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2. INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB se insere no 

contexto da Lei Federal nº 11.445, de 2007, atualizada pela Lei Federal 14.026, de 

2020, que estabelece as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e para a 

Política Federal de Saneamento Básico (LNSB), e do Decreto Federal nº 7.217, de 

2010, que regulamenta a referida Lei, bem como, do Estatuto das Cidades (Lei 

Federal nº 10.257, de 2001), que define o acesso aos serviços de saneamento 

básico como um dos componentes do direito à cidade. Considera também, como 

referência, o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, tanto em seu 

conteúdo quanto estrutura. Do ponto de vista das informações e indicadores 

principais dos serviços de saneamento básico, adotou-se os dados do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS e do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. 

O planejamento do saneamento básico é um dos pilares centrais da gestão 

dos serviços, juntamente com a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, 

e a participação e controle social. O PMSB é o instrumento principal para o 

estabelecimento das condições para a prestação dos serviços de saneamento 

básico, definindo objetivos e metas, diretrizes e estratégias, bem como ações de 

saneamento básico necessárias. 

A universalização do acesso ao saneamento básico, com segurança, 

qualidade e regularidade e modicidade de custos, é um desafio que o poder público 

municipal, titular destes serviços, deve encarar como um dos mais significativos. 

Nesse sentido, o PMSB se constitui em importante ferramenta de planejamento e 

gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias e ambientais do município 

e, consequentemente, da qualidade de vida da população. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico refere-se a um requisito prévio 

para que o município possa ter acesso aos recursos públicos não onerosos e 

onerosos para aplicação em ações de saneamento básico.  

O Plano é, ainda, condição de validade dos contratos que tenham por objeto 

a prestação de serviços públicos de saneamento básico, conforme previsto no art. 

11, inciso I, da LNSB. Ademais, o Decreto Federal nº. 7217, de 2010, em seu artigo 
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26, § 2º (alterado pelo Decreto Federal nº 10.203, de 2020), vincula a existência de 

Plano de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços, segundo os 

preceitos estabelecidos na Lei Federal nº 11.445, de 2007, como condição de 

acesso, após 31 de dezembro de 2022, a recursos orçamentários da União ou a 

recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

Administração Pública Federal, quando destinados a serviços de saneamento 

básico. 

Considerando o art. 10-B da Lei Federal 14.026/2020 o PMSB deve ter sua 

revisão realizada periodicamente em prazo não superior a 10 anos, o qual também 

é preconizado na Lei Federal n. º 11.445/2007, que institui a Política Nacional de 

Saneamento Básico e estabelece a necessidade de elaboração do PMSB. 

A fase de elaboração do PMSB é composta por várias etapas, que não são 

estanques e por vezes são desenvolvidas concomitantemente. Cada etapa é 

caracterizada por atividades específicas e se consolidaram no Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

Portanto, o presente Plano de Saneamento Básico é estruturado 

considerando a seguinte estruturação. 

• Volume I - Produto A – Atividades Iniciais 

• Volume II - Produto B - Estratégia de Mobilização, Participação Social e 

Comunicação do PMSB 

• Volume III - Produto C - Diagnóstico Técnico-Participativo 

• Volume IV - Produto D - Prognóstico do Saneamento Básico 

• Volume V - Produto E - Programas, Projetos e Ações do PMSB 

• Volume VI - Produto F - Indicadores de Desempenho do PMSB  

• Volume VII - Produto G - Minuta do Projeto de Lei para Aprovação do PMSB 

e Minuta da Política Municipal de Saneamento Básico 

O PMSB visa dotar o município de instrumentos e mecanismos que permitam 

a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir 

a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico com qualidade, 

equidade e continuidade, por meio de metas definidas em um processo participativo.  
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3. OBJETIVOS 

 

São objetivos do PMSB promover a saúde, a qualidade de vida e do meio 

ambiente, contribuir para organizar e estabelecer a gestão dos serviços públicos de 

saneamento básico, segundo as diretrizes nacionais contidas na Lei 11.445, de 

2007, incluindo as condições para o planejamento, a regulação e fiscalização, o 

controle social e a prestação dos serviços, de forma a que cheguem a todo cidadão, 

integralmente, sem interrupção, com eficiência e qualidade, assegurada a 

sustentabilidade econômico-financeira.  

O PMSB tem ainda como objetivos dotar o gestor público municipal de 

instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazos, de forma a atender as 

necessidades presentes e futuras de infraestrutura de saneamento básico do 

município, além de contribuir para preservar a saúde pública e as condições de 

salubridade do habitat humano, bem como priorizar a participação e o 

empoderamento da sociedade, por meio da participação e controle social.  

O PMSB contém os elementos necessários para a tomada de decisão do 

poder público municipal acerca da implantação, ampliação e melhoria dos serviços 

e sistemas de saneamento básico, tais como valores e datas dos investimentos a 

serem realizados, parâmetros e padrões de qualidade dos serviços, metas para a 

universalização e diretrizes sobre a cobrança dos serviços, dentre outros.  

Em relação aos demais agentes com responsabilidade sobre os serviços de 

saneamento no município, o PMSB orienta a atuação e é instrumento obrigatório a 

ser cumprido pelos prestadores de serviço e pelos órgãos responsáveis pela 

regulação e fiscalização. Por fim, o Plano subsidia a atuação dos organismos da 

sociedade civil para a participação e controle social. 
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4. ABRANGÊNCIA 

 

O PMSB abrange todo o território do município, urbano e rural, e contempla 

os quatro componentes do saneamento básico, que compreendem, 

necessariamente: 

✓ Abastecimento de Água Potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 

e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a 

captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;  

✓ Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente; 

✓ Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário de varrição e limpeza 

urbana de logradouros e vias públicas; e 

✓ Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem das águas pluviais urbanas, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, bem como limpeza e 

fiscalização preventiva das respectivas redes 
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5. PRAZOS PARA O HORIZONTE, A AVALIAÇÃO E A REVISÃO 

 

O horizonte de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico é 

definido pela Lei Federal n° 11.445, de 2007, com redação atualizada pela Lei 

Federal n° 14.026, de 2020, em seu Art. 52, § 2º, que preconiza que este 

planejamento seja elaborado com horizonte de 20 (vinte) anos. Contudo, deve-se 

considerar as especificações do município de Pau D’Arco – PA e a realidade da 

prestação de serviços dos serviços públicos de saneamento básico, em especial ao 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 

Considerando que o presente planejamento deve considerar as 

possibilidades de prestação de serviço de saneamento e as especificações do Art. 

