, 

! 
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o Município de 
municipal situada a 721 
confrontantes, com os muni 
Lajedão, Ibirapuã e Nova Vi 

ce ao estado da Bahia, estando 
tal, Salvador. Seu território possui 

pios de Alcobaça, Teixeira de Freitas, Medei 
e figura abaixo: 

situa-se na Zona fisiográfica 
densidade demográfica 
população de 21.414 ha 
e os restantes 10.105 (47,2 

O Município de Ca 
das Águas - 111 dos Rios 
do Comitê de Bacia Hidrog 
na Região Hidrográfica Atlâ 



MUNICIPIO DE 
Estado da 

Gabinete do PrefeHo 

)0íg''',\ 
I í 
\, .. _-j 

II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
XIII 
XIV Rio 

Regiões de Planejamento e 

nhélTl e .Jucuruçu ~ 
Buranhém El: Santo AntOnio 

El: Inhambupe 

- RPGA - Estado da Bahia (2014) - Fonte: lnema 

A Região Hidrográfi 
Nacional de Águas), tem u 
brasileiro. Essa região co 
alguns grandes núcleos urba 
Região Hidrográfica Coste 
representando 7,9% da pop lação 
populacional brasileira, 75 (aprox 
contingente encontravam-se cid 
de Salvador e Aracaju. Na 
enquanto a média do Brasil 

ntico Leste, segundo dados da ANA (t!Jencia 
área 388.160km2, equivalente a 4,5% do território 
pia a capitais dos estados de Sergipe e dai Bahia, 

parque industrial significativo. A população da 
, em 2010, era de 15.066.543 ha~it:antes, 

o País. Seguindo a tendência da dístribulção 
adamente 11,2 milhões de pessoasj desse 

, principalmente nas regiões metropplitanas 
uma densidade demográfica de 39 hab/km", 

hab/km", 
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Em toda a região estã 

área da bacia nas unidades 
Gerais - 26,2%, e Espírito 
apresentado a seguir. 

es municipais (8% do País). A distrib 
ção é: Sergipe - 3,8%, 8ahia - 66,8 
,2%, conforme pode ser verificado n 

f'í0') 
\,-_.,/ 

2.2. CARACTERíSTICAS 

formada pela união de 
ocupando uma área de 
conforme os dados apresen 
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I 

LAS 

Características do município 

Distritos 

Localidades 
Rancho Alegre, Barra de aravelas, Ferraz 
Nova Esperança (Espora Gato), Taquari e 

Tribuna. 
Fonte: Atlas de 

2.3. :ASRECTOS 
INFR:jj)ES,T"/~UTURA 

DA 

análise am Iental: o êxempl 
Dominguez), os Tabuleiros 
grandes domínios qeolóqico-qe 
Os Tabuleiros Costeiras co 
do Grupo Barreiras. Esta un 
de uma linha de falésias in 
área do município, onde 
planície costeira engloba o 
estuarina, incluindo-se aí 
Arenosos Internos e Terra 
Argilosos), terras úmidas 
1994). 
Características das unid races 

geológico-geomorfológicas com,9 s 
íciê costeira de'iCátavelasi,,"-: .sahiá 

~-I ;;-"" :,::i :;: ,":i" ;'1';':,;:;,:::','- :Y"'" ';.;',: .:,_.:.:",:,' !(':i;:::,. - :::".:"' '<::""_';) :i';':". :" f,'w:" U e a> Planície Costeira 'representam os dois 
lógicos presentes no município de Caravelas. 

I 

sedimentos areno-argilosos de idade terciária 
em contato com a Planície Costeira latravés 

I 

falésias ativas ocorrem ao Sul e ao Norte da 
iras Costeiros alcançam a linha de ~osta. A 
tos quaternários de origem marinha $ flúvio 
marinhos, aqui denominados de ~erraços 
os os Externos, terraços lagunares (Terraços 
is/Planície de Maré, Brejos) e Praias (4ndrade 

1 
I 

s-geomorfológicas: 
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Tabuleiros 

Terraços Aranosos rruernos 
('i2\ 
\.._j 

Terraços Aronosos Externos 

Terraços Argilosos 

Brejos 

MaoguezaislPl.anJcies do 

-TABULEIROS COSTEIROS 

Os depósitos desta uni 
pobremente selecionados, 
óxido de ferro. Do ponto de 
grandes problemas à ocu (co 
nas casas etc), uma vez que o mine 
(caolinita). Além do mais, os rren 
de suporte (Pianca 1979). As 
e paredes dos vales, são alta 
ativas estão sujeitas a 
desmoronamentos), sendo 
escarpas pela ação das o 
massa lentos (creep, raste 
também estão sujeitas a m 
Barreiras constitui a área d 
interflúvios, o lençol freático s a-se, 
(dados de poços da CERB 19 2-1988 . 

constituídos por sedimentos areno-argllosos, 
ilidade moderada e níveis cimentad~s por 

otécnico esta unidade não deve apresentar 
o por exemplo, fissuras no solo, rachaduras 

I de argila presente é do tipo não-expansivo 
areno-argilosos apresentam boa capafidade 
m alto declive como, por exemplo, as falésias 
scetíveis a movimentos de massa. As f~lésias 

de massa rápidos (deslizarnentos e 
devido ao contínuo solapamento da ba~e das 
lésias inativas, evidências de movimentos de 

tação) são observadas. As falésias i1ativas 
de massa rápidos. A superfície do prupo 
do aqüífero livre, contido na mesma. Nos 
geral, entre 5 e 10 metros de profundidade 

I 
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lAs 

Os Terraços Arenas 
interna da planície e apresen 
variando de 6 a 11 metros. 

de idade pleistocênica, ocorrem na 
plano a levemente ondulado, com 

rn, em sua superfície, vestígios de 
ões são larqos e elevados, separados 

r ocupadas por terras úmidas. A esness 
de uma ou duas dezenas de metros. 
tos arenosos, de granulometria 
bilidade alta. É um material pouco C(j)E~SO 

dos húmicos e óxido de ferro, situado 
, sem condição de fuga, apresentam 

suporte), não sendo, portanto, obs 
os bancos côncavos de canais de 
ada à migração lateral desses cursos 

I à acumulação de água su 
da alta pluviosidade da área estudada ainda 

res d do à sua pouca espessura. A superfí desse 
a de re rga do aqüífero do Terraço Arenoso 

ífe 

-TERRAÇOS ARENOSOS I 

terraços são constituídos 
grossa, bem selecionados e 
exceção de um nível cimen 
de 3 a 4 metros da superfície 
sustentabilidade (boa 
obras de engenharia (Pianca 
ocorre erosão desses terraço 
Esta unidade é potencialme 
decorrência da boa pe 
que constituindo aqüíferos p 
terraço constitui a próp 
que, .n~.~~e: local, adq 
freátiê9·:~j:,fcontra7se a 
é a sua: alta. \~ulnera ," 

, de idade holocênica, apresentam altitudes 
I 

etros, com espessura entre 2,5 a 4,0 metros e 
I 

ície costeira de Caravelas. Estão localizados 
m uma topografia levemente ondulada idevido 

de cordões litorâneos. Estes são bem 
dos, com notável paralelismo e prande 

continuidade lateral, por s inte mpidos por cursos d'água. São separados 
entre si por zonas baixas, mu ocupadas por terras úmidas. Esta unidade é 
constituída por areias finas a médias, bem selecionadas e com alta perrneabilldade. 
Este tipo de substrato é co iderad de excepcional qualidade para a construção 
civil (Pianca 1979). As are ap tam alta sustentabilidade quando não! existe 
possibilidade de fuga destas. sul o canal de Caravelas, na Ilha da Caçumba, os 
depósitos arenosos desse ntam pouca espessura (aproximadamente 
3 metros) e assentam-se d mente sobre lamas plásticas de cor cinza, de prigem 
marinha. Em Caravelas, um cote lama com 9 metros de espessura se encontra 
a 2 metros de profundidade Estas amas plásticas, sobre as quais os Térraços 
Arenosos estão assentados rar as propriedades físicas do subs~rato e 
causar problemas ge rmação e afundamento de obras de 
engenharia). As áreas de i encontram-se, ocasionalmente, alaigadas. 
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Nas regiões de altitudes ma 
chuvosos, quando o lenço 
côncavos de canais de ma 
erosão localizada desses 
próprio aqüífero livre do Te 
(menos de 3 metros) e que, 
a aflorar à superfície. A alta 
a contaminação dos recu 

o alagamento ocorre geralmente nos geríodos 
chega a aflorar à superfície. Nos •. bancos 
migração lateral dos mesmos tem pr' vocado 

Sua superfície constitui área de reQ' rga do 
oso Externo, que está a pouca profu didade 

algu s pontos, nos períodos mais chuvosos, chega 
Inerab Iidade dos aqüíferos livres à poluição favorece 

hídrico subterrâneos por atividades antrópícas, 
I 

-TERRAÇOS ARGILOSOS I 

Os Terraços Argilo s con em os depósitos lagunares holccênlcos 
aflorantes, que ocorrem pri cipalm nte na porção a SW da Ilha da Caçumba. 
Apresentam topografia plana e estão a aproximadamente 1 metro acima do nível da 
prea:nar máxima atual. ~o ituem os sedimen~os que foram depositados num 
ambiente lagunar num: pen de n I do mar mais elevado que o atual e qye, com 
o subseqüente abaixamento, fica expostos subaereamente. Estes terraços são 
constituídos por sedimentos argilo ,moderadamente consolidados e corn baixa 

;~:,~)b~~a~:~I~it~in~ral . argila prese~it:,:de::r~~i~,~;B~9blT~a~:~:~~~~c~~ 
como;fi~suras ne solo;" ,,' i d~.ror~~nte~y'da ~x8aQ~:~8 das 
arqilas ;~: sãq,,;pº~co .. ,' , ..•.. ' '·),úQidaqé.,::riª'q",qp're$~nht boa 
capacidade déi!,sb'pdrte d . ico, dá's'~ãrglras".Ãlém a~ mais, 
a bai '. rmeabilidade ' efíodos'maisichuvosos. . 

A presença de uma 
topograficamente planos e 
de inundações regulares d 
costeira de Caravelas. P 
(região de intermarés) enqu nto ou 
supramaré). Os depósitos d 
sedimentos argilosiltosos, pl 
restos de madeira e conchas 
sem deformação estruturas 
áreas implica na realização 
ecossistemas. 

Os manguezais são 
ambiente oceânico e te 
estão sob forte influência do 
das atividades antrópicas 
atmosféricos. A área é corta 
conduto para a entrada e sa 

lanície de maré desenvolvida em terrenos 
i 

gidos da ação de ondas e sob a influência 
gada caracteriza a porção sul da ~Ianície 

nície de maré são colonizadas pelo rnanque 
s são desprovidas de vegetação (re~ii30 de 
ezais/planície de maré são constituídos por 

I 

inconsistentes, ricos em matéria or~lânica, 
s plásticos e, portanto, incapazes de suportar 
as, estradas etc. Qualquer ocupação [nestas 
e, conseqüentemente, na eliminação i:destes 

! 
, 

rados ecossistemas de transição entre o 
IIi 1989). Devido a esta condição, 

s marinhos e terrestres, inclusive sob efeito 
as no continente, além dos processos 

úmeros canais (tidal creeks), que servem de 
rés. É um ambiente totalmente instáyel por 
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estar sujeito às inundações 
inundada duas vezes ao d 
somente nas marés mais a 
tempestade. O substrato 
periódicas devidas à erosão e sedi 
estuarinas (Masteller 1989). Nas ma 
(slumps). 

s pela água do mar. A região de i 
,enqu to que a região de supramarés é 

izígia e, esporadicamente, em marés 
ues de mangue está sujeito' a lTl 

ntação, geralmente resultante das inu 
ns dos canais podem ocorrer desli 

F'fís'\ 
\_-~) 

émuifh;.R~iv~r%:r~~'"h~~i~. 
em períodos m 
geralmente estão alagados 

principalmente as zonas baixas que 
Externos e os vales dos rios e riac 
teriormente ocupadas por lagunas, e. uanto 
planícies de inundação dos rios e ria I. os. Na 

IC>:II>JC;;)>:IUra destes sedimentos é d . ida, 
I 

por comparação com espessuras I destes 
costeiras dos rios Jequitinhonha-BA e uo'ce-t:~ 

1'~91)· ~":)p(jrç~o')!~~p~~ior é:18~I..I'.":" ~\.IO 

Cim;é'triC~Y':cÓ;'·'~u~§ttátbi dest~i;U : ';' , .... , .. i; afªifb~ci§ fibo~;::":~rh"":~;~fé~i~,:I;L 
Em c5n~e'q'~'~:n'C[~:, ,s~a,sap~ddade de 
eitas à inundação. Podem per~,~nece I secos 

,rolonga á;' mfJS~i -ern \fllnçã'O dq;\,:qlirr;rcf ;~~sta I, 
m água d()bé:;'ébri~titde~;Jhljimp'ort~'ritê'ê~oss I : 

-BREJOS 

-PRAIAS 

As praias estão em 
marés, correntes e ventos. 

com a água do mar, sofrendo a ação das 

A praia é um s 
representado pelas fases 
controladores são: nível do 
sedimentos e atividades a 
observados, por meio de 
aéreas tomadas em difere 
de costa que apresentaram 
últimas décadas. Foram ide 
costa em erosão (ou recuo), 
ainda, identificada uma q 
generalizada, que correspo 
onde ocorre erosão ou acum 

i 

"equilíbrio dinâmico". Este dinamlsrno é 
ão e deposição, cujos principais fatores . , 

ergia das ondas e marés, suprimento de 
anson 1988, Pilkey 1991). Na regiãoi foram 

! " 

de campo e da comparação de foto~rafiq;s 
(1955, 1975, 1989 e 1991), trechos d~ linha 

<A""J"'~ perceptíveis em sua geometria durante as 
, para a área estudada, trechos da linha de 
ulação (ou progradação) e em equillbrio. Foi, 

, aqui referida como área de mudança 
bocaduras dos rios Peruípe e I hérn, 

sedimentos. As desembocaduras flu 
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parcialmente obstruídas por 
mudanças relacionadas 
desembocaduras. Nestas á 

maré alteram a dinâmica rn<'TCI 
não estão necessariamente 
costa em regiões afastadas 

Quanto aos recursos 
da região Cacaueira (1975), 
Ceará, em Goiás e tam 
minério de titânio, dióxido de I 
Bahia o rutilo ocorre aSvU'-IIO'-'I,U 
Prado e Caravelas. Segun 
monazíticas é de aproximad 
5.000 t de rutilo, que é muito 

Ainda de acordo 
(1975), a Jlrnenita, su 
utiliZ~~:~t;;~ara obtençã"" 
pigm~t1tos:' ae[~~~~ti 
inúmer~s oco~rên~ias de,'ilm 

osos e apresentam um complexo 
a dinâmica de 
ções nas vazões dos rios ou 

ndo erosão e deposição localizad 
as às tendências apresentadas pela I 

adura. 

há estrutura mineira ainda 
Uma empresa subsidiária da 
de suprir a empresa em titâ 
Bahia, onde são conhecid 
i1menita nos depósitos de 
municípios de Caravelas, P 
regra a associação de ou 
rutilo. 

monazíticas da faixa entre os rnunlcí ios de 
(60) a reserva de rutilo associado a! areias 
% da tonelagem total de monazítica, 

equena em relação ao consumo interno. 

óstico socioeconômico da região 
10, é um dos principais minerais de 

conte com substâncias re a lrnporta Q rnJnérioT fNa rElahia, des ,1969, 
encontEª~.sC?,:)em ~,()perªçã9;!a princip I fábrica de dióxidb de'titanlo do pah~, com 
capacidade"'âtual de 44.000 t, por an 'Seg~ncfQ.,FerrEliratiNeto (35), ','o suprimdnto da 

, , :,' "', ') " ", "t,' t, ,',' ':i' t' ,'" I 

Tibrás em i1menita é ainda d utível, pois>embora existam reservas' ütllízáveis não 
com etir com o material importado da Auatrália". 

