
Esgoto Tratado 

ET2 – Ação que esteja contemplada no Plano de saneamento 

Abaixo seguem alguns exemplos de Ações com o ritmo Diagnostico, Proposta, Ferramenta de 

Comunicação e Resultados 

Diagnostico 

Analisando o cronograma de ações previstas no Plano de Saneamento Básico, 
diagnosticamos a ação proposta para drenagem urbana que tem relação direta a limpeza 
das galerias. Verificamos as reclamações dos últimos 4 anos no Departamento de 
Ouvidoria de...., percebemos um aumento significativo nas reclamações de limpezas de 
galerias. 

Proposta 
 
Na inspeção das galerias pode-se observar a falta de coleta, transporte e disposição 
adequada das águas pluviais, privilegiando o escoamento superficial, seja pela falta de 
galerias de águas pluviais, ou galerias que não tem a capacidade para coletar o 
escoamento superficial devido á sub-dimensionamento, por entupimento ou por falta de 
manutenção.  
 
Pensando em reduzir os pontos de alagamentos em Fernandópolis, quando as causas 
estão relacionadas com entupimentos ou falta de manutenção, a proposta inicial é a ação 
de mapear os pontos de alagamento em Fernandópolis e realizar constantes limpezas nas 
galerias com grandes incidências de alagamento.  
 
3. Ferramenta de Comunicação 

A Secretaria de Meio Ambiente do município resolveu que utilizará como ferramenta de 

comunicação ambiental para a ação proposta no plano de saneamento básico, marcadores 

nos pontos críticos de alagamentos no município. Para isto, será construído um mapa de 

com os pontos aonde há alagamentos constantes, em virtude das chuvas na cidade. Este 

mapa será disponibilizado aos munícipes e aos departamentos responsáveis pelas 

limpezas da cidade, nas páginas da Web da Secretaria de Meio Ambiente e da Prefeitura, 

com acesso gratuito por todos. 

4. Execução 
 
Os pontos de alagamentos serão obtidos através de coordenadas geográficas UTM, pelos 
técnicos da Secretaria de Meio Ambiente munidos de aparelhos GPS. Com as coordenadas 
em mãos, os dados serão jogados no programa Google Earth e com marcadores, 
marcaremos todos os pontos nomeando-os com nomes típicos das regiões pertencentes.  
Mapeados os pontos de alagamentos, este mapa será divulgado através de impressões e 
páginas da Web da Secretaria de Meio Ambiente. 
A finalidade do mapa com os pontos de alagamento é nortear os servidores da Prefeitura 
sobre os pontos mais críticos e que devem ser monitorados através de manutenções 
frequentes. Um cronograma será criado para que a limpeza e manutenção das galerias 
próximas aos pontos de alagamentos sejam feitas regularmente, empenhando-se para que 



as causas de alagamento em diminuam e minimize os problemas e a população tenha seus 
problemas solucionados. 

5. Resultados 

De acordo com o Plano de Saneamento Básico, os alagamentos por muitas das vezes 
acontecem em virtude da cidade não ter manutenção de limpeza frequente das galerias. 
Devido a isso, um cronograma de manutenções frequentes nas galerias traria a diminuição 
de alagamento e minimizaria os problemas da população.  
Assim, a Secretaria de Meio Ambiente espera que em parceria com a Secretaria de Obras 
Infraestrutura e Habitação consiga minimizar os problemas do município, e traga para o 
cotidiano da Prefeitura a limpeza e manutenção frequente das galerias, obtendo 
resultados satisfatórios e conscientes, permitindo minimizar/combater os problemas 
existentes. 

Outro exemplo 

  
1. Diagnostico  
 

Devido à necessidade de prestação de serviços com a devida qualidade à população, se faz 
necessário um monitoramento para qualificar e quantificar as informações obtidas referentes 
aos trabalhos desenvolvidos pertinentes ao sistema de esgotamento sanitário. 
 

2. Proposta  
 
Com ênfase na redução de custos operacionais em manutenção de redes de esgoto, 
diminuição de incidências de obstruções, bem como a minimização de impactos ao meio 
ambiente decorrente de extravasamentos de efluentes. Para isso, algumas medidas são 
adotadas com o intuito de contribuir para a preservação do meio ambiente, como também 
proporcionar qualidade de vida para a sociedade.  
A presente ação se baseia na manutenção de redes de esgotos deterioradas pelo tempo. Essa 
manutenção tem como propósito melhorar o saneamento básico do município. Em vista que 
os munícipes estão cada vez mais exigentes, sabendo dos seus direitos, preocupados com a 
qualidade de vida, da eficiência dos serviços prestados e com a preservação do meio ambiente.  
 

3. Ferramenta de comunicação ambiental  
 
Para informar a população da manutenção de redes de esgoto, foi criada uma pagina em rede 
social, onde são postadas informações, fotos e comunicados.  
Além disso, será veiculada matéria no jornal a fim de ratificar a importância do tratamento de 
esgoto e manutenção de redes.  
 

4. Execução  
 
Os sistemas de esgotos sanitários são projetados, construídos e operados para atenderem 
continuamente em quaisquer pontos servidos de acordo com a demanda e com o menor custo 
possível. Estes princípios serão atingidos partindo da eficiência da operação e dos serviços de 
manutenção. Tendo em vista isso, os próprios munícipes informam o departamento de 
saneamento básico da prefeitura quando há a necessidade de manutenção em redes de 
esgoto, quando isso não ocorre à equipe de saneamento identifica o vazamento ou 
imperfeição e faz o reparo.  

 



5. Resultados  
 
As manutenções no sistema redes de esgoto são necessárias, portanto, sendo importante 
manter o sistema em bom funcionamento, garantindo às características de projeto e a 
expectativa da população. O trabalho da equipe de manutenção esta sendo mais ágil, devido à 
ajuda da população ao comunicar o local do reparo.  
Foi adotado a inspeções de rotina nos pontos de maior entupimento de esgotos, denominados 
“PONTOS CRÍTICOS”. Isso esta facilitando o andamento do trabalho.  
As manutenções nas redes de esgotos foram reduzidas, além da diminuição dos custos 
operacionais e da garantia da satisfação dos usuários do sistema e da preservação do meio 
ambiente, bem como da garantia de resultados eficazes 