57, § 1o, da Lei Federal n° 11.445, de 2007, este PMSB será elaborado com 

horizonte de planejamento de 20 (vinte) anos, acrescidos por mais 10 (dez) anos 

totalizando 30 (trinta) anos de planejamento, viabilizando assim propostas, 

programas e ações condizentes com as legislações atuais e realidade municipal e 

estadual. A seguir é discriminado os prazos para horizonte, avaliação e revisão. 

✓ Horizonte do Plano: 30 anos, compreendidos no seguinte período: 

o Primeiro ano de vigência: 2021 

o Último ano de vigência: 2051 

✓ Periodicidade da avaliação: o PMSB deve ser avaliado anualmente 

✓ Periodicidade da revisão: Conforme preconizado no Art. 57, § 1º, do Decreto 

Federal n° 7.217, de 2010, o PMSB deve ser revisado a cada 04 (quatro) anos, a 

partir do primeiro ano de vigência do Plano, e de acordo com o Art. 19º, § 4º, da Lei 

Federal n° 11.445, de 2007 (Revisada pela Lei Federal n° 14.026, de 2020) a revisão 

deve ser em prazo não superior a 10 (dez) anos. 
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6.  VOLUME I 

6.1. PRODUTO A – ATIVIDADES INICIAIS 

 

A etapa inicial da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

município de Pau D’Arco – PA é constituída pela elaboração do Volume I/Produto 

A. O Volume I é uma das etapas do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), sendo esse o marco inicial do Plano, o qual é fundamental para definição 

dos setores de mobilização social e do número de eventos setoriais a serem 

realizados durante a elaboração do PMSB, permitindo subsidiar o planejamento e a 

gestão de serviços de saneamento básico do município. 

Tal produto trata-se da definição da nomeação do Comitê Executivo, bem 

como mapeamento dos atores locais, proposta de composição do comitê de 

coordenação, além de propor a definição dos Setores de Mobilização (SM).  

 

6.1.1. Comitê Executivo 

 

O ato inicial da elaboração do PMSB é a definição dos grupos de trabalho. 

Comitê Executivo e Comitê de Coordenação. Estes dois comitês devem ser criados 

formalmente, mediante ato público do Poder Executivo Municipal, a Prefeitura 

Municipal. 

O Comitê Executivo tem por finalidade mapear os atores sociais do 

município. Os atores sociais são os representantes da comunidade que tenham 

interface com o saneamento básico local e possam contribuir com a equipe técnica 

no diagnóstico técnico participativo. 

Ademais, o Comitê Executivo é parte integrante do processo de definição da 

composição do Comitê de Coordenação, propondo com base no mapeamento dos 

atores sociais a sua composição, bem como a organização da sua estrutura, uma 

vez que, se trata de uma organização que possui poder consultivo e deliberativo em 

prol de um objetivo comum, o saneamento básico do município de Pau D’Arco – PA. 

Quando se refere à organização do Comitê de Coordenação, o Comitê Executivo 

deve elaborar o seu regimento interno, de forma a definir um conjunto de normas 

que auxilie no perfeito desenvolvimento da elaboração do presente PMSB.  
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Além de organizar esta atividade inicial, o Comitê Executivo é a instância 

responsável pela operacionalização de todo o processo de elaboração do Plano, ou 

seja, executar todas as atividades previstas na estruturação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, e preparar todos os Produtos a serem apresentados a 

comunidade, submetendo-os antes à avaliação e aprovação do Comitê de 

Coordenação. 

 

6.1.1.1. Definição da Equipe Técnica do Comitê Executivo 

 

A fim de iniciar a elaboração do PMSB, o Poder Executivo Municipal deve 

instituir o Comitê Executivo responsável pelo presente planejamento, para tanto, o 

poder público municipal deve ter como equipe técnica mínima os seguintes 

profissionais: 1 un. Engenheiro Coordenador (Ambiental, Civil ou Sanitarista), 1 un. 

Engenheiro (Ambiental, Civil ou Sanitarista) e 1 un. Profissional com formação 

Ciências Sociais e Humanas, com destaque para Sociólogo, Pedagogo e Assistente 

Social (FUNASA, 2018). Podendo essa equipe ser complementada com outros 

profissionais especialistas. 

A nomeação do Comitê de Execução deve ser realizada por meio de Portaria 

ou Decreto, em conformidade com o ato administrativo adotado pelo jurídico 

municipal. 

 

6.1.1.2. Atribuições do Comitê Executivo 

 

Em suma o Comitê Executivo é responsável pela realização do primeiro 

momento da elaboração do PMSB, tendo como principais objetivos a constituição 

dos Comitês e o chamamento da população para participar do Plano, sendo 

responsável pela organização da Estratégia Participativa. Tal organização, de 

acordo com o Termo de Referência da FUNASA (2018), tem como atividade 

principal: 

• Fazer o mapeamento dos atores locais, o que inclui identificar as formas de 

organização social da população; 

• Propor a composição do Comitê de Coordenação; 
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• Definir os Setores de Mobilização (SM), que irão compor o arranjo 

regionalizado para promover a participação em torno da elaboração do PMSB em 

todas as áreas do município. 