I 

ibrás, a Rutilo e ilmenita do Brasil- R.I.B., na tentativa 
á alguns anos prospectando o litoral Ísul d~ 

ga data extensas áreas de ocorrênclas de 
principais depósitos estendem-se entre os 

o, Alco aça, Porto Seguro, Belmonte e Canavieiras. É 
mine is pesados- monazita, zirconita e mesmo de 

Topografia 

rande diversidade, que inclui a existência de 
o na parte sudeste, serras e a depressão do 
stado. O ponto mais elevado de seu te!rritório 
s de altitude. A maior parte do território I (80%) 
ndo assim um estado montanhoso. Nal figura 
de relevo presentes no Estado da Bahla, 
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Eletrônico de Informação) 

ião do Município de Caravelas, o rele~o que 
i~siú9Jas~lficij9~S 8~rrtq";fostE?II"~s e~!iS são 

.' .. 9~~9rnR2~.iç~~ d~"~~~ir;,~9:!9~ .. rii~,~iphos. 
"'C':;'h''':'v,r'\'<'.', -e mais ou rnenos:"planos; próxim'ps ao 

ÇSlrpo pode-se 
prev~í.I~~~:'é a planí 
formad~s' pela,'a.ç:~p do' ..... 
Essas planíciep;pOssuem te 
nível do mar, cólr(baixa .âens 

','c VÀltjt'údErda!sedê:!:1::Ô~: 
":«j~,~-~:~~~L:ji; . ,,:,. .. ', ... : _ .. "L _.<.;..,;,"';1 Q!i~d;;:j ;'- ',',' :y 

Pedologia 

PA, a pedologia do município de Caravelas se De acordo com a 
distribui conforme figura ~1J<;"A\.iI 
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LEGENDA DE DOMíNIO DE SOLOS 

LATOS SOLO VER MElHO A/lAA.R E LO 

LATOSSOLO VERMELHO E SCURO(lE) 
_ LATOSSCLO UNA (W) 

o PODZÓUCO VERMELHO.AMtl.RElO 
l~lli1:1!!lijjl PODZÓUCO VERMELHO.AMARELD 

_ BRUNIZEMAVERMELHADO(B\J) 

_ BflUNONÃo CALC1CO(NC) 

D PlANOSSOLO (f'L) 

D PUVlO SSSOlO (f'LS) 
_PODZOL(P) 

!III@I CAM81SS0LO (C) 

°CPE) 

Como pode-se obe 
no municípo de Caravelas 
Amarelo, Solos Halomórficos 

VER TlSSOLO ('V) 

l'1li SOLOS HALOWÓRFICOS(SM) 

O SOLOS H.ALOM)RFICOS(SS) 

1,~~}jj(~~~1 SOLO S H ID R OMÓ RFICOS (HG) 

D SOLOSAUJV1AJS(A,) 

I H SOLOS UTÓUCOS(R) 
1!~tÍ;~u REGOS;Ol. (RE) 

O AREIAS QUAR TZOSAS(AQ) 
O AREIAS QUAA TZOSAS WoQ.RINHAS 
O .AREIAS QUARlZOSAS Hl DRCIMOF~f (HQ) 

os Latossolos Vermelho-Amarelos são 
rsas em todo o território nacional assobiados 

. . . ":, i: :', .. ) :., ., , . .,.. i: . 
C)cor'rern ,em ambIentes bem 

';:;'::':,;~:,j)'.~;;' ,;:·,:,:/.»::L':i _ '."::::,J .}:<:r' ''1;>::'''' V~"j:i~:J:-:: 
racteríslicasde:'cor;:. teVltúra e 

',;,',j ,:;.;;,.,;.:o.;i~;j:jl ·~',,;,:,',':Ú,;;t.i:;;~:; ~,{,::.;c :,:;.,~, '.;<,;,:m~~, 

utili?;açios",pªrcLagr9P~çl,Jária apresentando 
1 '~' z : , ; _ _ ::" '_ t' :: ~ j 'I _ •. ", ! 

ndidade~:ab 'desenvolvimento do sistema 

i" 
1:;';: >i >:' 'j: :_':\:.:,) '~\' -.:\ ·,:I,{~',·: '_'<'': . i,? f:: <! ::) '.;,:,_".,) ::_': : 

o+A.rri'arelos esfáipresente\ernJodo o terntôrlo 
Sul, constituindo a classe de solo das mais 
alas. Ocorrem em áreas de relevos': mais 

os relevos nas áreas de ocorrência dos 
relacionadas à fertilidade, em alguns casos, 

I 

A classe dos Podzólico 
nacional, do Amapá ao Rio G 
extensas no Brasil, ao lado 
acidentados e dissecados 
Latossolos. As principais 
e susceptibilidade à erosão. 

Os solos halomórfico, 
pelo alto índice de sais solú 
Possuem uma baixa fertilidad 

Os podzóis são solos 
matéria orgânica, e são próp . 

amando de solos salinos, caracterizam-se 
i 

regiões áridas e próximas ao mar. 

, 

raças à acumulação de minérios, húrnus e 
as frios e temperados. 

Processos erosivos e sedi 

O termo "erosão" se 
desagregação, remoção, 
sedimentares, estando sua 

um conjunto de processos associados 'ã 
e deposição de rochas e mat~riais 

, 

ligada a um conjunto de fatores, como a 
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erosivos são a água da chu 

O estado da Bahia te 
estabilizado por obras de en 
linha de costa encontra-se 
associados à dinâmica de d 
pequenos cursos d'água, mu 
e variações naturais da vazã 
associados à retenção de 
inconsolidados (Caravelas). 
verificados nas desembocadu 

De acordo com o rei 
Espírito Santo e sul da Ba 
vulnerabilidade costeira 
vulnerabilidade moderada à 
Praia do Grauçá foi 
indíciR;~'!c~~'.~erosão 
coste'lrâiié"a ~egião é m::iri"II:~Rrl 

+ (:, '." /'" ',;:;,:I::;'~:>/~,;;'., ' " :, 

forma si~nific~ti~~i,\mas com 
das 0D~as, Car~velas inão 
ânguloS:"'9@ilflécliq:'jyulq~r~pliH 

',.," ,«.,.'.,,:,.;.c .;.,'. "_:·· •• "i.:(j:·.· ",., 
como fracét'~O regimê'de tem 
A maioria da área analisada 

tica e a conformação do relevo. Os :, 
a gravidade e, ainda, a ação do ge 

litoral em erosão, 6% em proqradaçã 
. Os números mostram que a maior 
íbrio. Os principais casos de ero 

ooeacuras fluviais (migração lateral no 
configuração das barras de desernbccad 

líquida). Outros casos de erosão 
instalações portuárias (Ilhéus) e em cabos 
s mais significativos de progradaçãO foram 
os Jequitinhonha e Contas. 

ulnerabilidade costeira em praias do n do 
dos Santos Ribeiro (2014), o í de 
Caravelas foi de 4,10, indica uma 
ra. A morfologia da Praia da Barra e da 

o de alta vulnerabilidade, uma vez que há 
, s d~;\en~~Qharia 

fJ.i:<~(Jeçlenicã.o se):~Hre~~'~;~a de 
Ülbs':;inCl~E;ntes 

ulos :'q~ ::aJtaLYUJne~apilidªde,. apresentou 5 
de baixa. A 'força das 6nd~s"foi classificada 

ompi[lt~te9~,Jqi~.alid~.9y;:"~,o ,ê~:inun~ação. 
• n~maaltur~'rnénor do:que,.3,',metro~. 

íLlfiii',! 
'\., .. _/ 

Áreas de fragilidade 

De acordo com o rela 
Alto e Muito Alto Risco a Enc ntes 
Caravelas foram diversos as ctos ob 
movimentos de massas e si ções 
paredes, trincas longitudinais em t 
voçorocas, presença de a ia I 
tombamento de obras, emba 
fundações e outros. A 10 
acidentes pretéritos (relatos 
consideração. 

Um setor de alto e rnuí 
Caravelas é a Rua da Matriz, 
na figura a seguir. 

Emergencial para Delimitação de Áreas em 
Movimentos de Massa do CPRM (201~), em 
rvados tidos como indícios ou evidências de 
risco. Entre eles estão trincas em muros e 

as, depressão de pavimentos, presença de 
a em canalizações abertas, inclinação e 
de muros de contenção, descalçamento de 
construção e o próprio histórico lo~al de 
res antigos) são também levados em 

da área urbana e distritos do rnunicipio de 
de Caravelas. É possível observar eSS$ área 
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identificados em áreas onde predominou a 
" '>'c," -. ',"",",'" "'i "," :';"/ ,,'i 'i.... <' ',":'1,', 

",,'." . " , " . ,açãqi/cotüí'riU8 da ',fiscÇiU.?:ação, 
>.. ,,'.. ,': ",'. :.,:'::::::',,:,::: •• ' ::>:':)~~,:;.':::,:: !.:::'i:{ ':::"::':;"\::'<:;:" '<ií*i:a:::: 

as.corncms LJmda,~.811 95~L:maig~"Q~:I;~! nas 
ina nesses locais a ausência de: . . .. i~ r"'~ "... '!'I'" 

4. 

5. Políticas de controle 

~"; w' • ' ;, ~\",.: 

uviais eficientes, para aumentar a velocidade 
área de inundação; 

m as águas pluviais; 

para evitar construções e intervenções 

1. 

2. 

3. Rede de drenagens de 
de escoamento das águas pa 

inadequadas em áreas de inu 

6. Pluviômetros, que reg' 
antecipada de possíveis p 

. itação diária das chuvas, para à detecção 

7. Marcadores de nível d' rios em diversos pontos do município; para 
auxiliar no alerta de cheias; 

8. Sistema de alerta para 
removidos temporariamente 

Alguns distritos instalad 
de Caravelas sofre com 
dimensionamento da drenage 
por exemplo, ocorre sob a po 

, 

ômalas, para que os moradores possam ser 
antecedência. 

nície de inundação, como por exemplo: Barra 
e estas são agravadas pelo mau 

arcial estrangulamento do leito do rio, pomo 
o rio Acare que tem o seu vão estreitado e 
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não suporta uma maior va 
como uma "barreira", impedi 
mar. A situação é agravada 
que dificulta o escoamento d 

o rio Acare tem seu le 
dificulta a vazão em dias de c 

niente de chuvas anômalas, se com 
uer extravasamento das águas do 
a combinação de fortes chuvas e m 

o 

o devido ao pequeno vão da ponte, .0 que 
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Com relação às áreas 
alerta para a remoção tempo 
elevada com risco de inu 
Mesmo que o risco de morte 
antecedência da possibilidade 
materiais ou proliferação de do 

Em linhas gerais os 
foram inundações. Os esco 

inun ção, foi constatada a falta de um sistema de 
ria da p pulação, durante os eventos de precipitação 

m ou sem influência do regime de marés. 
, as pessoas precisam ser avisadas com a 

I 

e ating mento pelas águas, para se evitar as perdas 
nças. 

IpOS de risco e maior impacto a população 
são inexistentes no município. 

Vegetação 

está todo inserido no bioma mata atlântica 
ls presentes em seus limites são: 

de mussununga (essas muito impactadas 
a), os manguezais (associados ao estuário 

o domínio terrestre do 
(THOMAS, 2003), e as forma 

- as florestas ombrófilas, de 
pela monocultura de eucalipto 

(r22) 
,,---j 
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ntadas por ocupações humana, pe uária e do rio Caravelas) e as restin as 
monoculturas de coco e euca pto). 

Clima 

i 
O clima de Caravel con erado tropical (do tipo Af na classlücação 

climática de Kôppen-Geiqe uitas chuvas durante todos os m~ses e 
temperatura média anual d C. Fevereiro é o mês mais seco d~ ano, 
apresentando uma média de 8 mm e novembro é o mês de maior precipitação, com 
uma média de 200 mm. O m s mais uente do ano é janeiro com uma temp~ratura 
média de 26,6 °C, enquanto junho o mais frio, apresentando uma temperatura 
média de 22,3 "C. A precipita méd anual é de 1519 mm. ' 

Uso e Cobertura do Solo 

relaçãg"./~9 uso da 
munibrpi(Yde Carave 

em 
no 
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Nas imagens abaixo 
classificação das áreas. 

o Município de Caravelas elege 

município de Caravelas 

ÁrCol Artificial 

Veget~o Campestre 

Ârea Agrícola 

PasllIgem com Manejo 

Corpo d'água Conul'l.mtal 

Fonte (8GE 2014 

1.1 \ 

ELAS 
VOCÊ! 

com a 

áreas associadas às a 
o Município de Caravelas possui extensas 

para silvicultura, pastagem natural, 
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pequenas áreas de vegetaç 
porções associadas à pastag 

uenas 

Áreas de Preservação Perm nente 

Determinar as Áreas de Prese ação Permanente (APP) de forma pttcisa e 
ágil é de extrema importânc a para meio ambiente, pois são áreas quel tem a 
função de garantir o equilíbr o do u o da terra com a manutenção da veg~tação 
nativa, proteção dos recurs s hidric s e a estabilidade geológica, bem como a 
preservação da paisagem, pr teção o fluxo gênico da fauna e flora e o bem-estar 
das populações humanas (B SIL 20 2). 

Os usos e proteção estas á eas estão regulamentados segundo d atual 
código florestal, Lei 12.651/12, e tarnbé m pela a resolução do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA), 3 3/2002 Constantemente, as APP são submetidas às 

I 
pressões antrópicas, sendo uma das principais causas da degradação das ,f,PP o 
crescimento desordenado do municí ios e o desmatamento. As Intervenções nas 
APP:i,B~~;f~. promover';',~e~~~ á~~aê;; ~~ríc.~l~~ 9~rnpç0(V~!r~' ,<~ost~ini~rrpe~te, a 
reposiçã()' de ....• ~.~.~.~ ... nos {í:!qtlíf ro~;, •. ~i . g~l.id?d~ 9,~. ~gu~}sLJpe~j9i~l. 7'>".~~et~rt~nea, 
perda de solo; ~m,eaças.' à s úde hu' 'ana' e à:'sanidade dos:'mian:ah2iais': 'al~rn de 
comprometer à'p;õduÇã9 de a imentos (RIBE1'10 et at 20,19),1 

;ri.;;ã~~ª;:de'iPté§·~tvã~ão Perman ~~: - ~p~'~,:e~ e:pecial, ... ~ ~7~rt.ação que a 
reveste dev~ ser m~ntida ou recomp esta pé:lrª/gariamtif;i,~ rept:i@'~~ans4as funções ambientais. ., :,'". ..... .. ..',,', .... " '''d "",;;, , " . , 

A supressão de vegeta ão em áreas de Preservação Permanente - APIT bem 
como a ocupação total ou p rcial o qualquer tipo de interferência antrópica só 
serão permitidas no caso de i planta ão de empreendimentos de utilidade pública, 
interesse social ou atividades de bai o impacto, nas condições estabeleciqas na 
legislação federal pertinente, esoluçã CONAMA nO 369, de 28 de março del12006 
e em suas normas regulament res. 

Os manguezais, em to a sua e tensão compreendendo mangues, restinqas 
estabilizadoras de mangue e raias n s margens dos cursos d'água limitada~ pelo 
mangue, são considerados Reserv s Ecológicas - Áreas de Preservação 
Permanente. 

Áreas de Proteção Ambiental 

A seguir estão Iistadas 
Caravelas. 

s de Proteção Ambiental do muntclplo de 
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com 91.300 ha, sob controle 
Abrolhos, um arquipélago 
Timbebas. Foi o primeiro .pa 
à frase "Quando te aproxima 
em 1503. A atração principal 
que usam o Parque como á 
de julho a novembro, mas 
branco e marrom, pelicanos, 

-Área de Proteção 
34.600 ha, criada em 1993, 
abrangendo o litoral e a área 
os recifes, os bancos corali 
dos rios que abrigam exte 
jubarte, tartarugas-marinhas 

rolhos: àrea de preservação criada 
e apoio da Marinha, abrangendo o 
as de origem vulcânica e os Re 
nho a ser criado no Brasil. Seu nome 
ra, abre os olhos" dita por Américo 
nta das baleias Jubarte, corcunda ou 

rodução e criação de filhotes, entre 0$ meses 
ta com gaivotas, tartarugas marinha atobá 
e diversas espécias marinhas. 

Ponta da Baleia: Área de Preserva 
dos municípios de Alcobaça e Ca 

próxima ao arquipélago de Abrolhos. 
iados à fauna e à flora marinha e os 

ezais. Recebe a visita anual das 

ônio Natural da Fazenda Ivaí: Ár~a de 

haii~~jFd~~:~~:!:.i~:~~) .: ••.. [: ... ' 
'. '. ' ... rNai~\êr;da illiag8:~;)d§; :g~i~~:,"~r~a de 

com31 ha, criad~'·em.?OÓÓ. ,' .. ,,, 

um ihí:port~nte~ c6nJun~o de Unidades de 
rinha estão.ia§ Reservas .. Extrativistas •. 

" i ",' :::':; ;:; i ' ~, :;',:.' ;. ._ , i 

presenMf1'çê'ô de' Mata Ht. '1"" ··i.:nUl 
;;:r.,;:'::<//::'.-_,.','i ,o"~ 

.,' q~eserva!:";Particu ., 
preservação dé';.M·~tâ A ' 

712 rr.~Iãp ..••• , ªi?d~. :'~t:lrjg 
ConsérVaçãb':'srn sú~';:pÓfçãO ""C'TO' 

+ 

+ 

Áreas Protegidas Cr,aldas 

",-__,f UC Federal 
UC Estadual 

Fonte: Diagnóstico sobre o turismo e nas unidades de conservação federais do extremo sul 
(2014) 

Hidrografia superficial 
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o Município de Cara 
das Águas III dos Rios Peruí 
Comitê de Bacia Hidrográ 
gestão é o Plano de Bacia, re 

as está inserido na Região de Planejamento 
,Itan m e Jucuruçu e sua gestão é feita por' 

o mesmo nome. O principal instru 
idade do órgão gestor estadual. 

Q..muoicípio dªCar,ave 
, ";", ' - ,;.. ..'",".... ',' _:.-'"'' ' .... , '; ,', "',' .; ... ,," -".":':-.-.:, ;'" .. / .• ;-".<_ .. , .. ' ,;"', ',.,.: .~,' .. 

D~~'~~rd~ ;6s~>~ Bi .•.. ,R~7}i2:c:t<'~~~ia, 9q ~!(jF~~ruíp~ está 
localizada entre os paralelos 1 S'e os rriéri'diano's 3'90 21"'e 40° ~!~' W, 
limitada ao norte pela Bacia do Rio tanhém, ao sul e oeste pela Bacia d!o Rio 
Mucuri, e a leste pelo Oceano Atlânti . A bacia do Rio Peruípe ocupa uma área de 
4.780 km2 (MMA/SRH 1997) ta uma densa malha de drenagem em forma 
de leque. Possui muitos tribu os, e os quais se destacam os rios Peruípe' Sul e 

! 