 

6.1.2. Mapeamento dos Atores Sociais 

 

O mapeamento dos atores sociais a ser realizado pelo Comitê Executivo 

deve considerar os critérios de capacidade de diálogo com a população e 

organização social com a interface saneamento, ou seja, é necessário avaliar o 

potencial de contribuição desses representantes à elaboração do PMSB. Além dos 

atores, é necessário identificar as formas de mobilização e atuação desses atores 

frente à comunidade. 

A definição de atores sociais se refere tanto a representantes da comunidade 

como também, formas de mobilização e sistema de comunicação local que serão 

de extrema importância para o alcance do melhor desempenho da estratégia 

participativa. A participação dos atores sociais é aqui considerada não somente via 

instituições, mas também da sociedade civil em geral. 

 

6.1.2.1. Identificação dos Atores Sociais 

 

Primeiramente deve ser realizado o levantamento bibliográfico da existência 

de Associações Locais e outras formas de representação da comunidade. Além de 

identificar os atores, deve-se articular e efetivar uma reunião de trabalho entre o 

Comitê de Execução e os atores sociais e institucionais do município, de forma a 

decidir democraticamente a composição do Comitê de Coordenação. 

Nesta oportunidade poderá ser realizada a Oficina de Capacitação do Comitê 

de forma a unificar ao processo de escolhas dos componentes a sua capacitação. 

Os atores sociais identificados (líderes, presidentes de associações, 

vereadores, diretores, entre outros) serão convidados por meio de um ofício convite, 

enviados com antecedência aos eventos e contendo informações básicas, sobre o 

local, horário e o tema, em nome da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA por 

meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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A seguir são apresentados alguns atores estratégicos para a comunicação e 

mobilização da população de Pau D’Arco – PA em prol do Saneamento Básico. 

 

Quadro 1: Atores Sociais da Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

NOME E CARGO INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA 

Maraize Nunes Ribeiro Fontes/Enfermeira 
Coordenadora 

Programa Saúde da Família – PSF Marajoara 
(Zona Rural) 

Kelly de Sousa Moreno/ Enfermeira 
Coordenadora 

Programa Saúde da Família – PSF Boa Sorte 
(Zona Rural) 

Maraiane Nunes Ribeiro Fontes/ Enfermeira 
Coordenadora 

Programa Saúde da Família – PSF Guarantã 
(Zona Rural) 

Maria das Dores/ Enfermeira Coordenadora 
Programa Saúde da Família – PSF Maria das 

Dores Bezerra (Zona Urbana) 

Aline Nunes/ Servidora Municipal Secretaria Municipal de Saúde 

Samuel/ Diretor  
Escolas do Campo de Pau D’ Arco – PA e 

Comunidade Indígena 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Os segmentos organizados da população local com representação nas 

comunidades urbanas e rurais, no setor empresarial, nos movimentos sociais, no 

setor público de outros níveis de governo e de outros poderes como o Poder 

Judiciário (Ministério Público, Defensoria Pública, com presença no município) e, 

particularmente, do Poder Legislativo Municipal são importantes atores sociais no 

contexto no PMSB. 

Também o envolvimento dos servidores públicos municipais no processo de 

elaboração do PMSB pode funcionar como salto de qualidade na própria forma de 

atuação da Administração Municipal, na medida em que passam a compreender 

melhor o impacto das políticas públicas para o município e a população. 
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6.1.3. Proposta de Composição do Comitê de Coordenação 

 

O Comitê de Coordenação a ser definido deve contemplar os atores sociais 

identificados, preferencialmente deve ser realizado por meio de Decreto Municipal. 

O Comitê de Coordenação propõe ao PMSB a busca pela pluralidade da situação 

do saneamento básico, pelo mesmo advir do saber popular, uma vez que, não há 

requisitos mínimos de formação superior, podendo esse ser formado por 

representantes de diferentes níveis de escolaridade. 

Por meio da definição e criação dos dois Comitês, o município de Pau D Arco 

– PA irá conduzir o processo de mobilização, participação social e de comunicação 

com o objetivo de informar à população sobre a elaboração do PMSB. 

 

Quadro 2: Proposta de composição do Comitê de Coordenação da elaboração do PMSB de Pau 
D’Arco – PA 

NOME E CARGO INSTITUIÇÃO QUE REPRESENTA 

Charles Wagner Alves Ribeiro 
Wandersom Monteiro Magalhães 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(Coordenador) 

Nubiane da Silva Nunes Carvalho 
Weslene Guimarães 

Secretaria Municipal de Administração 

Marcos Severiano Soares 
Adão Nunes Guimarães 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 

Juvenal Alves dos Santos 
River Nunes de Sá 

Câmara Municipal 

Emival Barbosa Nogueira 
Aline Nunes 

Vigilância Sanitária de Pau D’ Arco 

Luis Texeira Dias 
Rosa dos Santos Ribeiro 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Leozany Alves Pereira 
Susi Rocha Borges 

Secretaria Municipal de Educação 

Telma Milhomem de Abreu Pena 
Manoel Jucivan Ferreira da Silva 

Povoado Marajoara 

José Lopes de Moraes 
Maria Helena Rodrigues Ferreira 

Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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6.1.4. Definição Dos Setores De Mobilização (SM) 

 

Os setores de mobilização foram definidos em duas regiões: zona urbana e 

rural. A zona urbana foi dividida em três setores de mobilização, priorizando o 

envolvimento dos atores sociais identificados, bem como a zona rural. A definição 

dos setores de mobilização foi pautada na representatividade dos aglomerados 

populacionais e pontos estratégicos para a realização da mobilização social. Dessa 

forma, o município foi dividido em duas regiões e 6 (seis) Setores de Mobilização 

(SM), conforme apresentado a seguir. 