Peruípe Norte. O Rio Peruípe Sul a aproximadamente 345 m de altitude, no 
município de Ibirapuã, próxim à d a estadual Minas Gerais - Bahia, corri uma 
extensão de 63 km e possui e escoamento nordeste até sua confluêncía 
com o Rio Peruípe Norte. princip I tributário é o Rio do Meio ou Rio do !,Pato, 
que nasce a uma altitude a roxim a de 248 m, no município de íbirapuã. O 
principal formador do Rio do io é o Córrego do Queijada. O Rio Peruípe Norte é 
formado pelas confluências Córre do Vinho e Córrego Barcelona, O Córrego 
do Vinho nasce a aproxi ente O m de altitude, próximo à fronteira dos 
municípios de Medeiros Neto e Ca Ias, e desce suavemente até juntar .• $E! ao 
curto Córrego Barcelona para Rio Peruípe Norte. Este braço da bacia tem 
uma extensão de 45 km e se de escoamento é sudeste, até o ponto de 
confluência deste com o Rio I. O Rio Peruípe recebe este nome após a 
confluência dos Rios Peruíp e Peruípe Sul, aproximadamente 5 ~rn à 
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montante da cidade de H 
O Rio Pau Alto nasce a ap ima 
entre Minas Gerais e Bahia e fo 
Oeste-Leste, só indo enco r o R 
formadores do Rio Pau Alto 
trechos de acordo com os qu 
é considerado como sendo a malha fi 
o curso médio entre as lon 
Peruípe, localmente chamad 
delta. 

uma extensão de 58 km (MMA/S 
mente 198 m de altitude, próximo à : 
uma bacia mais ao Sul correndo n 
Peruípe praticamente na sua Foz. 
o da Estiva. Optou-se por dividir a 

longitudinais. O curso superior do Rio 
vial entre as longitudes 40° 00' W e 
o 00' W e 39° 30' W; e o baixo 
aravelas, está entre a longitude 390 3 

, 
! ' ; c:::=-: 
;0 20 4QKm 

, --1:3930'--·"t.3900; 

l o Ponl05 BioBah,a I i 
; : 

o 7.5 15Km ·:'iS·OO:i· .. • •. ' ...•... , , , ," •... , ..•....•..• " ••... , , ..• ~ 1·· .. " , ;.:'j;.::::-::?:::-:7,":'~'::"ii::::2:::::~:::::~,~., .. , ...............•... : , ~. : ··, .. ··~ .. t .. i" ···· 

: !.3!l 00' 
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Disponibilidade hídrica e nto hidrológico 

Em função da hidrog 
disponibilidades de manan 

é navegável e aprese 
do Sul, grande exten 
são convites aos pa 

• Rio Peruípe: Rio que 
dos Rios Peruípe Sul 
até os do manguezal 
foz, 

unicípio de Caravelas conta com as 
. is e subterrâneos: 

tem como principais afluentes os 
ribê e Largo, que são abastecidos pelo 
bacia h drográfica do extremo sul baiano, 

I de uma bacia de drenagem relat ' 
rga fluvial não é monitorada. O rio C, 

e variedade de peixes. Abriga a Ilha d 
nguezal e uma faixa de Mata Atlân 

upido, 
e de 

• Rio Massangano: Rio n 

• Rio do Cupido: Rio na 

• Poços Profundos: A d 
atendimento da sede e 

Município de Nova Viçosa, pela confluência 
Norte, é navegável desde o canal principal 

e mar, em barco, lancha ou canoa. PrÓ,ximo a 
Pitu-açu, Pau Alto, Marobá e de inürneros 

dr;8~mi~r09 .• a8U~JiçO.~; que Ii~a~i;:~9 Rio 
§~TIrar.~~ '~8vCl,M!ç9~a. g:;~io;:t~:~ruípe 

,.., a'l""···<:.rfr' •.•. v; í"Mãd ·ã.!,dé~4':60d,.ikrr\~;;;:i!; : ,~.5".;;,.j ,':2' ',' 'i.ú.::,;Oj' r'r, 
com,gr?óde' va~iéqacfe dé'pejXes. 

r ",_ , , ,' J: -, ••• v/ j ",' '; 

granc:je variE:l(jade".de peixes. ",' ., 
~ do~)d~~nd~lt~HgdaJ§'·d;:'ig~i~~§. 

subterrânea é suficiente para 
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?;6~,.~velas;',;poss' " 
fluvioméfricas.;,;Ô~'>aado " 
tabela, 

1739011 

CEPLAC CEPLAC 

1739007 INMET 
SUDENE 

1739013 

1739008 SUDENE 
INMET 

Hidrogeologia 

Na região da Bahia, os domíni hidrogeológicos podem ser observados nà 
imagem abaixo. 
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Como pode-se observa, o d 
Caravelas são Formações Ce 

O mapa a seguir 
Como pode-se observar, n 
Barreiras. 

íhib hídrogE3oI0gicq,;da t§giào'idd;,munícipio de 
:"1 'i; .. : ::' :'::_,;-,r ~'::;';:"<' :'-.:' ':>~:"::-:' ;:("Ii;!,,: \.:::/ "':>,:::,'ri ':<'. " ;-,: ',:i. , 

do tipo poroso cóní médio a altb'pótenclat. 

pais aquíferos do Brasil e onde se localizam. 
pio de Caravelas encontra-se o aquífero 
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Ca •• ~velas 

'. 
:. SoI1~~:t~~$, 
_ A1{~rCM() 
faI1: lJ.fJw 1,;1;'1."'1 
11:J:81~ fj.,\\'mJI~l 

!!JI''1)~,i,,;t,nli 
f'q!>I'JAlli. n,~.\)lv..çltl\,l'~ 

._ C.Jiit,."'·Çà'''' (l~;,t~;lM 

.: (l"zt;;:;tl.J::.>'$ C\.I):fl:td 
_ .At,1.> r·<lUl'JI~· 
•. ,),4:lf~~1,~H'~ij f",,~;,t\,U 

.: f!zl!ai\l.\,JI 

.: ~~.Q, ;J'(~.l'!ití • .l;Q 

C'tts..td'lrt<o N'off:d;'1t.:i:~ 

Sob a denominação ge 
o aquífero Barreiras, de gran 
como uma unidade aquífera i 
principalmente na região sul 
alta com uma frequência acen 

Coberturas Cenozóicas, este grupo engloba 
ncia regional que deve ser lndíviduatizado 
te que ocorre ao longo do litoral Atlântico, 

estad da Bahia, onde a densidade de drenagem é 
do padrão de drenagem paralelo. 

Gestão ambiental e de recu 

Secretaria de Meio Ambiente 
MAGNA-BRLi/GERSAR, atra 
em 05 de outubro de 2001, 

de Recursos Hídricos do Estado da Bahia 
Supe ntendência de Recursos Hídricos (SRH) da 

rsos Hídricos (SEMARH) com o Consórcio 
ntrato nO 046/01-SRH/PGRH/BIRD, ürmado 
conduzida de acordo com os deúnearnentos 
aneiro de 1997, segundo a qual os Planos de 
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Recursos Hídricos caracteriza 
destinados a fundamentar e 

rspectiva do País, como planos di 
implementação da Política Nacion 
recursos hídricos .. 

Ia perspectiva do longo prazo, segu a 
ível com os períodos de implantação dos 
gundo conteúdo mínimo que envo 

hídricos, a análise das alte 

e 

Afinado com os princíp 
PERH-BA também contém 
aumento da quantidade e melh 
Envolveu, em consequência, n 
sequência a trabalhos 

de Recursos Hídri o 
sobre metas de racionalização de 
!idade dos recursos hídricos dispon is. 

idas de ação programática, além de dar 
m em andamento no Estado, a ca i de 

""-':""-";"';':-",:.-',-': .," 

':N~.' linha 'das orléritacões: 
Estado, b PladÓ;>ó()hforlJ1e elab 

de di~~it~s ,?e .. ~s~, ,?J'? f=purs 
di re trlz:e~);;;;~~fufdfédÔS:;~:8ªJ~a:~' ~. co ra n ça 
prática iniciativas destinadas à ação 
vistas à proteção dos recursos h 

:Ci<' 
:< :\ 

();!§~nd6!@p ;lVr[~giã,CI~J;,{i;p~,1 ºlt:'~pJ~tHa!i do 
. ;:<.: ':;:;",:;.;_.;:;~L:' .:>:\ .::.;;;': ;::;:,::"'::,,;::;:,-:~.: l:;:;::::::~:;;::;;,::~:; .:.;,.,,:' ,;';::,':::, ·::',:,:::,::;',,::.:Y- ! 

ferirá prioridade aos serviços de outorça 
,'d~:,' $l:1a'qºrhfl1iaJid~~e, ,estabelecerdo 

recursos .. Nessa linha,/"colocará! em 
$UJ~ltá~) a "~E?stri9~o',(f~ uso, com 

As ações do Plano foram 
treze principais Bacias Hidrográ 
geradas nas unidades de bala 

segundo as possibilidades e restrições das 
stado, tomando por base as informações 

destas bacias. Para melhor pautar: ás 

em conformidade com os condi 
Gestão da Água - RPGA 
regionalizações existentes no 

O estado da Bahia está 
regiões são: Metropolitana d 
Franciscano da Bahia, Centro 
Nordeste Baiano. 

Caravelas se localiza ao 
Baiano, na Microrregião Geog 
Planejamento e Gestão das Ág 
gestão é feita por meio do Com 
estando vinculada à Região Hid 

m sete Mesoregiões. A nomeação destas 
or, Extremo Oeste Baiano, Vale Siio 
o, Sul Baiano, Centro Norte Baiarte e 

Mesorregião pul 
Seguro. Está inserida nas Regiões. de 

, 

Rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu e $LJa 
ela Hidrográfica que leva o mesmo narre, 
Atlântico Leste. ' 
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Assim, entende-se a i 
hidrográfica, de forma a propo 
de melhoria da qualidade de vid 

ia da gestão arnbiental dentro 
anho ambiental em ações de 
ulação. 

Aspectos socioeconômicos 
Origem do município 

o atual Município de 
navegadores, pois em 1503 
retornando a Portugal, prime 
fortificada por 12 peças de arti 
se que tenha sido destruída pel 
esteve dividido em capitanias 
capitania de Porto Seguro, 
de maio de 1534. O desbrava 
1549 quando o 10 governad 
Portugal, iniciou e ince 
band7i~~i;cje Espinoza 
percO~f~trf6 I i tOJê3, I des 
da fundf~ção â~:,;;àfgum 
iqnorado] fundôct'úma a eia, e 

do cábJ~B?'ep~ ,~9~~SJr8S;' E I 

habitantés,:'\1blh:iridci'â'-::sêi;' agru 
já em 1700 foi elevada à 
Caravelas e confirmado em a 
23 de abril de 1855, deu foro 
Cidade de Caravelas com um Ú 
Até 1938 assim permane 
administrativas, chegando a 1 
desmembramentos ficando, em 
Juerana. Ponta de Areia e San Antôn 

I 

i um dos primeiros pontos visitados pelos 
o navegador Américo Vespucci. $ste, 

uma feitoria, deixando nela 24 homens, e 
feitoria perdeu-se com o tempo, supondo- 

, 

daquela região. Na época em que o ~rasil 
, as terras de Caravelas pertenciam à 

Campos Tourinho, em Carta-Régia df 27 
lonização de Caravelas tiveram iníciq em 

rasil, Torné de Sousa, cumprindo ordens de 
L.",,~,<.AU do litoral e a penetração pelo interior. A 

, rim!=ira a-tocar p. por:;to,cle Carªvelª,~" 'pois 
f, y", (/', ;, ,i " '.i' 'i: ,'" , I 

" S~gfM~~~us{Qontudo;'inão ~e,::,tem;;f:)p~ícia 
,L'_'_~,,,,, ;éri1Sc1i581 .'::u'hW ~issíbh~rió,:;'6Bj()'!:rl8Ne é 
ndo a i uma[igr~a.~_q.~!=: c"a.m9~' de Santo Antônio 
alde a, • mais tarde,' fo!i aban'do'nada por seus 

"~-,-",,,,_rip'rqgEe$sq a. p.ªr:tir .de,: 1694. pois 
j-",;",_' ',':/ ';~ ':,::_, ,':<- \:::, ,-,.>;:« /; :,:: :':<l:T ;::. ! 

ndme:dé':Sanfo'<,Antônio: do RiO das 
real o ano seguinte. A Lei provincial n. 521, de 

de cid e a sede do Município, denominando-a 
-sede já criado em 1755 (18 de janeiro). 

do começou a sofrer reforrnulações 
6 distritos. Depois desta data, sotreu 
uzido aos distritos de Caravelas (s~pe), 

População, dinâmica social e 

Conforme dados aprese, tados 
(PNUD, 2013), Caravelas entre 000 e 2 
anual de 0,63%, enquanto no B 
a taxa de urbanização do mu 
viviam, no município, 21.414 pessoas 

Entre 1991 e 2000, a 
anual de 0,32%. Na UF, esta 

10 Atlas do Desenvolvimento Humano 
10, a população cresceu a uma taxa média 
1,17%, no mesmo período. Nesta década, 
ou de 51,40% para 52,81 %. Em 2010 
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mesmo período. Na década, a 
para 51,40%. 

rbanização do município passou de 

População 
residente 9.928 10.228 50,88 
masculina 

População 
residente 9.607 9.875 49,12 10.541 
feminina 

10.332 51,40 11.309 52,81 

~{~~prl]ina ~o ?lU.nlç;lpIO a popul ÇãO ;d~ij~ixa-.:e~taria J6htre~,,15 a 64 amos, 
equiv~lent~0;'~I.;6·3:;j89?t9.;'db:~lótal, ' eguida pela população com idade menor que! 15 

•. :::ó;. y.;-,,"'" "",",j;. c', ';,",:', ',>,'_' ',:;i;<,"_ '.,":. :'><." " ',' :':, _ ':.';''-',' :::,~:,:,;-.' (I: 
anos (29,17%). A faixa etária a " ~§!'~n8S ~~P(~~'~.rtáp;,ª,.,?(~ 9~r;população. 
Quanto ao número de homen ' res, o mes~6 é relati~~me'nte próximo, 
correspondendo a 50,78% e 49 lação, respectivamente. 

_ Homens 
_ ~.luJhere$. 

80 e + 

70 a 74 

60364 

50 a 54 

40 a 44 

30334 

20 a 24 

10 a 14 

OsA 
10 ü 5 10 5 
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Entre 2000 e 2010, a tax de atividade da população de 18 anos ou m8il$ (ou 
seja, o percentual dessa pop lação que era economicamente ativa) pass~~ de 
62,10% em 2000 para 62,2 % em 2010. Ao mesmo tempo, sua ta~~: de 
desocupação (ou seja, o percentual da opulação economicamente ativa que e!, lava ® 
desocupada) passou de 14,82% em 200 para 13,52% em 2010. . 

Em 2010, das pessoas ocupad s na faixa etária de 18 anos ou mai$ do 
município, 32,51 % trabalhavam no seto agropecuário, 0,16% na indústria extrattva, 
4,62% na indústria de transfor ação, ,27% no setor de construção, 0,43% li nos 
setores de utilidade pública, 7,8 % no c mércio e 34,81 % no setor-de serviços. 

Segundo o Atlas do Desenvolvim nto Humano no Brasil 2013, o Municipío de 
Caravelas apresenta IDHM - í dice de Desenvolvimento Humano Municipal ~ er:n 
2010 igual a 0,616. Levando-s em c nta que o índice varia entre O e 1 e 'que 
valores mais próximos de 1 corr spondem a um desenvolvimento humano melhor, o 
município é enquadrado como iédlo de envolvimento humano (IDHM entre 0,600 e 
O ,69~):,;,5'i;,çlimensão qY~1;'[!1~jS cbntFibUi;., ar~ g. I D~".~ .go, gw.gipíf'io é ~.gng,~yIq~de, 
com jhdicéde Oi791, sêg4i~a d 'Rendl:i' ç:om,}ndiqe de.q,626,:~iqe EcjPGaçªo'~' com 
índice': de 0,4;i~!":.,e ocupa "a 7'i;·1<lip ;r~nK:íb'9 ~m; :($laçã"8 ;a.O$,,:.5.i565 
municípios do 'Brasil. . 

"!D;~é9~' :.1~~,1.'9;.:'llp~M d muni rpro vem aumentando a cada avaliação 
realizada, s~guindo'ifine~ma te dênciar ~ríill;pª~a ()~,.pi~erso§ rTluqiicípio~ do estado 
e do país. Entre 1991 e 2000, a imensãi' que rliâisCê:re~déu eitl térhío~~bsolutO$ foi 
educação (com crescimento de ,215), s guida longevidade e por renda. 

Habitação 

A tipologia das edificaçõe é priori ariamente térrea e unifamiliar. 

Para complementar o e tendim nto sobre a ocupação do município de 
Caravelas é importante ressalt r a su infraestrutura habitacional, apontando! as 
áreas de maior concentração populacional, bem como a maneira como estão 
consolidadas. Atualmente, a população caravelense se concentra, principalmente, 
na área urbana do distrito sede e em a lomerados urbanos nos demais distritos e 
povoados. 

Muitas casas foram co struída no período colonial neoclássico, Com 
fachadas em azulejos de Macau datam do século XIX, período pleno na economia 
da cidade por conta do plantio d café e o intenso comércio no porto. 
Também é importante apontar a existên ia de habitações precárias e de coabitação 
familiar, traduzidas pelo déficit habitac onal básico do município, relacionado a 

~ 
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moradias sem condições de 
construções ou do desgaste da 

No que tange o acesso 
residente em habitações 
situação de irregularidade das 
moradia (ausência de unidade 
acesso a equipamentos e servi 
moradias rurais do município. 

em razão da 

tura e saneamento básico pela POPUHLl",av 
a precariedade está relacionada 

UCI'JVIiI;'" e parcelamentos, com a inadequ 
estado de conservação) e com a 

. Tal situação também é observadl 

Saúde 

Doenças relacionadas à usên 
dificuldade de acesso da popu ação a 
água, esgotamento sanitário, 
destinação de resíduos sólidos 
solo e lixo contaminados, be 
agent~~j;!:>'ibIÓ9iCOS (p'gif"i;i;e?IlLC;II"", , .• " 
nece~sitáhí daeá,gua ern:§étl';c 
lixo São' exempl~§;ae cojidlçõe 
parasitas::transmissores Çfe doe 

. ·ge;"~;~praôJ"êoJtl,:)ªrBhE, mortalidade infantil média na, cidade .~ de 
21,01 para 1.000 nascidos v . As in rh~çqe~"d~viq9 i~diàrréiá~ysao ,de 0.3 para 
cada 1.000 habitantes. Compa do 'todo~ os mUnicípios do' ~:stãdo, fica nas 
posições 120 de 417 e 333 de 17, r<O"':'nlCr'TI\ amente. Quando comparado a cidades 
do Brasil todo, essas pos de 1076 de 5570 e 3907 de 5$?0, 
respectivamente. 

de saneamento básico ocorrem devkio à 
serviços adequados de abastecírnentq de 

e manejo de águas pluviais, coleta e 
ser transmitidas por contato da pele com 
pela ingestão de contaminada; por 

. que 

Atividades e vocações econô 

De forma geral, as p 
agricultura, pecuária, pesca e tu 

Na agricultura, a reg 
especialmente na produção de 
laranja, limão, mamão, mara 
permanentes. Quanto às lavo 
lavouras de abacaxi, amendo 
milho. 

atividades econômicas da região são: 

está economicamente baseada 
rracha, cacau, café, coco-da-baía, goi~ba, 

nta-do-reino e urucum que são lavouras 
. s, Caravelas é beneficiado com 

ia-oe-açucar, feijão, mandioca, melancia e 

A pecuária ocupa també 
importantes rebanhos bovinos 

-~ 

parte das propriedades rurais, abriqando 
I de cerca de 55.427 cabeças, e outros 
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rebanhos menores como buba no, cap no, equino, ovino, galináceo e suíno 
da produção do mel de abelha. 

o município de Caravel 
Marinho dos Abrolhos, aond 
considerado um dos melhores p 

porta de entrada para o Parque Na 
os barcos que levam ao arqu 

mundo para a prática do mergulho. 

Dados de monitorame eiro mostram que a pesca nas 
R$ 100 milhões por ano, o que rep 
il. A unidade assegura a procriação I das 

da pesca nas regiões vizinhas, que é o 
mil pessoas na região. O turismo é .outra 

da unidade, o fluxo turístico gerado ipelo 
hotéis, pousadas, restaurantes e demais 

, I 

atividades ligadas ao setor. undo ados do PRODETUR o turismo representa 
20% do PIB dos municípios da I osta d s Baleias, zona turística correspondente ao 
litoral do extremo sul da Bahia. Pesqu as da BAHIATURSA apontam que mais de 

espécies contribuindo para a 
meio de subsistência para ce 
expressão da importância ec 
Parque garante centenas de e 

90% do;t~ristas que"Vi;itam 
natur~!~'It\s águas c1aü;l~'~~' 
fazem/áo"Pa~que dos J.\prolho 
Baleias. " >: . 

i~~~:ndo d~d~~ ?? I~G 
(PIBM)'de'·,~rraYeJasú.":~râ,de 
de R$ 12.790,13. 

região tem como motivação principal os atrativos 
peq:1Íu" a']T}epf' n.~ufF~~iio~i:e."a"Fica fa~.ra]rnªrinha 

'" (:nªturàL,rnái~,injpbrt~pte dc(.;Costª das 

o setor de Agropecu poss i o maior índice de contribuição na PIB 
municipal, sendo que o setor i dustrial foi o que apresentou o menor índice. Já o 
setor de serviços mostrou boa 'I tuçao. 

A Tabela abaixo apresen a ução do PIB de Caravelas para os anos de 
2005,2010 e 2014. 

4.554 
8 2 

26.246 
, seguridade social e 

30.664 

Mão De Obra Ocupada 

Entre 2000 e 2010, a 
o percentual dessa pop 

ade da população de 18 anos ou maís (ou 
era economicamente ativa) passcu de 
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desocupação (ou seja; o pe 

Composição da popul 

• População 

ocupada 
População 
economicamente ativa 
desocupada 

• Populaçào 
econoaucameme 

11 .. " . 

i 11 i I 

CARAV. LAS 
PREFEIT· R/.\ 

TUDo POR: I 

Ao 

agropecuário, 0,16% na indústria 
,27% no setor de construção, 0,43 
mércio e 34,81 % no setor de serviços. 

18 anos ou mais de idade - 2010 
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11 . '. 

tAS 

. ,<,!éi~tribuiçãO da Ma~)-dE~-ol:llra 
Sistema :yiárió 'e transpbrte 

lf)ejústrra 

Serviços 

_', ::<:::~.~L,),~ ?~~'.';/~ /;',~;';;/"::;<>,': .:- ;:-,::,::.~';~~!' :,,~,; <':.:,:: ·:.~':'i; i"; .;'::,;,,:/ 

Quanto à característica 
poliédricos/paralelepípedos ou 
são pavimentadas. Essa cara 

to na Sede as ruas do centro são em 
vado de concreto sendo que muitas não 
repete nas outras localidades. 

Energia Elétrica 

A Companhia de E etncmane 
distribuição de energia elétrica n 

Estado da Bahia (COELBA) atende a 
io de Caravelas. 

Podem ser identificados 
análise: telefonia fixa, telefonia 
assinatura. 

ncipais sistemas de comunicação para a 
unicação de multimídia e televisão por 

Sistemas de Comunicação 

-----~-----------~- 
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14,29% 
14,29% 
100% 

Meios diversos: 

-Jornais e sites; 

-Rádios; 

-TV aberta. 

ACESSOS AO MUNiCíPIO 

Seus principais acessos ias BR-418, BR-1 01, BA-001, BA-4a9. 

* Coroa Vermell1a 

* R~(e de Viçosa 

As distâncias do muni 
são apresentados no Quadro a 

I do Estado, Salvador e principais centros, 
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Caravelas 1.334 
404 

927 

1.406 

Os acessos existentes 
localidades rurais, bem como às áre 
estações de tratamento de águ , esta 
sanitários/controlados ou 

municípios limítrofes e seus d 
s de serviços públicos como ca 

de tratamento de esgotos e aos 
solidam por vias federais, estadu 
ntadas as distâncias entre os muni 

A Empresa Baiana de aneamento S.A. - EMBASA é responsável 
pelo sistema de abastecimen ua e também responsável pela coleta e 
tratamento do esgoto sanitário penas a Sede. 

desde maio de 2012 e até o momento não 
para a manutenção da prestação pela 

A EMBASA é uma em resa de economia mista e capital fechado, pessoa 
jurídica de direito privado, tend cionista majoritário o Governo do estado da 
Bahia e foi criada em 11 de 971 pela Lei Estadual 2.929. Seu prlncipal 
acionista é o Governo do ia. A atribuição principal da empresa é 
construir, operar e e abastecimento de água e esgotamento 
sanitário. 

A Prefeitura 
sistema de abastecimento d 
localidades, tais como Nova 

Ias é a responsável pela operação do 
o distrito de Juerana e outras pequenas 
Ferraznópolis, Taquari e Nova Esperança 
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no 

(Espora Gato) e quanto ao 
inexistente. 

de esgotamento sanitário é p 

o abastecimento a é 
município. De acordo com o SNIS 
habitantes são atendidos pelo siste 
atendimento urbano de água é de prat 
população total. 

Quanto ao sistema 
deficiências decorrentes da a 
o que reflete diretamente na 
população urbana da Sede 
adequado. Este sistema, confo 
em setembro de 20,16 e atende 

Conforme edital de 

I 

principal eixo atual do sanearnen 
0,15), no município de Caravelas, 

I 

de abastecimento de água e o índi 
ente 10,0,% e' aproximadamente 

(143',\ 
\.._~,/ 

nto sanitário, atualmente, e~istem 
redes e sistema de tratamento dos eS9ptJi, 
es sanitárias do Município. Somente ,lia 

I! ' 
ma de coleta de esgoto e tratamento 
do Governo do Estado, teve mauqutação 
95% da Sede do município. 

sistema de esgotamento sanitá 
BarcElI8,~.~t uma parte 
e lariç~~,9,;"0 córrego 

" 

MI, os distritos e localidades não possuem 
,existi do apenas fossas. Entretanto, no distríto de 

da por um sistema de esgotamento simples 

pe rm aI1El,?tEl~" ,cD.Il1,.",., b~ 9h: ifq". ou 
sanitá~iàs':n:á{rE:~de:,'g~ral: é' 83,2 
outras formas, sendo que 418 d 

A Lei Federal 11. 

":":::::::;i:':':~:;;; (':r\ 

, :<.:1,1',., ',i 'i/,,"''','!;., 
" 6}":.GonstaLq.ue:,,Seglundo 

E .(20,10,), dos 5.698 domicílios particulares 
dê Óéiravéfa~~16j7~%; Iariçarn os eseotcs , J' ' , ~; 

p9~ ~EliÇl'L9 •. El,tfos~a~. !i.~9 s,é,Rticas OU q,e 
0ér;"po~sÚêrnj:Qanheir.oJ:'OU ·.êJ;lnitário'~. t 

~:t 
elece a obrigatoriedade de elaboração do 
ico pelo titular dos serviços, que deve 

sistemas de abastecimento de água e de 
rojeções para a gradual universalizaçãQ dos 

o município de Carave 
vindo o presente documento p 
de água e esgotamento sanitá 

O referido Plano é pre 
tenham por objeto a 
esgotamento sanitário, o qual 
melhoria da qualidade dos servi 

ui plano municipal de saneamento (PMS) 
lacuna com relação ao abastecimento 

a celebração de eventuais contratos que 
serviços de abastecimento de água e 
considerar metas de universalízação e 

3.2. CONDIÇÕES DOS MANAN 

astecimento de água, no que diz respeito 
associadas a fatores como o estado da 



cobertura vegetal, a qualida 
assentamentos humanos, den 

Caravelas á abastecida r po s profundos que extraem água de aq 

poluição e ocupa 

ri 11 I 
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subterrâneo. 

De acordo com o relatá o anua ao consumidor, os poços captam 
lençóis profundos que. estã situad s fora do perímetro Urbano. São I bem 
protegidos, não havendo riscos eviden de sofrerem contaminações e a água I é de 
ótima qualidade. Através dos parâ s analisados, não há evidências de: que 
existem contaminações por ele ou substâncias químicas indesejáveis. i 

o órgão responsável 
Bahia, é o Instituto de Meio 

10 mon ramento e proteção dos rnananciaia, na 
ursos Hídricos - Inema. 

A qualidade da água rnecida 
captação, durante o processo 
chegar ao consumidor. São 
utilizados para o tratamento 
através, de análises ';:e)(ec:u 
terceiH~~dbs, segui 

'A'"AGEg$~::'~ A~ência 
Bahia'r:ali~~ o ~~om.~éln9~ to e a fiscàli~~çãõCd6S s~ryi9Ós:, pjestados para o 
sistemá;i'~~$,;~~~~1~.gt~;~rrf8~'de ua '9 de esgotamen'to sanlfário' no rnuniclplo de 
Caravelas rêalizados>pela EMLJIn •...• " ',"'" '/' 

pela Embasa é controlada diariamente na 
nto e na operação de distribuição, até 

, também, todos os produtos químicos 
O controle da água distribuída é realizado 

" Ia a Eg;!ba.~él,,:,e/ou 
-; .. -r: •.. ,.,--,. ",_.0 51Bl04),,;_' 

da 

Quanto à região 
referência de atuação regulado, 

encontrâdá nenhuma 

O sistema de abasteci 
constitui das infraestruturas e i 
água potável, desde a ca 
instrumentos de medição. 

nto de água (SAA) no município de Caravelas se 
necessárias ao abastecimento público de 

até as igações prediais, contemplando também os 

3.3.1. Distrito Sede e Ponta 

Operado pela EMBASA, com 13 (treze) funcionários, sendo 1 (um) Gerente 
(EMBASA) através de uma em resa te irízada é o principal sistema do município. 
De acordo com o relatório d fiscal ção da AGERSA (2016) o sistema de 
Abastecimento de Água (SAA) a Sede do município e do distrito de Ponta de Areia 
é composto por captação d através de poços artesianos, adução, 
reserva o, estação de tratame ua (ETA) e distribuição. 
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de Água de Caravelas e Ponta de Areia 

Poço 5 

• Captação por Poço P 

niente de aquíferos subterrâneos através da 
3 e ) conforme relatório EMBASAxAGER$A. O 

a8e"dI<:t'80,:m ei~,~~9i5, com 
vu:-9IJr,,",311-.,"" ", ,88"i8 4<5fOQ,:1I/s)"i~~QfundÚ:lade 

,,' , _" ,>" ,._. -: ':'; ;::):::,:, d ':i;,;::~". :,,;.::>:; !>,',"':\'::::"~:,i <-.::t~';~;-,:;::~~~/::;:,:. ',"'?''-';'' :.,'\::f 
nTn,"'n~:l,i",",'n ',der Arela~'é';'são"''Op'er'add$ por 

• Adutora de Água Bruta 

Conforme relatório da 
adutoras de água bruta (AAB 
o reservatório elevado 
extensão, enquanto a aduto 
com diâmetro de 150mm. 

",-,,,v-., •.... MBASA (junho de 2016), através das 
a água subterrânea captada é aduzida para 
ra AAB3 tem aproximadamente 200m ele 
aproximadamente 72m. Ambas em PVC 
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• Tratamento de Água 

Após a água bruta da 
encaminhada a Estação de tame 

O tratamento é simplifi 
cloração e fluoretação. O cio 
granulado. A ETA conta com 
área de serviço, além do 

Segundo a EMBASA (2 
33,10 I/s e seu tempo de func 

ser aduzida ao reservatório eleva 
de Água (ETA). 

processo de simples desinfecção 
o é o dicloro isocianurato de sódio a ro- 

rio almoxarifado, casa de química, labo .•. rio, 
I 

rio evado e um poço artesiano. I 

o média efetiva da ETA Caravelas $ de 
é de 12h/dia (das 6h as 18h). 

• Reservação 

O reservatório é do tipo e 



Não existem estações el 

I • da (AA T1 e AA T2) com aproximada ' nte 
te e ambas em tubo de PVC d de 

ílil-·· .• ·" 
i 47 ) 
\...../ 
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• Estações Elevatórias 

• Adução de água tratad 

Através das adutoras de 
30m e 3.800m de extensão 
160mm. 

• Rede de Distribuição d 

A extensão da rede de 
(2015) e 5.195 ligações at 
descargas, setorização pi 
a incêqdip(hidrantes). 

aproximadamente 55 km, conforme $NIS 
des não possuem sistemas de manobra, 
foram localizados dispositivos de combate 

, - . . 

• '·Hi~ronjl1.ftªÇão 
:' ",:' .... \.".'.- '.-.; ';<"j' 

. 'i ~ , :~»': 

~>~i~.~o~~?i.?~~ érSal· 
idade·méCJi~.Ldos~rl:iidrÕri-iE:ltrôs e 

',:>.::<'::~ w";;' 
para verificação da confiabilid 

Não existe uma padron 

A seguir é apresentado 
Abastecimento de Água da Sed 

EMSA$;I:\ is.Ã.: !N~oJdi .:pbssível avaliar a 
não foi possível aferir se existe uma rotina 

. 'ra dês sés êq0ip~r:nento'~'; ;: i'" " 
~:,,>,~,::/ ~.;:.::" '«;:~,:., ,;::: ::,:i,:;,';;'- '::~ -';:'\:,:" '.:.' ;<;:'~,~,,:j'" <:i,:.,:c" ':;_;.:;::-:~i 

ção das ligações prediais. 

rama (croquis) simplificado do Sistema de 
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"Af.l.5 (lI> 150 
12m I 
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3.3.2. LOCALIDADE BARRA 

Captação 

1 (um) poço artesiano p 
de uma empresa terceirizada 
150m e vazão de 8 I/s. O s 
sistema pressurizado direto do 

de água, operado pela EMBASA 
) funcionário. O poço tem profundid 
possui reservatório, sendo operad por 

Estação de tra 

ETA simples, com ape 
está autorizada uma refo 
artesiano. 

ocesso de c1oração. Segundo a EMBASf\, já 
inclusive com construção de novo poço 

• Hidrômetração 
Ligações de água :- 

• Redes de Água 
A extensão da rede de á 
Não foi encontrado um 

não foi possível um levantame 

aproximadamente 16 km. 
técnico das redes de distribuição, portanto 
etros, materiais e extensão. 
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As redes não 

piezométrica. 

3.3.3. DISTRITO DE JUERA 

administrador da localidade. 

• Captação 

1'1 . " 

de manobra, descargas, 

de combate a incêndio (hidrantes). 

operado pela Prefeitura através de 1 ( rn) 

Através de 4 (quatro) cocos artes anos para captação de água. O poço 1, isem 
dados técnicos, é ligado na 1 (uma) caixa d'água de concreto de 50m3. 
O poço 2, sem dados técnicos na rede e em 1 (uma) caixa d'água de fibra 
de 10m3. O poço 3 e 4, sem icos, é ligado na rede e em 1 (uma) caixa 
d'água de fibra de 20m3. A em UALUX auxilia no processo de manutenção 
dos poços artesianos. 

• Tratamento de Água 

Não faz cloração. 

• Reservação 

A água chega até os 
composto por 3 (três) rese 
50m3. 

os por sistema pressurizado. O sistema é 
do eles com capacidade de 10m3, 201'113 e 
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distrito de Juerana 

aproximadamente 13 km, entretanto, não fqi 
es de distribuição, portanto não foi possível 

As redes não possue 
piezométrica. 

,Nâô:Joram localízádõs .... d· 

as de manobra, descargas, setorização 

/();s§isJem(ls .. p()§§J.I~·tn I 
, "";',.:::,_"."':':',:,::<,';'::'_:,_'::" ',! ,) I" ,i .:_.,.- _.,', .. 'v' agua. . .... ">'i:j''_ , .. , ?:';;""$;i~V,:" 

Não existe uma padronização 

.",,: L.,.i L_.~. i._-.,: j, i: :: i ... :/ ,':,.",: 
ão hidrometradas e não' é õõbrada tarifa de 

3.3.4. LOCALIDADE DE NOV. (ESPORA GATO) 

• Captação 

Através de 1 (um) 
Prefeitura, através de 1 (um) , 
auxilia no processo de man 

artes' o para captação de água, operado' pela 
dor da localidade. A empresa AQUALUX 

• Reservatório 

o poço alimenta um rvatório e 10m3. 



. MUNICIPIO DE 
I . 

PREFEITU A 
TUDo pOR 

• Hidrômetração 

Possui ligações não h 

A éxtensãõ>da rede de ág 
. ,_" -,' 'i 

": -: . "'+. > v"':': . I ',j ;':"~'>";"::"";';:;?;~-,::~',;_,:-: •. ::~{>,, 
3.3. 5. L(fê?iJ.tttiJ!i.i:JÊ,~f!jE;TA Q 

• Captação 

Através de 1 (um) po 
Prefeitura, através de 1 (um) 
'processo de manutenção dos OOl<;OS 

o para captação de água, operado pela 
rador. A empresa AQUALUX auxilia no 
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• Reservatório 
O poço alimenta um reservatório 

• 
Possui ligá'Ç6~s' nãorhidrô 

• Reáé~;~t:L~guã,j)~,/,i··' ,', 

A extensão da reqe de águ 

• Captação 

Através de 1 (um) poço 
Prefeitura, por 1 (um) adminis 

CARAJIL~S 
PREFEITURA. 

TUDO POR JOCÊl 

e de Taquari 

para captação de água, operado pela 
lidade. 