 

Quadro 3: Setores de Mobilização (SM) da elaboração do PMSB de Pau D’Arco - PA 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

Z1 – Auditório da Praça/Centro e extremidades 
Z4 – Escola União Guarantã/ Assentamento 
Magdalena Nicolina Rivetti 

Z2 - Secretaria Municipal de Saúde/ Centro, 
zona rural e extremidades 

Z5 – Escola Municipal Marajoara/ Povoado 
Marajoara 

Z3 – Escola Estadual/ Centro, zona rural e 
extremidades 

Z6 – Auditório da Praça/Comunidade Indígena 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Cada comunidade possui uma dinâmica própria, mesmo estando no mesmo 

território municipal. Pensando nisso os eventos em cada setor devem ser 

planejados de maneira única e exclusiva para que atenda a particularidade de cada 

um. 

 

6.1.5. Chamamento Público 

 

O primeiro evento da Estratégia Participativa deve ser o chamamento da 

população do município. Este evento tem como principal objetivo divulgar o 

processo de elaboração do PMSB e a sua Estratégia Participativa.  

Este evento pode ser uma chamada na rádio, um seminário, uma atividade 

cultural, bem como a utilização das mídias online. A mídia digital como forma de 

chamar a comunidade para participar de um objetivo comum é uma forte estratégia 

que pode ser utilizada amplamente pelo poder público municipal.  
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O chamamento para a participação deve ser o mais amplo possível, 

alcançando a população como um todo, o cidadão e a cidadã comum, e as mídias 

digital desempenham de forma positiva este papel. 

Chamar a comunidade para participar desse momento de construção da 

elaboração de um planejamento, indica que se deve realizar a divulgação da 

decisão do município em elaborar, neste caso, a Elaboração do PMSB, de forma 

que eles entendam a importância deste planejamento, a estratégia participativa e 

se engajem no contexto. 

Buscando-se definir qual a melhor estratégia de chamamento, avaliou-se 

dois aspectos, a cultura local e a participação da comunidade em eventos. Junto a 

Administração Pública, pode-se diagnosticar que a comunidade é bem restritiva 

quanto à participação que exija o seu deslocamento, sendo essa uma cultura local 

da comunidade, o que consequentemente repercute em uma baixa participação em 

eventos de mobilização. 

Desse modo, buscou-se focar em alternativas que chegassem próximas da 

comunidade de forma mais cômoda, optando-se por divulgação em mídias digitais, 

WhatsApp e na rádio local. Para tanto, é necessário realizar o levantamento das 

mídias institucionais disponíveis, sendo a principal o Portal da Transparência da 

Prefeitura Municipal.  
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Figura 1:Chamamento da Comunidade no Portal da Prefeitura (1) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 2: Chamamento da Comunidade no Portal da Prefeitura (2) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 3: Chamamento da Comunidade no Portal da Prefeitura (3). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 4: Chamamento da comunidade por meio de WhatsApp e Vídeo produzido pela Secretaria 

de Administração. Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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6.1.6. Decreto de Nomeação do Comitê Executivo 

 
Figura 5: Nomeação do Comitê de Execução pelo Decreto n° 235/2021(1). 
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Figura 6: Nomeação do Comitê de Execução pelo Decreto n° 235/2021(2). 
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Figura 7: Nomeação do Comitê de Execução pelo Decreto n° 235/2021(3). 
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7. VOLUME II 

7.1. PRODUTO B – COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

O Volume II deste planejamento corresponde ao Produto B, o qual consiste em 

planejar os procedimentos estratégicos, mecanismos e metodologias do período de 

elaboração do PMSB, visando garantir a efetividade da participação social em todas 

as fases de elaboração do plano. 

Para isso, foram estabelecidas estratégicas para a participação efetiva da 

sociedade, sendo estas relacionadas na figura a seguir. 

 

 
Figura 8: Estratégias de Mobilização previstas neste plano de mobilização. 

Fonte: VRP Ambienta, 2021. 

 

Sendo assim, a Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação 

tem como objetivo promover e organizar a interação da comunidade na Elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico do município. 

 

  

Audiência Pública

Eventos de Mobilização Social

Divulgação e disposição das informações e estudos do PMSB

Identificação dos atores sociais parceiros para apoio

Discussão preliminar da realidade atual do saneamento básico
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7.1.1. Comitê de Coordenação e Comitê Executivo 

 

Após o mapeamento dos atores sociais realizado pelo Comitê Executivo 

considerando critérios de capacidade de diálogo com a população e organização social 

com a interface saneamento, ou seja, é necessário avaliar o potencial de contribuição 

desses representantes à revisão do PMSB e a identificação das formas de mobilização 

e atuação desses atores frente a comunidade, nomeia-se Comitê de Coordenação. 

O Comitê de Coordenação a ser definido deve contemplar os atores sociais 

identificados, preferencialmente deve ser realizado por meio de Decreto Municipal. O 

Comitê de Coordenação propõe ao PMSB a busca pela pluralidade da situação do 

saneamento básico, pelo mesmo advir do saber popular, uma vez que não a requisitos 

mínimos de formação superior, podendo esse ser formado por representantes de 

diferentes níveis de escolaridade. 

Por meio da definição e criação dos dois comitês, o município de Pau D’Arco – 

PA irá conduzir o processo de mobilização, participação social e de comunicação com 

o objetivo de informar à população sobre a elaboração do PMSB. 

 

7.1.2. Relatório de Estratégia e Mobilização Social 

 

A partir da definição dos grupos de trabalho, foi possível definir com maior rigor 

a quantidade de Setores de Mobilização, e as estratégias a serem adotadas, visando 

garantir a efetividade da participação social, tendo em vista a quantidade e localização 

dos aglomerados rurais, o calendário de reuniões dos grupos de trabalho, dos 

povoados e os dias mais apropriados para realizar reuniões tanto na zona urbana 

como na zona rural. 