I)0íS3\ 
'",,--) 



• Reservatório 

I • 

MUNICIPIO DE 

• Hidrômetração 

Possui ligações não hidrô 

• Redes de Água 

A extensão da rede de ág roximadamente 3 km. 

3.3.7. LOCALIDADE DE NOVA 

• Captação 
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nos para captação de água, operado pela 
dade. 

• Hidrôrnetração 
Possui ligações não hídrôrn 

• Redes de Água 

A extensão da rede de águ madamente 2 km. 

3.3.8. DISTRITO DE SANTO A 

• Captação 

'. 

-~---~---~~ 



Através de 1 (um) 
EMBASA através de 2 (dois) fu 
profundidade de 120m e capaci 
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Estado da 

Gabinete do Prefeito 

CARAJlus 
PREFEITHRA 

TUDO POR '{OCÊ! 

~~~:e·· ~~f~:~~:~~~~-~~~~~~~~:~-----:- 
p5i5\ 
\ ... _ . .r./ 

de 

Reservatório 

o poço alimenta um 
gravidade. O abastecimento é d 

rvatório de 150m3 em concreto, que abastece por 
igado m horários pré-determinados. 
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Hidrômetração 

Ligações de água - 

• Redes de Água 
. . 

>A;~xtensão da redé:der á 
:;,', r : . .< <:" 

3.3.9. L(:)CALi[j!~~:E DEi"kA ',,-' , ..... _ . ,'. y .• 

,:':>.:;,.,-_ .' 
.•..... . ,,:" ,,:. 

)-'0" 

bª~r~gªmid~i:.f~gu lâTizéi'º~OJ :!ô~erado pela 
-.::.~,; .>,.-," .,';/ :_:~,: ,,;:~,_: J -j,;",_ '.} '":,:,,,:,1 ',','.::<, •. ,,1 ;i_<~-::j ,- , 

de uma empresa terceirizada. 
Captação superficial em 

EMBASA através de 2 (dois) fun 

Estação de Tratamento de ág 

ETA composta de filtros 

f's"Y\ 
\..,_.-) 



• Reservatório 

('58) "_../ 

MUNICIPIO DE . 

o sistema abastece um 
150m3 que abastece por gravid 

Hidrômetração 

A extensão da rede de 

nte 1.200 (não possui hidrometração .- Ligações de água - 
cobrança por estimativa). 

a é de imadamente 7 km. 

Redes de Água 
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MENTO SANITÁRIO 

Sistema dinâmico de eta de sgotos, tratamento e disposição final dos 
efluentes gerados atende som municipal e é operado pela EM •..•••...... " 
desde 2016. 

Edital da PMI, no d 
uma parte do esgoto que é 
lançado no córrego próximo, 

Nos demais distritos e 
sanitário, existindo apenas fo 

Não existem informaçõe 
Caravelas no SNIS (2015). 

lona, área operada pela EMBASA, ssui 
or um sistema de esgotamento simpf s e 
nto. 

I 

não existe sistema de esgota i nto 
I 

s ao sistema de esgotamento sanitário de 

3.4.1. DISTRITO SEDE 

o sistema de esgota rio da Sede de Caravelas, de acordo com 
informativo da EMBASA atend população de aproximadamente 11,6 mil 
habitadt~~~garantindo a,'9~.p~rtu r'."",....".'- d()~90mi.cJiO$ dª!§êq~!Ro mu.picípi.q<. 

(uma;!~i~:~:~;8~I~f~;!~!~t: " '.; ~1~~~fi~~~rlf~~~~rt~il~I::~: 
Esgoto (E.EE), redes coletoras, reêélJ(~u'e ê·emis~âl-i9' 8e responsabilidade 
da EMB~S~: " ··········.·.!)t •. ,',.,'i.:,., 

';":_<:;-'-;:S:]' ",,' ,_. -i".:_,;-, :;r::'~:;~,i.·' 

• . a:bsdúJto';; iérn cÓn~otdãhbia com as 
~porte se dá através de ~~~~fques e por 

A rede coletora é do ti 
diretrizes de saneamento bás 
gravidade. 

A ETE - Estação de T 
2016 e é composta por uma 
facultativas, 3 (três) lagoas de 
de vazão (Calha Parshall). Se 
média da ETE é de 21 IIs. 

mento e Esgoto de Caravelas, foi inaugurada em 
ixa areia, 3 (três) DAFA's, 2 (duas) lagoas 
turaçã , 3 (três) leitos de secagem e um medidor 
ndo a EMBASA (Edital PMI 003-2017), a vazão 
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o efluente entra pelo 

matéria orgânica do esgoto 
efluente da saída do Oafa é c 
trifásicos, responsáveis por se 
remoção de OBO é de 70% e 
suspensão é de 75%. O entra 
onde permanece em torno de 20 dias 
parte da matéria orqânica sedi ta 
facultativas. Essas bactérias nn,nC>lTI 
oxigênio, daí o termo "Lagoas F 

11 I 

CARA LAS 
PREFE.1Tu! 

TUDO poR ', •• , I 

. No processo são formados 
Os Oafa's são compostos por sepa 
uido, os sólidos e os gases. A eficiêné 
ue a eficiência na remoção de sól 
tinuamente em uma extremidade da 
até a saída na extremidade oposta. 
a outra parte é decomposta por 
tanto na presença quanto na ausên ., 

e Maturação é a remoção de orqanisrnos 
patogênicos garantindo a efi ncia tratamento do esgoto em atendimento à 
Resolução CONAMA 430/11- a eficiênc a na remoção de coliformes é de 99%. Nas 
lagoas predominam condições dversa como: radiação ultravioleta, elevado pH e 
elevada concentração 00 o qu favore a morte dos organismos patoqênlcos . 

• EEE-B1 - Vazã017,68 
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• EEE-F (Final) - 



MUNICIPIO DE 

• 'Êgê~(3 - Vazão d 
Linhas de Re~âlque 

" ,; .. , , _"" " 

~~ :/ 

• -Et:f\i~~rn 163m ~~étu 
• - EE:S"'hilCôm 1':56l1:rh" 

Emissário Final 

, I 

, i~AS 

f'S'4') 
<:: 

,. .: '-'~. ; ':~-~~. I :i 

DeFOFonN 100mm; .> 

D~F()FQ',RN g;Omm; 
i Q~I?OE",O DN.,;iO()i;nm;i' 
DeFOFO DN 100mm; 
DeFOFO DN 200mm; 
DeFOFO DN 200mm; 

DeFOFO DN 100mm. 

• Com 1.447m em tubo e PVC DeFOFO/PEAD DN 300 mm. 

a de esgotamento sanitário da Sede: 
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3.4.2. DB,MAIS'tbcALlIDAD 

<: Cd~f(ii~~\:~dit~,:,8é)r 
sistema de esgotamento san 
Barcelona, possui uma pa 
esgotamento simples e lan 

ção d PMI" os distrjtos e.localidades 'Dãp possuem 
~' ,<' '_'~ ,:;(':",:1 ;)""-', ',:(~(' ,jf:;·':<.f ij"j, ,>,: -.\: '_/ ,_:.>,i':;:-, -C,Y" ",' ~':;,' 

sHr:ld9;iªpena~'fo~sª~: Ernfretáljl9q~, b distrito de 
goto que é coletado por um sistema de 

correco próximo, sem tratamento. 

3.5. CONDIÇÕES DOS 
QUALIDADE DAS ÁGUAS 

CEPTORES E MONITORAMENTO DA 

Os cursos d'água, re 
por lançamentos de esg 
assim a qualidade das águ 
fossas compromete a qualid 

Como já descrito an 
Sede, praticamente não 
esgotos gerados pela 
ambientalmente adequada. 

No caso da Sede o 

naturais das águas servidas, são impactados 
diretamente em seus leitos comprometendo 
m o Município. O tratamento por meio de 

nçóis freáticos. 

riorme , o município de Caravelas, com exceção da 
ui um sistema de esgotamento sanitário em que os 

tenham coleta, tratamento e destinação 

ptor é o Estuário do Rio Caravelas. Em boas 
ede pode chegar a uma eficiência na remoção 
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de DBO e de sólidos em su 80% e eficiência na remoção de 
de 99%. 

Entretanto, não foram encon os dados de monitoramento 
receptores de lançamentos de esgoto 

da EMBASA e constante nos Rei 
iras 2015 e 2016 não existem p 

3.6. ESTUDOS E PROJETOS EXIS 

Administração Demonstraçõ 
investimentos no município d 
potável e quanto ao esg 
investimento de R$ 17,1 milh 
Sanitário (SES) de Garave 
habitantes. 

De acordo com uma nl 

de R$500 milhões de. ". 
prefeJt(Jr~~'; Das 135 .• .: •. ,..,.····,· .• h "','", ,O'c:i"', 
cidad'e;gf'Bômo'.J\mélia 
Conde, Ipçu, l§rR~pÚã, , nto Es 
Alves, ,Santa Bárbara, Sâop 
João áá.êdtre'otltrasi!,'.'i/,' " i .. 

'<; :.:.',."'!<;;~<{:"'.,,,::;,,;~ _'o :~_::, ';"":':-::""~"".Fé;:'>:'.:.:' '1_ 

as relacionados ao abastecimento 
ltário no Relatório de 2016 con um 

implantação de um Sistema de Esgotamento 
ual beneficiará uma população de 1 ~7.000 

ulgada pela EMBASA, em 21/12/2011, cerca 
s do PAC 2, serão destinados ao 

2015 com investimentos de 
19.:.· .•. 0.,.!~ ~~~.~Qigd~~!rbg:·dai~ãMT~i,;;fê~h,6u o ano de 

, •. " .- ~ ~: • .-, 0'0 ,-, é,:: ,"- ~'::' .' ";, __ , " .'._- - '_-'.:,;;.' :,:"',,,:',~_:; .' 

500 milhões em sistemas de abàstecimento 
de água e esgotamento san rio. O município de Caravelas se encontra entre os 
municípios contemplados 

3.7. AVALIAÇÃO CRíTICA 

Embora índice de ate dime urbano de água nos sistemas operados pela 
EMBASA seja de 100% (S 's 2015 , o sistema de abastecimento do rnunlolplo de 
Caravelas deve ser reaval do com um todo e melhorado, de forma a ofertar à 
população um produto de q alid e de acordo com os padrões de potabilidade 
exigidos pela legislação. 

Com relação aos s· 
sistematizadas de índice de 

Uma parcela reduzid 
distribuição de água e d 
desconhecida. Essa pop 

irnento. 
~:::::=:::~~~ 

rados pela Prefeitura não existem Informações 
nto. 

da po lação do Município não está ligada à rede de 
de de fontes alternativas, cuja qualidade da. água é 

lação rá ser interligada à rede otlcial de 
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Redes antigas e insu ntes, um sistema de micromedição deficii 

também a forma inadequ cobrança da prestação dos servi 
abastecimento de água, contri ra a ocorrência de perdas nos siste 
alto índice de perdas indica a de vazamentos e ligações clandes 
rede de distribuição de água, ser reparadas e fiscalizadas e ai ff(57') 
necessidade de implantação de um sistema comercial abrangente. As "-_,/ 
unidades do sistema também r reavaliadas quanto a sua vida útil. 

3.8. INDICADORES DO 
SANEAMENTO 

unicípio, tais como Nova Esperança (E;spora 
por e pio, contém sistemas de abastecimento de 
ades d verão ser envidados esforços para reavaliar 

implantadas de forma tecnicamente 

As localidades operad 
Gato), Ferraznópolis e Taqua 
água precários. Nessas locali 
esses sistemas e planejar 
adequada e economicamente 

Com exceção, da Se 
completo de esgotos sanitári 
insalubres e com possibil 
veiculaçâo hídrica. O 
abert9'i·R~ffitribui para a." ..• ',d.,letEHlI 
muni6íPi?';' deyi~o ao .' 
implant~ião d~}li~J~te 
municí iO, objeto deste 

stante do município inexiste um sistema 
do a população a conviver com condições 

ter sua saúde comprometida por doenças de 
goto em fossas, na rede pluvial ou à céu 

i.~~~; ç;9rpo~i':~ídri9Q~. No 
iS~~A ~i ~iegt?~.êida~.~~ de 
itárió :ém:iloc'aHda'(;j,ês d~ 

NACIONAL DE INFORMAÇÕES EM 

Pesquisa realizada ju 
Saneamento) mostra que a 
abastecimento de água, se 
Entretanto não constam inform . ."r-r\O 
por ela operados. 

Quanto à Prefeitura, n 

A tabela destes Indi 
de seus dados neste estudo, 
SNIS. Entretanto, para e 
indicadores principais, tan 
apresentados a seguir. 

Principais Indicadores 

NIS (Sistema Nacional de Informações no 
BASA mantém atualizada as informações relativas a 
que a última atualização se refere ao ano dei 2015. 

uanto aos sistemas de esgotamento sanitário 

contradas informações no SNIS. 

nte extensa, não justificando a transcrição 
disponíveis ao público em geral no site do 
e embasamento dos estudos alguns 

econômicos, foram extraldos e 

--- __ •••• J_...,..._,, . _"_ 
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IN009 - 
IN049 - 

"';'~fifb·p lanta çã o 
água';à;de 
brasileiras 

o presente Plano 
abastecimento de água e d 
densidade populacional, a 
nessa condição as localid 
Caravelas, Juerana, Santo 
cobertas pela EMBASA e 

Devido ao elevado cu 

on;ais::d~~.',·· abastêcimêãto de 
'. .;'};.:" \i;lilê,,~ • 

, e .ª}'s~~p~JI~ncla 
=,~""",:·,--""=,,",,,,·,··",,·,·,""'~G~ ",LTb:~tifiq U e 

trário',dõ>qué=6êorrê ria Is'eâe'~'e nos principais 
1 -, ,_ ••••••••• i ~, ......•. -; ; ' .•.... _/ J '\ i " 

ncidência da população residen!~ nas demais 
db;\ml2lnicípiô,,'é"pequeQa/e;disp§Jsa em uma 
ulaeibh~I:: ,) : "",',,:. 

e traz proposições detalhadas para o 
tratamento de esgotos das áreas de maior 

istemas coletivos tradicionais. Considerou-se 
e do município, Ponta de Areia, Barra de 

I 

Barcelona, Rancho Alegre e Nova Trubuna, já 

tendimento coletivo tradicional nas localidades 
de pequeno porte, deverão ser adotadas 
Destacam-se as comunidades de Nova 

ópolis e Taquari. O detalhamento dessas 
do presente plano. 

a projeção da população de projeto nas 
padas por Sistemas Coletivos Tradicionais e 

soluções particulares e I 
Esperança (Espora Gato), 
soluções não é considerado 

O Quadro a seguir 
localidades a serem atendi 
Soluções Particulares Loca 

- ~ ••••• ~t' __ . '_~~ 
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2 " 

3 

4 

5 

6 

7 2.826 1.285 2.235 2.4(37 

8 2025 24.269 15.379 2.851 1.296 2.255 2.4139 

9 2026 24.478 15.511 2.875 1.307 2.274 2.5'10 

10 2027 24.689 15.645 2.900 1.318 2.294 2.,32 

11 2028 24.902 15.780 2.925 1.330 2.314 2. 54 

12 2029 25.117 15.916 2.950 1.341 2.333 2; 76 

13 2030 25.333 16.053 2.976 1.353 2.354 2. 98 

14 2031 25.551 16.192 3.001 1.364 2.374 2.(320 

15 2032 25.772 16.331 3.027 1.376 2.394 2.643 

16 2033 25.994 116.472 3.053 1.388 2.415 2.666 

17 2034 26.218 16.614 3.080 1.400 2.436 8S1 

18 2035 26.444 16.757 3.106 1.412 2.457 2.712 
19 2036 26.672 16.902 3.133 1.424 2.478 2' 35 
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26 

27 

28 

Os percentuais de 
são apresentados na tabela a 

tê o ano- de 2047, horizonte deste estudo, 

Sede, 
Ponta de 
Areia e 14.410 15.645 8,6% 17.047 
Barra de 
Caravelas 

9,0% 
1 

18.575 9,0% 
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Para determinação da 
município de Itabela, adotou 
perdas no sistema. 

O consumo per capita 
de projeto), resulta na esti 
abastecimento, considera 

A Ropulação de projeto nas á 

dem;~;~0~fpe ProdUÇã(J:;~~~,Q 
Tabél~ ~f~;ojeç~(J ,qa d~;~âHda 
a 2047. ":'<', >. 

<::;':::_;:: 

por serviços de abastecimento de ág~a no 
r de 180 I/habitante/dia, já consideradas as 

pela população a ser atendida (população 
produção diária necessária para O seu 

'"''''",''' ....••.• 0 do sistema durante 18 horas/dia. 

urbanas a serem atendidas e respectivas 

, s.~~,~p .. r0~.e.nta~Q.~.:9.~.· t0bela.~}se~~JF, 
.: ••• l::j."'."I' .•.••.••.. :tJº~~JaçãP d~',:proJ~to:d~ste ~~~udº'4,20 17 

"''','<L. ~;;'",; ~ ~',-., - - - -- l'I~;;,;:',.,;,2 1, .. :",-,,;';_',;;;,,;.;+i.:J i\;:',: i >"> ;!>;:;~:."":';·:;:I',; ';~:lf;" 

Com a atual e futura é possível realizar-se uma 
água, considerando a estrutura atualmente 

turas, no horizonte deste estudo. 

uir mostra o cenário estimado pata o 
io de Caravelas, a partir da dlnãrnica 
instaladas, com foco no atendimento de 

de projeto nas localidades urbanas 

A Tabela apresen 
abastecimento de água no 
populacional, demandas e 

100% da 
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Tabela - Análise do abasteci 
propostos 

Caravelas para os si 

33,1 150 

Não 
51,6 

8,0 

150 7,6 

* As pe:lp111i'!ç9êS aproximadas'~~fyic:là§ 
" ~,'>':""'; ><;<~"'l" ' .. '. i'" ,. ,j.:"-'-;;' ",' 

sist~mês forarn c;alculéldf!ê élprQximadal')}ente .. ,.", 
j:j:;:·,~,·:.;:~i !<:< .(;:>: 1·j;;:: .:~. ~ 

••..• x •.• ., ••• ·.·.· .• .r.t •• · ..•. di,:;'§I~!~~ã,·nd~:,:,éb~~!i~qiro.~.nt~')i[~~;;~~~,~ a, a 
. pãss'ãYá a'ser sUficienter"para'gâfântir o 

fesi~é5t~::é:JlutF~nt~;·,cº'g' uma água de 

'-";'! 

ibfpr[1'1'~çõe~rirrl,~,~iVª'$,!! ao slstem a 
ieaoes do' ml:inicíp'ib, dqt.léucompromete 

Em item anterior des 
abastecimento de água do 
demanda de esgoto está 
abastecimento de água. 

A técnica utilizada 
esgoto baseia-se na demand 
retorno", da água fornecida, 
"coeficiente de infiltração" (ch 

Neste Estudo, adotou-se co 
infiltração" o equivalente a 80 
resultado da demanda estim 

, foi avaliada a demanda atual e futura para o 
unicíp " nas localidades objeto deste estudo. A 

lacio a de maneira íntima com a demanda de 

10 da demanda de coleta e tratamento de 
imento de água, reduzida por um "fator de 

ma de esgoto sanitário e acrescida de um 
s, len I freático, etc.) na rede de coleta de esgoto. 

I o para "fator de retorno" e "coeficiente de 
e a seguir, no quadro resumo abaixo, o 

oto resultante de tal procedimento. 

Tabela - Estimativa da de goto e população de projeto - 2017 a 2047 
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CARAVELAS 
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TUDO po~ I 

! 

De maneira análoga mento de água verifica-se que a demanda 
por tratamento de esgoto na de Areia e Barra de Caravelas é de cerca 
de 32 I/s. De acordo com a rbana, os distritos de Ponta de Areia e Barra 
praticamente viraram bairros d Sede. egundo a EMBASA a vazão média da ETE 
existente no distrito Sede é 21 I/s indicando a necessidade de ampliação da 
capacidade ou a implantação e unid es de tratamento complementares, além de 
elevatórias e sistema de coleta abrang nte. 

5.1. 

itura são geridos através da sua própria 

eco 
acionista majoritário o Govern 
pela Lei Estadual 2.929, é a 
tratamento de água e tam 
pequena parte do municíp i 

I 

28/05/2012 de acordo com o latório 

Os serviços fornecidos 
estrutura orgânica. 

5.1.1.0RGANOGRAMA 

Segundo informações 
Superintendência da Região S 

no site da EMBASA, Caravelas pertence à 
e organograma apresentado abaixo. 
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BAHIIf!::; 
GOVERNO DO ESTADO 

Superintendência de 
Operação - Sul 

A operação dos s 
Secretaria de Obras, sem um 

sabilidade da prefeitura é subordinada à 
detalhado. 

5.1.2. PLANO FUNCIONAL 

De acordo com os dad 
EMBASA opera da seguinte 
1 (um) gerente (EMBASA) a 
abastecida com a água que 
Caravefas é operada por u 

coletad o durante a visita técnica, foi levantado que a 
rma: a Sede, com: 13 (treze) funcionários sendo 
s de iuma empresa terceirizada. Ponta de Areia é 
do istema da Sede. A localidade de Barra de 

ncionário de uma empresa terceirizada. O 



". .. ~ -' 

baSi!~~:B:~;éie~Y~~)!S~ rd"",,;:rlb ;;; •.• 11';.;",..;;.;:.;4'; •••• ", ,;;.;,,,', ,;;;,. ;,~!z:it;,~lil~::!lf~i~; 
razoável ;'a bo'h,,! ;êi~ necessida Na-localidade oel Barra/de Caravelas a 
leitura;/é:feIta roanualmente e 
sistem~ª,:~'cj;~;têfi'ÓrtH~htg';i~pre 

Face à análise crítica d 
de avaliação e atualização e 
ser eventualmente implantado 
comerciais deverão ser ampliad 

I
I,.I.!I.I .1 ... i 
1

'" ! I.! .~ 

CA~~.:~ MUNICIPIO DE 
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Distrito de Barcelona e a loca 
funcionários de uma empresa 

Operados pela Prefeitu 
Esperança, Taquari, Ferrazn 
administrador de cada loca lida 

Rancho Alegre são operadas por 2 i 
a, em cada localidade. I 

: 
d strito de Juerana e as localidades i 

Nova Tribuna são operados 

5.2. ESTRUTURA FíSICA, SIS 
5.2.1. INSTALAÇÕES ADMINI 

A área administrativa d 
município de Caravelas. Consi 
suficientes para o desempenho 

Os serviços fornecidos 
própria estrutura orgânica. 

; 

LJr1<Llr1< ocupa um imóvel situado na Sede dq 
ue os locais utilizados pelo EMBASA sãôf 

1 

nções administrativas. 

itura são administrados através da sua 

5.2.2. SISTEMAS E EQf/IPA 

- --- ~ 
. .. ,.; . ~-'., ',: I :.,:.-, .; ::'.:.'! :.',:' *i>;~":) ;'f .. ' 

qué ~:ê' façs" ~m trabalho. 
as e equipamentos existentes e aquele à; 

liado, já que os serviços operacionais e 

5.2.3. SISTEMA CONTÁBIL 

Deverá ser implantado m s 
unificar as novas demandas. 

a de contabilidade capaz de atender e 

5.3. ESTRUTURA COMERCIAL 

5.3.1. SISTEMA TARIFÁRIO 
I. 

O Sistema Tarifário da E ! BASA ode ser resumido na tabela apresentada a 
seguir. 
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ncia a partir de 06 de junho de 2017)., 
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30/08/2017 Tarifas da ambasa 

Valor 

R$ 1,70 p/ m3 

Valor 

"corrcs:ponde 101 IOor. dO,volol" dJ:l c.onto de. 
AbDstccimc'ltO de: A.g UD. 

3. BASE LEGAL 

11.172; 
; DEGR.ETO N° 7.217/2Q10; LEI. ESTADUAL N0 

DECRETO ESTADUAL N •• 3.060 DE 29/04/94; 

,.1.,,] 
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08/03/ttO(lO: DECRETO ESTADUAL N° J1.429, DE 05/02/2009; 

,<li" ,~"KUV" O REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

SANITÁRIO; e RESOlUÇÃO AGERSA N° 00112017. 

4. VIG@NCIA 

Para consultar '3 tabeia de até 05/05120J7, tIIlFK. úqui. 

BAHI&. 
QOVU,HO DO l,TADO 

3/3 

respectivas tarifas de ágúa e e 
.aqmiq!strqpq~ p~lapr~fE:litlJm':n,ão paga as 

~ ,'-, j. ," ",'. .' 
:',~ :'lj ':,' '<, ,'_'_ : c) ,:/ .'~ ·,~.:,::t 

5.3.2. ANÁLISE CRíTICA DO TEMA TARIFÁRIO 

A seguir apresenta-se u 
município de Caravelas vigente 

. I 
• Abrangência: Por uma uestão 

devem contribuir para a abilid 
de Água e Esgotame San 
contribuição de cada s r d 
pagamento, bem como 
derivados da utilização 
quadro comparativo acim 
quando comparada co 
apresentados, isto justi ,c.a'-~c 

poder aquisitivo do que 
exemplo, como também 
produto que irá comerc lizar, o 
sobre o serviço prestado a ela. 
prédios públicos que d ter 

do Sistema Tarifário da EMBASA para o 
spectos muito importantes, a saber: 

e justiça, todas as categorias de usuários 
econômica do Sistema de Abastecimento 

de uma Comunidade, sendo que a 
ser proporcional à sua capacidade, de 

nal aos possíveis ganhos, se for o caso, 
serv público. Pode-se verificar, analisando o 

, que a Tarifa da Classe Industrial é sempre maior, 
ais classes, em todos os Sistemas 
pelo fato de que uma indústria tem maior 

ão comum ou um pequeno comércio, por 
e utilizar o serviço público como insurno do 
seja, irá usufruir de um ganho financeiro 
utro aspecto é a Tarifa para a Classe dos 
ores mais próximos as demais classes, 
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evitando-se que a popul 
contribuir para a redu 
através da melhoria da 
de Água e Esgotame 
social é sempre menor 

• Justiça Social: Verifica 
EMBASA é tarifada den 
população onde os 
nenhuma tarifa. 

• Cobrança Adequada a 
da população arcar 
abastecimento de água 
Tarifário à esta nova s 
do serviço público. 
Ressalta-se, como pode 

Sistema Comercial do 
prestados e outra não. 

Assim por uma quest 
tarifando ,9 todos que recebem 
da EMEV&Si-\ para a totaJidªd~ d 

iV-~': ;'i",' ;':';:i}::/ ;\?",:;;':.;~, 

5.4. ÀN'ÃtISEo\!'I$~fJ).",ÔMlcA E ffl/flAN.iÇf/R1t: 
5.4.1. 

sidie o Poder Público que, em tese, d veria 
a ser cobrada da população mais c$ ente, 

e econômica do Sistema de Abasteci'. ento 
o da Comunidade que representa. 4 tarifa 
pia um público de menor poder aquiai ivo. 
mente parte da população abastecida pela 
Sistema Tarifário Próprio e o restan e da 

o administrados pela Prefeitura não paga 

os Prestados: Pelo fato de somente parte 
s tarifários relativos aos sistema de 

esgoto faz-se necessária a adequação do Sistema 
ção, ara remunerar adequadamente o prestador 

I 
I 

o, que a maior carência identificada no 
parte da população paga pelos serviços 

social há que se corrigir tal situação 
, podendo ser adotada a tabela de tarifas 

I poss 
dados são consolidados para 
das receitas por município atend 

Quanto à Prefeitura, esta 

e~'ip0i.~.p~I.8 la89<idr"E~~ASA aeus 
da> Bàhia' não havendo :detalham$nto 

a pelos serviços prestados. 
ível de se obter os dados relativos as 

de água e de coleta e tratamento do 
itura não dispõe dessas informações de 

despesas dos sistemas de a 
esgotamento sanitário do munic 
forma estruturada. 

5.4.2. DEMONSTRAÇÕES E BALANÇOS 

5.4.2.1. Endividamento 

Por motivos semelhantes aos acima, não foi possível obter! os 
dados relativos ao endividame es relativo aos sistemas de abastecimento, 
de água e de coleta e tratamento do escotarnento sanitário do município. 

I 
5.4.2.2. Indicadores SNIS 2015 
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não constem receitas rela 
esgotamento sanitário. 

seguir os principais indicadores co 
à EMBASA, cabendo destacar que 
to, a maior parte dos investimentos 
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6.1. SISTEMA DE ABAS TE 

6.1.1. OBJETIVOS GERAIS E 

Como objetivo geral d s, apresentadas nos itens subsequ' ntes 
deste estudo, a melhoria da q alidade e disponibilidade no abastecimento de 'água 
do município sintetiza o obje das intervenções propostas. 

6.1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS CA 
I. 

o objetivo principal a adequação, nas áreas 
nta de Areia, Barra de Caravelas, Juerana, 

re, da oferta de água captada, a rnelhoria 
a demanda existente e futura, bem como a 
uição, para atendimento com qualidade e 
ida, 

lome rurais, povoados, lugarejos e aldeias, 
r partel da ...• ~refeitura, o~tr~~ .. proqrarnas e ações 

. ", ..•• ii dEr'i~PI~~tar,Gorr1gn~pess~fii~, ,splllções 
rnef}to:.i. de.·.êgqa', :de ',.fph1la};;;~<.sLiprJr as 

~: ~,,,. ,:,:",,:~. ,:<; .. ~,; ",,,_' " "0:>" . -,. - .' .; ., ::.:, :.,.:~;:f.'::: ;- ;;'·:I·:;-:"'ii',:';;;:,,;," ~.,~.,: ;:;'; ~I:· ... • '\ '-..-, ··':~':"""I,I·I;· 

ntir .~scondiçõesde saúde das pessoas. 
englbb~Iãb·lntea;alm~rité:\o território do 

Em resumo, as melho 
urbanizadas da Sede, local 
Santo Antônio de Barcelona e 
no sistema de tratamento, de a 
solução de gargalos na rede 
quantidade adequada a popula 

Para as demais vilas, 
deverãgi~er desenvolvi.8~$, p 
voltadas áessa~ popLilaç.õ~s, 
localizadas s~ti~féltóriaS};para 
necessidéldes~;hu.~anas .de ág 

Dess~:[,f?~rl1'~' . '~~" ~Ç97s q 
municí8i()ji:,~~,~t;::,::·;·:'L~:'·i:;e:'; .. 

As principais carências ide 
município de Caravelas foram: i 

• Infraestrutura precária 
segurança patrimonial n 

• Presença de rachaduras 

Sistema de Abastecimento de Água do 

5 localidades. Locais sem o mínimo de 

o das ferragens; 
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está deficitária com necessidade de 
ento de água; 

• 
• ' . f:pmetração pç~g~.[I~, 
• ..•.. nde desperdfdi~:i,el~' á 
• ;Ré'serv~~a~/jPSUfibi~~:te -:::Ir<::l,i-:::li'ohlrlí",no,,'tn 
• En, algUrr\ã(locafidades a de .. qbastedme~tp de. água é desligado 
,Xc:liªEiélrp~Dt~;,., i/'.·.· ..... ,·· 

• . i~itã(l~ç8é~:bifê;é'étiãs; 
• Poços de captação 

contaminação, dentre o 

• Ausência de medidores 

em 

locais adequados para implantação das 
ara recebimento dos seus respectivos 
e licenciamentos necessários. 
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6.1.3. PROPOSIÇÃO 
IDENTIFICADAS 

DAS INTER 

como necessárias ao bom 
sendo que sua ordem de ap 
execuções. 

es que foram identificadas nestes 
nto do Sistema de Abastecimento de 
é também a ordem da prioridade fái"l· 

'--_/ 

apresentado no final, cornplernenta o 
entendimento das intervençõe 

6.1.3.1. Melhorias nas Captaçl 

• 

<,,;~~~áS intervedç-' 
melh8ratlSêntos que se' q,q 

,", .•• , v •.•.. , , '" . ,_. 

ri~T,,~~1'rrl]2',.r~I?~~~:,:,iª'1 ';'fuais~NeF.;;,',9utros 
,""', $ist~m(:l',clf) ~ºástEmimento ,d~,,ªgLiat;i, 

6.1.3.3. ~elhorias e r:f~~!'Pa d 
Barra',d~~ú:Ç~rra;v~I~~7,:,~',~',U)1pla 
Juerana,'R~;ncllo"J\j~'ª'Fé e Sa 

SedEF'(a;~~~dEFtari;i~~.rri:·,~,!i~ta de Areia) e 
Ihorias no Tratamento Simplificado em 

Barcelona- c- , 

c-Ó: ,'-' ',"o. 
<: -i-' ':"<'; 

Nada adianta aumentar volum captado se a capacidade de tratamento do 
I 

sistema não for suficiente para] atende I ao volume que chegará até a ETA. Desta 
maneira, no mesmo nível dei priorid ide da implantação de um novo sistema 
produtor, está a execução de melho e ampliação da estação de tratamento 
existente. 

A proposta que se faz é a de a iar e melhorar as ETA's Sede, Barra de 
Caravelas, Rancho Alegre e Sa to An I, io de Barcelona, bem como a Implantação 
de tratamento simplificado na ocalid e de Juerana adequando-a as demandas 
existente e futura. 

6.1.3.3. Ampliação de Reserva e Rede de Distribuição 

Para a melhoria 
serviços principais: 

• Construção de redes para 
• Implantação e melhorias de 
• Reservatórios: Construção 

istribuição, foram previstos, os seguintes 
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foi considerada a instalação de hidrôrúetros 
em, além de um programa de manutenção e 

te dos próximos 05 anos, prazo em que a 
seu limite de vida útil. 

• Troca de trechos das 

Outros pequenos serv 
equipes responsáveis pela 

tes já comprometidas. 

considerados para serem executad 
rotineira. 

6.1.3.4. Ampliação e Melh 

Para o sistema de mi 

idade dos hidrômetros existe 

NÇÕES NO ABASTECIMENTO DE Á~UA 

1.6 

1.7 Automação/ Ma 

1.8 vb 1 

1.9 Programa Com vb 1 

1.10 Instalação Hid un 500 

2 TO DE JUERANA 

2.1 Poços Artesianos un 3 

2.2 Captação - Melho s vb 1 

2.3 vb 1 

2.4 m3 260 

2.5 Rede Água- m 6.814 

2.6 un 750 

2.7 un 4.250 
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3.1 vb 1 

3.2 ETA - Melhorias vb 1 riC,""\ 85 i 
\..._./ 

3.3 Reservatório m3 165 

3.4 m 3.606 

3.5 un 225 

3.6 Substituição Hidro un 3.000 

4 ANTÔNIO DE BARCELONA 

4.1 Poços Artesianos un 2 

4.2 vb 1 

Será necessano levan 
ETA's e recebimento dos seul 
definição e licenciamentos ne 

6.2. SISTEMA DE ESGOTA 

6.2.1. OBJETIVOS GERAIS E 

A implantação do siste 
áreas urbanas sintetiza o obje 

otamento sanitário do município em suas 
ai das intervenções propostas. 

As melhorias têm 
urbanas da Sede, Ponta de A ia, Ban 

. I 

Santo Antônio de Barcelona, i a col 
sanitário de acordo com a dem 

adequação e/ou implantação, nas áreas 
de Caravelas, Juerana, Rancho Alegre e 

, tratamento e disposição final do esgoto 
nte e futura. 
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De acordo com o diagn 'stico, d scrito no item 3 deste Plano, somente ail Sede 
do município de Caravelas é que p ssui um sistema de esgotamento Sanitário 
completo, sendo que o restant do mu icípio não possui. 

6.2.3. AÇÕES EM ANDAMENTO I 

I i 

Conforme dados obtidos no síte da EMBASA e constante nos Relatórios da 
Administração Demonstrações I Financeiras 2015 e 2016 não existem previsão para 
investimentos no município de Caravelas relacionados ao abastecimento de água 
potável e quanto ao esqotamento ~anitário no Relatório de 2016 consta um 

inve~~J~~~lo de R$ 17;j;~llrõtsPàr:a !.r}1plan~~~~~g.~·gITl;)Si~~~~~ detr;~g~t~rnento 
Sanitáfiê'i (S Carávelas, .iO qqaJ .. ben~flclara lll"J18 ,popqlaçãq, qe·:'17.000 
habitantes. ,I '.' f' 'c <.i.. '.. . .. ' \.... ..> ..•..... : .... ,./ L., .. L: . ': .... :.:' 

2015 ,~~~j~~;f;~~~lf~~~::d~v~t~~i~,~:~v:~~i~:~:~i~:e~:;~t~:~~n~~ 