Mediante o exposto ficou definido 06 (seis) eventos de mobilização social, dos 

quais 4 (quatro) na zona urbana com participação dos atores sociais e 2 (dois) na zona 

rural. Para tanto, a elaboração do PMSB de Pau D’ Arco - PA teve os seguintes canais 

de comunicação e mobilização social adotados no processo de elaboração do PMSB: 
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I. Página no site da Prefeitura na internet para divulgação de informações e do 

calendário de elaboração do PMSB, com endereço de e-mail para recebimento 

de contribuições, além de disponibilização das versões preliminar e final do 

Plano; 

II. Página das redes sociais e rádio local para incentivar a participação da 

comunidade na Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau 

D’Arco – PA; 

III. Folder de divulgação nos endereços eletrônico na internet estimulando a 

população a participar do processo de elaboração do Plano; 

IV. Ofícios convidando entidades e órgãos importantes, tais como prestadores de 

serviços, entidades reguladoras, Câmara de Vereadores, dentre outros;  

V. Uma Oficina de Capacitação do Comitê de Coordenação; 

VI. Seis Eventos setoriais, para discussão e contribuição ao Diagnóstico 

Participativo; 

VII. Gravação de vídeos institucionais incentivando a comunidade a participar da 

elaboração do PMSB no Questionário Online e Audiência Pública; 

VIII. Aplicação de Questionário Online referente aos serviços de saneamento básico, 

como alternativa à Pandemia da COVID-19 que limita a participação presencial 

de representantes da comunidade; 

IX. Uma audiência pública para apresentação e discussão da versão preliminar do 

PMSB, ambas com recebimento de contribuições dos moradores por escrito; e  

X. Uma consulta pública para recebimento de contribuições da população à versão 

preliminar do PMSB, via internet e também por meio de recebimento de 

contribuições por escrito entregues no prédio da Prefeitura. Cabe esclarecer 

que a comunicação, participação e controle social continuam por todo o período 

de implementação do PMSB, em especial no processo de monitoramento e 

avaliação e também nos momentos de revisão do Plano. 
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7.1.2.1. Da Capacitação do Comitê de Coordenação 

 

Consiste na realização da reunião de trabalho que consiste em unir os grupos 

de trabalhos criado e definidos, sendo o Comitê de Coordenação e Comitê de 

Execução, de forma a discutirem e aprovarem o processo de mobilização proposto, 

sendo essa reunião o marco inicial da mobilização social na comunidade de Pau 

D’Arco – PA. 

Foi realizado inicialmente a reunião de trabalho para nivelamento das 

informações básicas, identificação dos atores sociais, logo em sequência ocorreu a 

nomeação do Comitê de Coordenação e a Oficina de Capacitação do Comitê de 

Coordenação, de forma a apresentar a importância do Comitê seus objetivos, funções 

e definir por meio de regimento interno a sua atuação ao longo de todo o processo 

construtivo do PMSB. 

A oficina de capacitação foi realizada online no dia 02/09 às 8h por meio da 

Plataforma Google Meet utilizando de apresentação de mídias projetadas, a fim de 

detalhar todo o processo de construção e de participação do Comitê de Coordenação, 

bem como de disponibilizar o Cronograma de Execução da Elaboração do PMSB. 

A sua metodologia foi participativa, tendo a apresentação técnica por parte do 

Comitê de Execução e a abertura de espaço livre para tirar dúvidas e fazer 

considerações. A seguir são apresentados os registros da Oficina de Capacitação. 

 
Figura 9: Registro Fotográfico da Oficina de Capacitação do Comitê de Coordenação e Comitê de 

Execução. Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 10: Registro do material apresentado na oficina. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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7.1.2.2. Dos Eventos Setoriais 

 

Na realização de cada evento setorial foi explicada a metodologia adotada, e 

posteriormente disponibilizado um roteiro prático construído pela Assistente Social que 

compõe a equipe contratada, de maneira a facilitar o desenvolvimento dos trabalhos. 

Portanto, o objetivo dos eventos são apontar elementos que venham a fornecer 

subsídios para o debate na construção da etapa de Diagnóstico, do Prognóstico e do 

Planejamento Estratégico, onde foram desenvolvidos temas como: 

• Identificação dos problemas do saneamento básico a serem priorizados por 

ordem de importância, levando em consideração os emergenciais, de curto, médio e 

longo prazo; 

• Sugestões para possíveis soluções dos problemas diagnosticados; 

• Levantamento do cenário atual e futuro; 

• Levantamento da participação da comunidade nos problemas e soluções 

apontadas, bem como nas causas desses problemas diagnosticados. 

O método utilizado no desenvolvimento dos eventos setoriais constitui o 

caminho e instrumentos básicos de instigação que conduziram o proceder científico 

de um percurso para alcançar um objetivo. 

Portanto, o método de Árvores de Problemas é importante para identificar e 

selecionar um dos problemas do local do contexto de trabalho, identificando as suas 

causas e consequências, com o fim de focar nas causas principais, pois elas garantirão 

que o problema, se não resolvido, seja minimizado. Os focos nas consequências do 

problema apenas mascaram a sua resolução. Daí a importância aplicativa da 

metodologia “Árvore de Problemas” que tem como fulcro a definição do que é causa e 

do que é consequência de um problema (SOUZA, 2010). 

A “Árvore de Problemas” é considerada uma das metodologias interessantes 

para desenvolver um projeto de intervenção, sendo composta por diagramas que 

analisam um problema do ponto de vista das causas que o criam e tem como objetivo 

encontrar as causas dos problemas para desenvolver projetos que as eliminem 

(CORAL et al., 2009). 

O Diagrama de Árvore é classificado no Japão entre as primeiras e principais 

ferramentas gerenciais para o controle da qualidade. Não obstante sua repercussão 
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elevada, o Diagrama de Árvore é uma ferramenta simples, fácil de ser utilizada e 

apresenta vantagens em relação a outras metodologias, principalmente devido ao fácil 

manuseio, pelo fato de se adequar aos diversos ambientes, contextos e áreas de 

atuação, além do melhor desempenho no processo de identificação da causa raiz, 

fundamental para qualquer método de solução de problemas (ORIBE, 2012). 