de água e esgotamento sanltário. O ~~·rlJSi8iô;';pe\fe~'[a.~~la~(:S·~;' .. ~ê99Dt'ra entre os 
municípios contemplados. Segundo o !SNIS 2015, o investimento anual realizado 
pelo prestador de serviços foi ~e R$ 2.1520.601,31 em abastecimento de água e de 
R$ 12.278.278,39 em esqotarnénto sanitário. 

6.2.4. PROPOSIÇÃO 
IDENTlFICADAS 

E I HIERfRQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES, 
, I • 

I 
I I 

6.2.4.1. Implantação de siste I, a de es~otamento sanitário 

i 
intervenções que foram identificadas nestes estudos 
ento dp Sistema de Esgotamento Sanitário, sendo 
ção é [também a ordem da prioridade de suas 

I 

A seguir são descritas a 
como necessárias ao funciona 
que sua ordem de aprese 
execuções. 

• Implantação de redes co ras e'i ligações; 
I 

• Implantação de estações elevas de esgoto (EEE); 
_~. Implantação de linhas de recalqu 
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• nto de esgotos (ETE); 
• Implantação de emissá o; 
• Destinação adequada 

O Quadro Resumo de 
entendimento das intervençõ 
ordem de execução dos servi 

s e dos resíduos gerados no trata 
ções apresentado a seguir comple 

IJU"'''U;o,u, onde se estabelece preliminarme ' 
valiada. 

ta o 
uma 

6.2.5. QUADRO RESUMO S NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
! 

1 1.1 vb 

8 1.2 un 

2.2 EEE 

2.3 ETE Compacta vb 1 
2.4 Linhas de Recalq m 2.750 
3 DE RANCHO ALEGRE 
3.1 Redes Coletoras / I m 10.255 
3.2 EEE vb 3 
3.3 ETE Compacta vb 1 
3.4 m 1.650 
4 ANTÔNIO DE BARCELONA 
4.1 Redes Coletoras / I m 13.122 
4.2 EEE vb 4 
4.3 ETE Compacta vb 1 
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Será necessário leva ir locais adequados para 
ETE's, EEE's e para recebi seus respectivos resíduos, além do 
definição e licenciamentos necessários dos pontos de lançamento dos eflue 

6.3. METAS DO ABASTE 

PLANSAB (Plano Nacional de Saneamento 
ervadas, as quais citamos abaixo: 

idos por rede de distribuição e por poço 

Como referência e orie 
Básico) indica algumas metas 

A2. % de domicílios u 
ou nascente com canalização i 

! 

im lnto de água que cobram tarifa: 

* - Meta PLANSAB 2033 

6.4. METAS DO ESGOTAMEN TÁRIO 

1.,.1 
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PLANSAB indica algumas metas a' erem 

por rede coletora ou fossa sépt 

* - Meta PLANSAB 2033 

6.5. ASPECTOS ADMINISTRA COMERCIALlZAÇÃO 

6.5.1. OBJETIVOS GERAIS E 

Os objetivos de um S 
aspectos: 

• Modicidade Tarifária 

O princípio da Modicida 
serviço público tem que atingir e 

rio podem ser resumidos em dois principais 

ria decorre de um raciocínio simples: o 
r os diversos grupos sociais na persecução 
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do bem comum. Sendo assim, 
deve ser condizente com as p 

Deve-se reconhecer que a a 
também sob o contexto da cessid 
serviços públicos pelo Estado, para 
serviço, garantindo acesso a 
isonôrnica, assegurando ao ind 

• Viabilidade e Sustentabi 

O princípio de Viabilidade 
intimamente ligado à remune 
serviços deve receber para qu 
também sua conservação, ma 
fato de que sua remuneração d 
as técnicas e processos mais 

e serviço depender de uma cobra 
econômicas do público a que se 

a modicidade tarifária deve ser vis 
e da cobrança para prestação de 
ilidade e sustentabilidade da presta: 
à coletividade como um todo, de 
ireito de acesso ao serviço público. 

Prestação do Serviço 

bilidade de qualquer empreendimento está 
equada e suficiente que um prestadqr de 

seja vel não somente a sua implantação como 
ção e operação, não se desprezando também o 

cobrir a renovação e atualização, segundo 

/.";>,·:;:,,;'l'" 

;~1l~corn$!&?ão';4~i'se . ,} ~:Fg~i<~J~\J~~q~~~~~\~i,!\!~~ ~(~fáriO, 
adequando às 'ri'écessidades d usuar. 'e "também 'às 'nec"êssHãdes' do"'prestador 
dos s~r'liços, "no q~~ t~pg~;à m i dicida ta~ifá~iM,~(~diJid~~~ t:)i ~ustentabilidade dos 
serviços,pr,~:~taâós:,; 'ii.[' '. ~ ~:,', .v 

bil'idàd~ er~G'~t~hta8índ~d~,)i~~ objetiva a 
e sim da prestação dos serviços 

, ados ou prestados de maneira inadequada, 
caso o equilíbrio entre as tarifas cobrad e os custos de investimentos e operação, 
necessários à qualidade, contin i e e adequabllldade dos serviços, for rompido. 

Propõe-se a adoção do isterna ltarifário semelhante ao da EMBASA, já qUE.~ 
além de ser o utilizado na m ioria dol/3 municípios da Bahia, tal sistema foi, e 
continuará sendo amplamente d cutido qom as entidades reguladoras. 

Finalmente cabe r que !r cobrança deverá ser aplicada à toda 
população atendida. 
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o objetivo principal de te Plan consiste na superação das deficiênqias de 
ordem quantitativa e qualitati a da p estação dos serviços de abastecimen!\to de 
água e de esgotamento sa itário o município, observando-se os pri$.ç:ípios 
definidos pela Lei Federal n° 1.445/ 007 como a universalização progressiva do 
acesso, eficiência e sustenta ilidade conômica, uso de tecnologias apropriadas, 
transparência, segurança, regu aridade e qualidade, entre outros. ' li 

As principais metas est o aqui rganizadas em três categorias (secundo os 
contextos institucional, adminis rativo e operacional) e identificadas pelos número de 
"7.1. ,7.2. e 7.3." Para cada m ta estã apresentadas as respectivas linhas de 'ação 
sugeridas para o cumprimento as met s. 

" !, 

7.1. CONTEXTO INSTITUCI0'tL \ 

7.1.1. CONSOLIDAR A POLíT/fA MU1/CIPAL DE SANEAMENTO 

,~~;,.liDhas de açà9r:,~f§tab~I~9i9~slgar~:'~}iPo?pretifa~ãg;g~~~a m1t~ i~flHem o 
estabe,I~Â~ine~to:,~e instry~entts,~~r~.J~na,qi9.~I~Ç~9, d~~/ s2rYiç~s. d~~;;~~n.:a~entQ 
com as diretrizeslâo planeJamentomunllclpal atnbuldos:'paraas areas de,rnteresse 

':. "", " . I , 
social, hf3bitação, serviços públicos ~ mobiUdaclE3, a ·;s~leção:de tecnolagias 
aprop~i~9éil~:8'~~'7:9T:fi~~.~~&t aslparticuláridades locais'; a definição de ações para a 
promoção'õiâ educ'à~ãb' arnblerital, saÚ~~ 8pJ~~iya ::~ .§êPJarnept,º- páZico nos seus 
diversos segmentos e áreas d~ municr'pio)e •. )a insfituciónaliiaçãÓ de~llJstrumentos 
para a regulação dos serviços, entre outras, ' 

W"'''" r 91 ) 
'\.._ .. / 

7.1.2. CONFORMAR UM SISlEMA AIDMINISTRA TIVO PLURI-INSTlTUCIONAL 
PARA AS AÇÕES DE PLANEJAMENT~ E GESTÃO DOS SERVIÇOS 

I 

I, 

i ' 
As linhas de ação estabelecidas ~ara a concretização desta meta incluem a 

criação de uma organização! envol~endo representantes das três e~feras 
governamentais e dos órgãosi· ou em\presas responsáveis pela operação dos. 
serviços, técnicos e representantes da'i! sociedade civil para a determinação de 
diretrizes para o planejamento gestãol dos serviços e a definição de estratégias 

I I 
para a atuação em áreas onde te fará necessária a recuperação ou a qualificação 
integrada do território (drenag~m urbana, pavimentação de vias, regularização' 
dominial e saneamento rural, porlexernplo), entre outras. 

I 

7.1.3. ESTABEL. ECER EST~TÉGIA~ PARA UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL NOS PROCESSOS DE~/SÓRlqS 

I I 

~ li'!, 
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As linhas de ação esta elecida para a concretização desta meta incf~em a 

criação de um plano de partici ação s cial, a convocação da sociedade civil! éorn o 
objetivo de conscientizar acer a do si tema existente e respectivos planos, ~b sua 
operaeionalização e da presta ão dos serviços, a realização de consultas ppr,licas 
para a identificação complem ntar d carências e prioridades, a identifica~~o de !!'9'z) 
lideranças locais e seu trein mento nquanto agentes multiplicadores e agientes '-._... 
moderadores na relação entre os orga ismos vinculados à prestação dos sery1lços e 
a comunidade, entre outras. ' 

7.2. CONTEXTOADMINIST TIVO I 

I 

7.2.1. APRIMORAR OS MECA~/SMOS DE PROCESSAMENTO DE 
INFORMA ÇÕES GERENCIAI i II 

As linhas de açãO. eSladeleeida~ para a concretização desta meia incluem a 
elaboração de um Plano d~ Gestã? da Informação, o desenvolvimento e a 
imple,rp28±~Ção de si~~Tl)'l~S I (ba..QPo lide .,g,~gOS) •. ,.,pa.ra .P, R81~1a, ca.~reg.~;Ql~nto, 

~~:e~~~\~i~:~~~ià};~~~~~~~~T,i1~":i:~t~,:i~~1~tJjt~~;{~&:~;,~~~~~!~~~ 
de relatórios estatístic0s,:', boletins e demais .. gupUCél9Qes, ,q,orn ; 95, resultados desse 
proce~~ªrtlrPt(),' ~~t~co~t~ªs. 'A reqularização dàs :iiifõrmàções nó::SNIS faz parte 
desta' a~ãb~,j"í::·:···~·· .. ~',',~t'i?,;}::'."'· ,'", !,,,.e. 

7.2.2. CONSOLIDAR E AS~EGU~R A REVISÃO PERIÓDICA DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL i ' 

, 

As linhas de ação estabelecidas para a concretização desta meta incluem a 
, I 

atualização e conciliaç. ão dos estudos weliminares e anteprOjeto. s existentes para os 
sistemas de saneamento, a e ecução Ide estudos e anteprojetos para áreas ainda 

I 

não contempladas e a consoli ação d+ estratégias para a ação integrada entre as 
entidades prestadoras dos se iços, q Município, o Estado e a União em áreas 
críticas ou de ocupação irre ular (sejam elas de urbanização precária ou de 
ocupação de terrenos não edi icáveis ou de domínio público) para a prestação de 

i 

serviços nessas localidades, entre outras. A revisão periódica do PMSB faz parte 
desta ação. i! 

7.2.3. APRIMORAR OS ME 
DOS CONSUMIDORES E 

i NISM i 

I E 
! 

DE MAPEAMENTO DA DISTRIBUiÇÃO 
TENCIAIS 
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atualização periódica das ba es ca ográficas, a criação de bancos de I,~ados 
associados a técnicas moder as de eoprocessamento e o desenvolvimento de 
ferramentas para a integraç o com o setor comercial, o desenvolvimeôto de 
pesquisas de mercado, entre o tras. O mapeamento das áreas de expansão ~.i •. bana 
visando a ampliação sustentáv I dos si temas de água e/ou de esgotos e o est do e 

, I 

levantamento de população fi tuante suária dos serviços de saneamento ':f~zem 
parte desta linha de ação. 

7.3. CONTEXTO OPERAC/ON L 

7.3.1: AMPLIAR OS NíVEIS JE CO~~R. !URA DA REDE DE ABASTEC/MI$NTO 
DE AGUA E DE ESGOTAME~TO SA'1/TAR/O 

. I 11 . As linhas de ação estab!elecidas para a concretização desta meta incluem a 
elaboraç~o de projeto~\ básicps e, I go, de projetos executivos dos sistemas, 
obse~~m9b as carênçr~~'f"~t"pl~n9~·.~s~pel~gi,gos,:~ rt~MP~~rªç~9 dO~,i .. ,pispºJ:)itiv()s 
eXistê'piês,' a, çOr1stn.iç~Ô""l.del ••.• r~desiii:\raqJaj$', ,ª(tutqras;",Lenliªsár!º,~;', :es,ªções 

! ::: :,' " ... ":~:}'':'~: ,:.'!": " .,'. ,i;: '.'- I :,.; ;'~:;::<,:,,,>' ::',:/ ,':~-:::C':::"<::"~>::~', -::!",:;: -:'-',:<:', .,:\':: >:>'. \.,':-;'":,> "::;:'~-,:,:':" : ;:~"_':":,: .' ::': [,' l'::{i:. ;':,:, '," . <::;-":: -:~::,:,<-.:::~:~: .' :,' ';: '; .~::'.',!.' 
elevatórias e q,~"ttêtame?to, acpriipanhfihâo;:a exp'àrisão::e Ó,;ade;nsamêiYfo.'(oll(seja, 
a execução de' redes d7 atend~mento) dos ,si~t~nIªs.::él,ºr'1ngipo~pe:I,? Município. No 
que cob.·e;~0~;~T:~~,~.~~g.~:~!itent9, destaqam-se 'linhas de ação corno a consolidaç~io 
de programas' pará ái:fàcilitaçãp de pa~am.~n.t9;,pu;'s'yb~J9ios p~Lª ,a: ~XrcuÇãO das 
redes intra-domiciliares e a ampliação ~b ;\p~og'rama"deiid~ntificaçãb.é,regularLz:aç~io 
de ligações clandestinas dentrq de um programa maior de controle de perdas, entre 
outras. . 

As linhas de ação 
modernização e otimização do 
de disposição de resíduos ge 
programas de qualificação d 
operação dos sistemas, entre o 

As metas aqui listadas, 
operacional (identificadas pel 
ainda no cenário de curto p 
manutenção e revisão perman 

As duas últimas me 
ampliação dos sistemas de a 

e as duas últimas listados no contexto 

_'_;_I'Li_L______,_______~ __ ,_~_ 
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100% no curto prazo e extend r o nív I de cobertura de esgotamento sanitár,q para 
aproximadamente 90% o lon o prazo, tendo como objetivo I ~tingir 
progressivamente níveis de m is de 9 %, na direção da "universalização " ao \Iongo l?g"4\ 

do período de concessão. N conte to de fim de plano, estima-se ate~~er.o \._) 
chamado "crescimento vegetativo do sistemas", que constitui a implantação de 
novas redes na medida qu forem incorporados novos ernpreendirnentds ou 
parcelamentos. I 

8. A 

Os impactos decorrentes de acidentes em sistemas de infraestrutura urbana 
podem afetar sobremaneira a ~OPUlaçãb, o meio natural ou o meio construldc, bem 
como prejudicar.o desenvolvi ento d~ atividades produtivas e a continuidad.e da 
prestação de serviços. públi os en~uanto as condições iniciais não forem 
restab~178idas. Partinq~::s~. d~sta~. cq~sid:r~çõe: e con: .. ~as: na Lei .Federal 
11 ~41~~~~~Q7, os;p~ano~:"'11H~l~i~~f~~ .~;~p~~E,~ntgge~tl"1Ji ~B~7s~n~arw~~~g~~~s de 
açoesemerqenorajse de;.contlnpenSI.?r~.I~tIY9~.? P8E?EpÇ?P d7~~~~'.~I~t~IIlPs,;;:'J 

. ",:,:'L(-'~;':';':')":,'::>' ~';:,:> ,:;' i' - - ,: ;':--'" ':,;,:::,: I -',:::::., ':~ .. .: ';.:.:.,:_: ,~:.::,' \:.;,;, '_ ~",:,: ';:;.;Ii.':l:~:.~:,,';; !;;:"::,.:;,,,,;,;;;"') <~.;:~.. ':'.::,,:.,'" ,.;,:;;",:' 

Eritende~se 'por ações ernerpenciais aquelas. que.têm ç0r,rl0, objetivo minirnizar 
ou diri~ir9~ .. JI1lP.P?tp~;pf~rJ\lé3dqs de acidentes, :erlqüfuifo as',ações·tie contingência 

são aquefás'VrQlúe fê'inlk~ÓmÓ Obje~iVO pre~~.~ir:~~;i~c~itu,~:~~~~,. .. '. i".. ; , 

Neste sentido, é pnmordlal quel:o>prestador dd~ 'ser\iiços"rerâdionados ao 
: i 

abastecimento de água e de esqotarnento sanitário no município atente para a 
elaboração de um planejamentó periodlcarnente complementado e revisado para a 
manutenção e conservação d~s unidatíes, com estabelecimento e realização de 
rotinas de manutenção nos diversos dispositivos componentes dos sistemas, por 
melhor que tenha sido a qualidade das tbras executadas quando da construção dos 

I ' mesmos. . li I . 

Naturalmente, as rotinas de nianutenção devem atender os nlveis de 
segurança tidos como aceitáveid para a rustentabilidade econômica dos serviços. 

I ! 

Com base na experiência da g~stão de sistemas de água e esgoto em 
diversos municípios brasileiros, são li identificadas as principais situações de 
emergência que são passíveis d~ ocorrer na operação de sistemas desse tipo. 

! I, 

A seguir está apresentado um conjunto de situações, os prováveis fatores de 
origem e as correspondentes aç~es que deverão ser executadas para mitigá-Ios. 

I I, 

Naturalmente as situações aql'ui descjítas são uma abordagem inicial para o 
planejamento. Uma vez implan ado o ~istema de gestão, caso venham a ocorrer 
situações emergenciais diferen es daquelas aqui descritas, estas recomendações 

~ ,I 

~ " 
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~.1. PRINCIPAIS OCORRÊ CIAS M SISTEMAS DE ABASTECIMEN~cp DE 
AGUA 1,\ 

, I 

8.1.1. FALTA DE ÁGUA GEN I 

~""" ( 95 . -, .. _) 