Para construir a Árvore de Problemas, podem ser utilizadas várias técnicas que 

consistem na reunião de um grupo de pessoas, com representantes de vários locais 

da região e que tenham conhecimento do contexto do problema e da realidade local 

do saneamento básico. Característica essa, encontrada de forma única e exclusiva 

das escolas, que permitem a inclusão e interação de alunos e professores que moram 

e vivem em diversas rurais e setores de Pau D’Arco – PA. 

Para tanto, foram realizados os eventos setoriais nos setores de mobilização já 

mencionadas. A seguir é apresentado os registros dos eventos setoriais. 

 

• SMZ1 – Auditório da Praça/Centro e extremidades 

 

O Evento Setorial fez parte do setor de mobilização da zona urbana e foi 

realizado na sede no Auditório da Praça no dia 20/09/2021 às 10:00h. Obteve o total 

de 38 (trinta e oito) presentes, a participação reduzida se deu por conta da Pandemia 

da COVID-19. A mobilização foi feita por meio de ofício convite aos órgãos 

representativos do centro e da comunidade por meio de convite online. 

 
Figura 11: Registro fotográfico do SMZ1 - Auditório da Praça/Centro e extremidades. 

Fonte: VRP Ambiental,2021. 
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Figura 12: Registro fotográfico do SMZ1 - Auditório da Praça/Centro e extremidades 

Fonte: VRP Ambiental,2021. 
 

 
Figura 13: Lista de Presença do Evento Setorial – SMZ1. 

Fonte: VRP Ambiental,2021. 
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• SMZ2 – Secretaria Municipal de Saúde/ Centro, zona rural e extremidades 

 

O Evento Setorial do SMZ2 – Secretaria Municipal de Saúde/ Centro, zona rural 

e extremidades faz parte do setor de mobilização da zona urbana e foi realizado na 

Secretaria Municipal de Saúde no dia 21/09/2021 às 8:00h. Obteve o total de 5 (cinco) 

presentes, a participação reduzida se deu por conta da Pandemia da COVID-19. A 

mobilização foi feita por meio de ofício convite aos órgãos representativos e a 

comunidade. 

 
Figura 14: Registro fotográfico do SMZ2 – Secretaria Municipal de Saúde/ Centro, zona rural e 

extremidades. Fonte: VRP Ambiental,2021. 

Figura 15: Lista de Presença do Evento Setorial do SMZ2. 
Fonte: VRP Ambiental,2021. 
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• SMZ3 - Escola Estadual/ Centro, zona rural e extremidades 

 

O Evento Setorial do SMZ3 - Escola Estadual/ Centro, zona rural e 

extremidades faz parte do setor de mobilização da zona urbana e foi realizado na 

Escola Estadual no dia 20/09/2021 às 16:45h. Obteve o total de 5 (cinco) presentes, a 

participação reduzida se deu por conta da Pandemia da COVID-19. Além do dia 20/09, 

ocorreu no dia 22/09 visita às salas de aulas convidando os alunos a participarem da 

elaboração do PMSB por meio do Questionário Online. A mobilização foi feita por meio 

de ofício convite aos órgãos representativos e a comunidade. O Evento contou com a 

participação de professores, coordenadores e alunos que residem na zona urbana e 

rural.  

 

 
Figura 16: Registro fotográfico do SMZ3 – Escola Estadual/ Centro, zona rural e extremidades Fonte: 

VRP Ambiental,2021. 
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Figura 17: Registro fotográfico visitas as salas de aula do SMZ3 – Escola Estadual/ Centro, zona rural 

e extremidades. Fonte: VRP Ambiental,2021. 

 
Figura 18: SMZ3 – Escola Estadual/ Centro, zona rural e extremidades. 

Fonte: VRP Ambiental,2021. 
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• SMZ4 - Escola União Guarantã/ Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti 

 

O Evento Setorial do SMZ4 - Escola União Guarantã/ Assentamento Magdalena 

Nicolina Rivetti faz parte do setor de mobilização da zona rural e foi realizado na Escola 

União Guarantã no dia 21/09/2021 às 07:30h. Houve a participação de 7 (sete) 

famílias. A participação reduzida se deu por conta da Pandemia da COVID-19. A 

mobilização foi feita por meio de oficio convite e entrando em contato com os 

moradores. Além disso houve visita a proprietários. 

 

 
Figura 19: Registro fotográfico da SMZ4 - Escola União Guarantã/ Assentamento Magdalena Nicolina 

Rivetti. Fonte: VRP Ambiental,2021. 
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Figura 20: Lista de Presença do Evento Setorial – SMIV. 
Fonte: VRP Ambiental,2021. 

 

• SMZ5 – Escola Municipal Marajoara/ Povoado Marajoara 

 

O Evento Setorial do SMZ5 – Escola Municipal Marajoara/ Povoado Marajoara 

faz parte do setor de mobilização da zona rural e foi realizado na Escola Municipal e 

ocorreu no dia 21/09/2021 às 10:30h. Além disso foram feitas visitas aos pontos de 

captação de água do povoado, o evento contou com a participação de 8 (oito) pessoas. 

A participação reduzida se deu por conta da Pandemia da COVID-19. A mobilização 

foi feita por meio de telefone, entrando em contato com os moradores. 

 
Figura 21: Relatório Fotográfico do evento setorial no SMZ5 – Escola Municipal Marajoara/ Povoado 

Marajoara. Fonte: VRP Ambiental,2021. 
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Figura 22: Lista de presença do evento setorial no SMZ5 – Escola Municipal Marajoara/ Povoado 

Marajoara. Fonte: VRP Ambiental,2021. 

 

• SMZ6 – Comunidade Indígena 

 

O Evento Setorial do SMZ6 – Comunidade Indígena faz parte do setor de 

mobilização da zona rural e era para ter ocorrido no Auditório da Praça, no entanto, as 

lideranças preferiram reunir no Gabinete do Prefeito Municipal, o evento ocorreu no 

dia 22/09/2021 às 09:00hrs. Além disso foram feitas visitas as Aldeias Indígenas Las 

Casas e Kaprankre-re, o evento contou com a participação de 6 (seis) pessoas. A 

participação reduzida se deu por conta da Pandemia da COVID-19. A mobilização foi 

feita por meio de telefone, oficio convite e entrando em contato com as lideranças 

indígenas. 

 
Figura 23: Relatório Fotográfico do evento setorial do SMZ6 – Comunidade Indígena. Fonte: VRP 

Ambiental,2021. 
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Figura 24: Lista de presença evento setorial do SMZ6 –Comunidade Indígena. Fonte: VRP 

Ambiental,2021. 

 

➢ Do Questionário Online 

 

O Questionário tem como objetivo alcançar os moradores de Pau D’Arco – PA 

que não participaram das reuniões setoriais presenciais por consequência da 

Pandemia da COVID-19 e/ou indisponibilidade de tempo, potencializando a 

participação da comunidade na elaboração do PMSB. 

O questionário é ONLINE e pôde ser acessado por todos os moradores de Pau 

D’ Arco - PA de forma anônima para que haja o relato dos problemas que estão 

acontecendo na sua rua. O questionário é simples, prático e rápido, sendo 

disponibilizado pelo link: https://forms.gle/fCn7UxsFEJUKdUbz8 e também de forma física 

aos interessados que procurassem a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O 

questionário esteve disponível para preenchimento do dia 14/09 a 30/09. 

https://forms.gle/ejHiQwT7oZpeVK2b7
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Figura 25: Apresentação parcial do Questionário Online respondido pela comunidade. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 
Figura 26: Material gráfico para divulgação e convite de participação à comunidade. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 27: Noticia convidando a comunidade para participar do Questionário Online. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 28: Vídeo institucional produzido para divulgação do questionário online. 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021 

 

➢ Da Audiência Pública 

 

A audiência pública é um evento que tem por objetivo assegurar a ampla 

divulgação das propostas do Plano Municipal de Saneamento Básico e dos estudos 

que os fundamentam, sendo obrigatória a sua realização conforme preconizado na Lei 

Federal n° 11.445, de 2007, em seu Art. 19, § 5º, e Art. 51, em que nesse último tem-

se: 

“(...) Art. 51. O processo de elaboração e revisão dos planos de 

saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os 

estudos que os fundamentarem, o recebimento de sugestões e críticas 

por meio de consulta ou audiência pública e, quando previsto na 

legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado nos 

termos do art. 47 desta Lei. (...) (BRASIL, 2007)” 

 

A apresentação da versão final do PMSB por meio de Audiência Pública 

permitirá o recebimento de sugestões e críticas, sendo neste contexto evento base 

para a efetivação do controle social, sendo esse um dos princípios fundamentais da 

prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 
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A mobilização para a participação da comunidade na audiência foi realizada por 

meio de folder, ofícios convites, vídeo convidando a comunidade, carro de som, portal 

eletrônico, mídias sociais, por ligações, mensagens e convites pessoais, alguns deles 

apresentados a seguir. 

 
Figura 29: Folder produzido para mobilização da Audiência Pública e notícia convite veiculada no 

portal da Prefeitura Municipal. Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 30: Mídia em vídeo elaborada para convidar a comunidade a participar da Audiência Pública. 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
 

 
Figura 31: Ofícios convites para participação da Audiência Pública protocolados (1). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 32: Ofícios convites para participação da Audiência Pública protocolados (2). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 33: Ofícios convites para participação da Audiência Pública protocolados (2). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

O local da Audiência foi o Auditório da Praça, de fácil acesso e com condições 

de acomodar a quantidade prevista de participantes com distanciamento e as 

circunstâncias de Pandemia da COVID-19. 

A divulgação da Audiência foi a mais ampla possível, iniciada em até 15 dias 

antes da data de realização da Audiência e com atividades de divulgação ocorrendo 

ao longo desse período. A comunicação utilizará de diário oficial municipal/estadual, 

portal da prefeitura municipal, redes sociais, rádio, carro de som, de folder, ofícios 

convites, por ligações, mensagens e convites pessoais. 

A divulgação foi iniciada no dia 22/09 com a publicação do evento no Diário 

Oficial do Estado do Pará, contabilizando mobilização por 13 dias corridos. O carro de 

som, circulou pelas ruas do município, respeitando as normativas da Secretaria 

Municipal de Saúde, por um período de, no mínimo, uma semana, antes do dia da 

Audiência.  

Os ofícios convites apresentados anteriormente foram enviados às entidades e 

órgãos importantes, tais como prestadores de serviços de saneamento básico, 
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entidades reguladoras, Câmara de Vereadores, Comitê de Coordenação, dentre 

outros.  

Não houve condições financeiras por parte do município para a impressão de 

cópia da versão preliminar do Plano, entretanto, ocorreu a disponibilização da 

apresentação em POWERPOINT, digital. As evidências recolhidas na Audiência 

Pública foram os Registros Fotográficos, Lista de Presença e a Ata da Audiência, os 

quais estão apresentados a seguir. 

 
Figura 34: Registro Fotográfico da Audiência Pública em transmissão ONLINE no Auditório da Praça. 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 35: Registro Fotográfico da Audiência Pública em transmissão ONLINE pelo GoogleMeet. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 36: Lista de presença da Audiência Pública do PMSB de Pau D' Arco (1). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 37: Lista de presença da Audiência Pública do PMSB de Pau D' Arco (2). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 38: Ata da Audiência Pública do PMSB (1). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 39: Ata da Audiência Pública do PMSB (2). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 40: Ata da Audiência Pública do PMSB (3). 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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7.1.3. Balanço geral da participação social no processo de elaboração do Plano 

 

A síntese das principais contribuições recebidas nos eventos setoriais, na 

audiência pública e na consulta pública podem ser vistas a seguir: 

 

7.1.3.1. Eventos Setoriais 

 

− A água potável distribuída não possui gosto na água, em alguns momentos é 

perceptível gosto, no entanto, é regular; 

− A água possui cheiro de regular a ótimo; 

− A pressão da água apresenta classificação de boa a ótima;  

− Segundo a comunidade o aspecto de transparência da água é boa a ótima; 

− Quanto à pressão da água, a comunidade classifica como regular a ótima; 

− 88,4% da comunidade que respondeu o Questionário Online classifica a 

prestação dos serviços do SAAE de regular, boa e ótimo, estando a maioria na 

categoria boa; 

− A equipe que presta os serviços na cidade é prestativa e atenciosa. 