As prováveis origens c mume te encontradas para este tipo de si~~ação 
referem-se: às inundações da captaç es superficiais de água com danificação de 
equipamentos eletromecânico ou até de estruturas; qualidade da água bruta 
temporariamente inadequada; desliza~ento de encosta ou movimentação do solo 
que podem danificar tubulações de adyção; interrupção prolongada no fornecimento 
de energia elétrica nas instala~ões de ~rodução; vazamentos de produtos qulrnicos, 
por ex. cloro, nas instalações dr tratamtnto e ações de vandalismo. 

As principais ações dé contin ência a destacar são a comunicação à 

popul~ç~p, instituiçõe.~~, ~utorid:?:S I.e d.:~.esa .... ci~iI; c~r~uni~ação à polícia; 
comY:~I~~ção . à .2per~d~~~:·?e ler]rrgia.,'i;~I~tri~~~·:~g~iII~~~?PI;:.g:,~; :~F~i~w.~es,!\.t~~qUt:r.; 
controle'!.lmedlatOi,.pa. agu~Fdlsp~nrYE3Lnq§)·:r~s~r.yatÓnº§; 'Impl~m~nlªçª() qE:)'J()ªJ~lo de 
abastecirnentô:;:'r·.h~paro .. ?imedi~to"dasl· in'st~l~çO~s 'dà'~ifig~â~s';"~:;;"verific'a;ç~o e 
adequação dos planos d6 açãol às cara~terísiidas \daroc()rrêlldiê3t.! 

. ···<;Ú" ! ': :,::"',";',. I J / . .. ' 
8.1.2. FALTA DE AGUA PARglAL oUI4QgA1J1?A[)A"'." 

1 I 

As origens mais comuns! a esta ~ituação referem-se à deficiência de água nos 
, ! I 

mananciais; interrupção ternporárla no fornecimento de energia elétrica nas 
instalações de produção de á~ua; intérrupção parcial no fornecimento de energia 
elétrica principalmente em setores de dlstríbulção: danificação em equipamentos d~ 
estações elevatórias de ágUa~ princípalmente de água tratada; danificações de 
estruturas de reservatórios ou e elevatórias de água tratada; rompimento de redes 

I 

e linhas adutoras de água trataJa e açõFs de vandalismo. 

Além das mesmas açõe de coritinqência para a falta de água qeneralizada. 
destaca-se a análise imediata . provídãncias de transferência de água entre setores 
de abastecimento. I 

I 

8.2. PRINCIPAIS OCORRt4NCIAS EM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

8.2.1. ABA T1MENTOS E / OU ~BSTR 

I 
I 

NA REDE COLETORA 
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a pavimentação. Para mitiga estes abatimentos e obstruções são neces árias 
ações de conscientização j nto à fomunidade (por exemplo, por me! das associações de moradores) co o obj tiVO. de informa. r quanto ao uso adeqU~~ .. o do 
sistema. Ações imediatas de r paro d rede devem ser executadas diante d~ atos 
de depredação ou vandalismo. 

I I 

~. I I. . ~ 

8.2.2. OCORRENCIAS DE REfLUXO. U RETORNO DE ESGOTOS EM IMOVEIS 

Além das obstruções cit das an eriormente, o lançamento indevido de águas 

em imóveis. Nestes casos, . ocorrência deverá ser comunicada à Vigilância 
Sanitária do município e deverão selr iniciados imediatamente os trabalhas de 
limpeza e reparos das instalações danifjcadas. 

I . 
I 

8.2.3 .. R~MPIMENr:OS,.~E 41NHAS li DE RECALQUE, REDES, COLETORES- 
TRONc;(!):;E EMISSARIQ~y.;.. i . i:.. I · .• ····x:. .:. .: ... \ 

':1, F,; ' ...• : .....•. '. ,;<;:," i // .•..••... ',i': . :{.'.i' /, t, i 
Estes rompimentos usu~lmeote2d>correm:,er:n'funçáo de 

':>"',,,- "1- ' .. ,,<:,.;,:;/ , ) ! 
taludes, desgastes de paredes [de canais de.rnacrodrenaqern, erosões de fundos de 
vale e.Joll1pilJl~ptQ.detré:ly~§sia~. Neste~ casos, a'õcorre'ncia deverá ser comunlcada 
aos órgâbs;';.de controle 'âmbi~ntal e 9.eyer,á. :~r r7,~I.,i.~~çlo ? ~~BaLg"jll1ediata das 
instalações danificadas, rnuitaslvezes cpmç):~nvolvimentp..}mediato~çI,~;,prefeitura ou 
outras operadoras de serviços. • ". 

8.2.4. ROMPIMENTOS DE! EMISStÁRIOS COM EXTRA VASAMENTO EM 
LOGRADOUROS PRÓXIMOS I A CORPOS D'ÁGUA (PRAIA, RIOS, LAGOS OU 
MANANCIAIS) SUJEITOS A R{SCOS ~ANITÁRIOS E DESASTRES AMBIENTAIS 

i I 
I ! 

A principal ação nestes casos é preventiva devendo ser previsto no 
planejamento e sistema de $estão r mapeamento das áreas de riscos nas 
adjacências dos emissários e, I com base neste mapeamento, elaborar Planos ele 
Contenção e Recuperação par~ as áre~s de riscos. A ação corretiva de emergência 
seria comunicar aos órgão~ de 90ntrole ambiental e à defesa civil e, 
consecutivamente, implementar! os Planps de Contenção e Recuperação. 

I I . 
8.2.5. EXTRAVASAMENTOS lJ)E ESGbTO EM POÇOS DE VISITA DAS REDES 
COLETORAS . 

nçamentos indevidos, quer sejam por 
(como por ex. descargas inadequadas de 
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pluviais a estas redes cole s. De ido ao fato de que normalmente ri~o se 
considera em projeto uma inte a influ ncia das contribuições oriundas da infiltração 
de águas pluviais, nas épo chuv sas os extravasamentos podem to~rlar-se 
frequentes pois os coletores o for m dimensionados e não estão aPto~1 para [ri7\ 
suportar tal vazão. . i \,~) 

Estes extravasamentos, para proliferação de agentes 
nocivos à saúde pública, repre tam erdas ambientais e implicam em questões de 
ordem jurídica a serem arbitrad s entre os órgãos dirigentes. 

Ante situações como 
deverá solicitar ao órgão de 
local da ocorrência e/ou o 

o programador e o encarregado operacional 
nsito d~ Prefeitura orientação para o isolamento do 

o do I trânsito na região de entorno, de modo a 
propiciar condições para a exe ução do'~ serviços necessários para a readequaçâo. 

I 
i 

8.2.6. OBSTRUÇÕES NAS ES AÇÕE$ ELEVA TÓRIAS DE ESGOTO 
i 

',;A:qrigem da obstruç~? i ap:,~9ta,i.Res.~I~yat9ria§g7réllmente corr,es89nde ao 
mau ,UsA,da red~ coletàF~;,á q ~bra 'o, ',:H,u~iQ"1R qp§:copJ0ntqs': ~?to-9Qrbba,)jªi' atos 
de depr'~dação!,o.U'·:yand'cilismo ·e··á;LfaJl·::'ciu!dnsUftciência:TdeL[Qtinas~,:.d.e:lirnpeiá nos 
dispositivos compOnentes das stações elevatórias, ,como .por erx.,as caixas de areia 
e gra9E!§/s~~tosd: .. ~~tE!~C;~o. ra contingen'diahesta$:~obst~u,çôe$':~ão necessárias 
açõeS':jüI;Úç,,;,:;:,~;~:'ç:ºtB4(~I§,áâE{ (p, r ex. meio das associações de moradores) para, 
informar e "êonscienflzar qua ao U~Ô;,.dR .. ~istegJ~';·<9,~m :S9~q.ya :i§l~boração e 
verificação anual de um pl ejarnentc- ;da 'óperadora··,para á 'manutenção e 
conservação das unidades. . 

Ações imediatas de utençãq mecânica devem ser tomadas em caso de 
quebra ou queima dos conjun s moto.bomba. assim como devem ser executados 
reparos imediatos na unidade q. ando ocorrerem atos de depredação ou vandalismo. 

I 

ESGbTOS EM ESTAÇÕES ELEVATÓRIA$ DE 
" 

I 

i 

As prováveis causas pa este t~po de situação referem-se à interrupção de 
energia elétrica nas insta , à danificação de equipamentos eletromecânloos e 
às ações de depredação vandalismo. Em caso de ocorrência destas 
paralisações, o fato deverá serlcornuníéado imediatamente à operadora de energia 
elétrica, aos órgãos de contro ambierital e à defesa civil e, em seguida, proceder 
ao reparo das instalações danifi das. 

Caso o fator de origem 'porte-s' à interrupção de energia elétrica, o setor de 
Manutenção Eletromecânica di pre I r dos serviços de esgotamento sanitário 
deverá instalar no local gerad is de energia. O prestador deverá dispor de 

8.2.7. EXTRA VASAMENTOS 
ESGOTO 
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que venha deixar de operar po falta de energia elétrica. ! I 

Caso a origem não sej falta e energia elétrica, o operador (ou roh8ante 
rotineiro nas situações de ope ação a tornatizada das elevatórias) deverá d~l~car a 
condição da chave-bóia dentro do poç , que pode estar aderida à placa de gOrdura ~_~) 
na posição desligada ou presa na artic lação. Ainda, se a questão se dever a falhas 
de comando no painel elétr co ou irregularidade operacional no conjunto de 
recalque, deve-se então info mar im diatamente o programador de serviço ou 
encarregado operacional e sOlititar proj'dênCias da Manutenção. 

8.2.8. PARALISAÇÕES DAS ~STAÇÕfS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
i I. 

Paralisações em estaçõ~s de tratamento de esgoto' podem ocorrer devido à 
interrupção de energia elétrica nas i~stalações de tratamento, à danificação de 
equipamentos eletrornecânicos] e a ações de depredação ou vandalismo. De forma 
análoga a itens anteriores, o fato deverá ser comunicado imediatamente à operadora 

de en~f~i~,:elétrica, ao~;;~~g~os Id~ •. 8ontrtple élf'Tl~i.en.f11 ~.a~ef~~.él Tivil e, ... e.m.I~Quida, 

Procgi~j~â:i~?~l'i::::7!~:rlJ'~~,~~~~f~ttligiÊ~s;lfjj:;!'?8~~~~~i~e os 
efeitos d~stes' lricidentes sejanj1 mltíqados, [COm LQSQ: Çt9s reicul,sqs/:disponíveis e a 
agilidaae.iqu~'ia):sjtUél~Ô .. :;~*ige, i 'I" . .. ; : I . j ; ,-~ . 

• ~<i::?,;::;;:::;;::,~',;tWd~·'·:;·«~""} ";) ,~:~,:,',:;:t,;;;.§;y,~{~;'::':t;·jJ>·, IJ .;.:,'i ., .<, .~_; :'<' ,','. ::;: _ . : ,: ;_'-;. -. :,_,,:. ,:.,:,_';: _,:"; ::c ,: 

Contudo esta padroniza~ão de ~!ç~~s·Il.~? ~ret7nq.e é?g9!~r 7rJ)'j,definitivo o 
assunto, atendendo a todas as situações. 'mas através desta receber"al:i'rimoramento 

! I 

devido às singularidades de [cada caso. Portanto, conforme citado nos itens 
anteriores é imprescindível urna rotina lde atualização do planejamento, planos de 
ação e procedimentos operacionais pard quando novos tipos de ocorrências que não 
foram citadas neste plano, mad que porventura venham surgir, sejam analisadas e 
tratadas, sendo elaboradas as ~Ievisões i!ou novos planos de atuação na medida qUE! 
acontecerem. i', 

A articulação entre o pre~tador d~ serviços e organismos das diversas esferas 
governamentais é imprescindív~l, de forma que estejam dispostos os requisitos para 
o acionamento eficiente de eq~ipes d, trabalho e para a provisão dos recursos 
necessários para o atendim~nto enierqencial e a reversão dos problemas 
operacionais que ocorrerem. . 
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Para a avaliação da a licação deste Plano devem ser adotados ~~tOdOS 
objetivos, que se apoiem em nforma ões primárias sistemáticas, no levant~fento 
de informações complementa es e e técnicas de tratamento e análise 'I~estas 
informações. A avaliação t mbém deve apoiar-se em métodos subjetivos, 
relacionados a pesquisas in estiqaté rias da situação dos serviços em campo 
(infraestruturas, operação, ger nciame to etc.) e em pesquisas de opinião jun~o aos 
usuários e não usuários dos serviços. 

, 

O objeto da avaliaçã~ deve contemplar pelo menos os indicadores 
quantitativos, qualitativos e te poraisl assumidos .nas metas, programas e ações 
propostas. O processo de ava iação dtve tratar, entre outros temas, da estrutura e 
adequação dos recursos huma os e teçnolóqicos, das instalações. e equiPamem. tos e 
dos sistemas gerenciais ad+inistrati~os e operacionais às necessidades dos 
serviços prestados, inclusive d~s indicaldores de produtividade e de eficiência destes 

, 

recur~~~.:. . ......•. i.)......' >'/. i 

( qua;&~~~~:~~ .. \&~i~er~!~.~t;\r'vi~l:;;~~~~ll~:,}{ill. 

No q~e sê refere /a~s r$sultadof da ',ê!pIiQªoJliqªde( do rPlano, devem ser 
monito(ados;e~:av,aJi~dds;,'~ntre outros: r" ,,'" "', ' 

• In~~r~j;~~~~'~:;'·=VOIUÇãO das in~tâlaçIB~~'<exístêpt~'r r1QhJyni.êr€iÔ, como por 
exemplo a quantidades de I,red~s, ãdUtor~s," coletor~s'" ê<' emissários 
executados, a quantida1e de li~,ações atendidas, a quantidade de estações 
elevatórias e estações ide tratamento. de água e de esgoto, executadas, 
reformadas, ampliadas etc.; 

• Indicadores técnicos e i operacibnais relacionados à utilização efetiva da 
infraestrutura instalada; I, li 

• Indicadores da qualidade da áqua bruta e tratada, dos efluentes dos esgotos 
e dos corpos receptores, aferidos através de ensaios laboratoriais para a 
verificação da eficácia dos tratamentos; 

• Indicadores de reqularidade da 8restação dos serviços, estimados a partir da 
análise da evolução dOS!tendim~ntos., com. parando o indicador com as rneta~. 
do plano e analisando s condjções e eventuais restrições do acesso aos 
serviços disponíveis, pa icularrnénte as de natureza econômica; 

• Indicadores de atendimento d~ demanda efetiva e potencial; verificados 
através do mapearnento] geográ~ico e análise do perfil social da população e 
de usuários não aten~' idos (com ou sem serviço à disposição) e da 
Observa. ção das soluçõ s adot~. das para atendimento. Estes indicadores 
também podem ser obti os através do mapeamento geográfico e análise do 

.~ '11 

a 4 
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,~:I?Jefeitura, de,a~g~~p 
os ~~rvi,çbs de. abasté8i~~' 
invesÜrne'ntos;':\P~~~; a c~r~Ç 
infraestnltura 'n~b~ssária ao 

perfil socioeconômico 
política de subsídios sua 
abrangência e efetividad ; 

• Indicadores financeiros, capa 
investimentos realizado 

• Monitoramento das i 
esgotamento sanitário 
avaliar os impactos nos 
recursos naturais. 

rios inadimplentes e da interp 
nformidade com a realidade sua 

de refletir as informações referen aos 

Os dados e indicado 
disponibilizados no SNIS - 
Básico e sistematicamente atu 

à prestação dos serviços deverão ser 
Nacional de Informações em Saneamento 

ÃO DE INVESTIMENTOS E REC OS 

assim,·,~ .•. ~ .• r~~tél .. Ç~O, .. 9~'~?8J-i~0 
"D:i~Ht~:"~;dÕ':;" t~lt()':' dos 

est~~t~ra sEg~ri~~, ~~xer.á, aléT di PIestar 
. .:\~;iP~.';:~Tggt~~~fitó i/sanit~·rI?,',::;;f:~.;?liz.ar 

9; ·:I~9Llp~ra.ç,ão ... ;:.9.4· ::mqc.J~rnJgé!.Q~P da 
nho.dp~ :r:eferjdos.;,sery,iç.os! possibilitando, 
à coletiviô'àdéL' . . . ' 

i inves fontes, de: recursos para as 
obras/instalações e melhori admi i ~ãd:···n&ce~sit'~rh( •. sê li limitar ao 
financiamento público, existi : o alte: ativas para implementação das soluções 
propostas no Plano através i de i stimentos privados, a serem avaliadas e 
desenvolvidas. O edital de ch' público 003-2017, orientador do presente 

os relativos aos sistemas de abastecimento 
Município de Caravelas/BA, por empresa 

I 
Os investimentos p istos v am à universalização dos serviços de 

abastecimento de água e de 'gotam 'nto sanitário e o atendimento das exigências 
dos padrões legais de lança I nto de i efluentes de esgoto, devendo adequar-se a 
viabilidade econômico-finance ra de m programa de forma que os benefícios 
atingidos tenham continuidade 

conforme este Plano está avaliada em 
renciados nas tabelas SINAPIIEMBASA a 

lor corresponde à totalidade dos sistemas 
pelo Plano e ações pontuais estendidas à 

A universalização dos 
aproximadamente R$ 57 mil 
preços de janeiro de 2018. 
urbanos de água e esgoto a 
área rural dispersa. 

~ 
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A síntese das 
programa de execução nos 
(12 anos) e de crescimento ve 

recursos previstas para este Plano. seu 
prazo curto (4 anos), médio (8 anos ,!Iongo 
30 anos), está distribuída conforme o . ro 

o 

o 

1.1.4 o o 

o 

1.1.4 . 392.686 392.686 1.570.746 

o 

1.373.667 

o 

305.259 

o 

319.962 
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169.325 