− Problemas de falta de água devido à energia elétrica; 

− O SAAE não realiza cortes de ligações de água por inadimplência; 

− Alto índice de inadimplência, cerca de 70%; 

− Uso irracional é bastante frequente na comunidade, uma vez que, a tarifa 

praticada é única e baixa e na maioria das residências ainda não há hidrômetro 

instalado; 

− No Povoado Marajoara foi apontado que o período da estiagem é crítico devido 

a diminuição da disponibilidade de água no lençol freático, provocando o SAAE a 

executar o plano emergencial com atendimento por meio de Caminhão Pipa; 

− Quanto a qualidade da água, os moradores por meio da Programa Saúde da 

Família apresentam problemas dentários decorrente do consumo da água. Os dentes 

dos moradores, crianças e adultos, possui a formação de uma placa bacteriano nos 

dentes dando aspecto amarelado; 
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− Uso irracional de água, principalmente por empreendimentos comerciais, como, 

por exemplo, lava jatos; 

− A equipe técnica do SAAE é insuficiente; 

− A falta de água no período de estiagem é um dos problemas com maior 

apontamento tanto no questionário online como também nas reuniões setoriais; 

− O Povoado Marajoara possui déficit de vazão nos mananciais subterrâneos;  

− Qualidade insatisfatória da água do Povoado de Marajoara, ocasionando 

problemas dentários na comunidade local; 

− As aldeias indígenas Irããmrãnh, Parixêt, Ronekôre e Prinkô não possuem 

sistema de abastecimento de água instalado; 

− A Aldeia Las Casas não atende todas as famílias que residem no local, devido 

à aumento de demanda; 

− Disponibilidade hídrica no período chuvoso em algumas comunidades rurais; 

− Tratamento de água por meio da disponibilização regular de cloro pelos agentes 

de saúde do município de Pau D’Arco – PA. 

− A maioria dos respondentes do Questionário Online e dos participantes das 

reuniões setoriais informou que não utilizam serviços de limpa fossa; 

− Não existência de rede coletora de esgoto e tratamento; 

− A coleta dos resíduos sólidos é regular, mas não tem cronograma definido, algo 

que incomoda os moradores; 

− A disposição final dos resíduos é no lixão do município, área que foi invadida 

por dezenas de pessoas; 

− Há inundações na zona urbana em pontos isolados; 

− Há inundações no povoado marajoara em três locais, chegando até inundar 

casas. 

 

7.1.3.2. Audiência Pública 

 

− Correções de nomes das localidades rurais; 

− Agradecimento sobre a elaboração do PMSB. 
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7.1.4. Decreto de Nomeação do Comitê de Coordenação 

 
Figura 41: Nomeação do Comitê de Coordenação pelo Decreto n° 234/2021 (1). 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 42: Nomeação do Comitê de Coordenação pelo Decreto n° 234/2021 (2). 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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Figura 43: Nomeação do Comitê de Coordenação pelo Decreto n° 234/2021 (3). 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021. 
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8. VOLUME III 

8.1. PRODUTO C – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

8.1.1. Caracterização do município 

 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e a 

Prefeitura Municipal de Pau D’Arco (2017), o núcleo que deu origem ao atual município 

de Pau D’Arco – PA foi uma vila de garimpeiros denominada Gameleira, no começo 

do século XX, e, a exemplo do que ocorre em “corridas do ouro”, teve, posteriormente, 

seu declínio. O mesmo fenômeno ocorreu com o povoado de Cajueiro. Os que não 

optavam para a extração de ouro, lidavam com a extração de madeira, agricultura ou 

pecuária. Nos vilarejos mais antigos como Gameleira, Santo Antônio e Cajueiro, seus 

moradores viviam da extração do ouro e da madeira de lei, principalmente aroeira, hoje 

extinta na Região; de fazendas de gado bovino; de agricultura de subsistência, onde 

se destacava o cultivo de arroz; de caça para um comércio de peles de animais 

silvestres; e da pesca nos rios da região. Gameleira era pequeno povoado de garimpo 

de ouro. O Acesso nessa época era feito diretamente com Conceição do Araguaia, 

através de caminhos abertos nas florestas e nos serrados. 

Por volta de 1920, houve um ataque, por parte dos índios Kaiapós, habitantes 

da região do Salobro, resultando no massacre êxodo dos moradores de Gameleira e 

Cajueiro, povoações próximas uma da outra. Dos poucos sobreviventes que 

conseguiram fugir, alguns voltaram e recomeçaram a vida do mesmo modo, reforçada 

naquela ocasião, pela extração do látex da havea brasiliensis. 

Em 1972, com a abertura da então rodovia PA-150 (atual BR-158), tiveram início 

as vilas de Marajoara e Pau D’arco. A vila Marajoara e a construção de casas para os 

operários. A vila Pau D’Arco também teve início com a construção da Serraria Pau 

D’arco. As povoações da região Pau D’Arco tinham vida própria, independente da 

administração municipal centralizada na época em Conceição do Araguaia, e como a 

maioria dos municípios paraenses não dispunha de recursos suficientes para atender 

todos os núcleos populacionais sob sua jurisdição. 

Com emancipação política de Redenção, passando a ser município e ter 

prefeito eleito e câmara municipal a partir de 1983, Pau D’Arco passou a pertencer ao 

município recém formado. 
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O núcleo de Pau D’Arco prosperou, sobrepujando a povoação de Marajoara. 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Pau D’arco, pela 

Lei Estadual n° 5.696, de 13 de dezembro de 1991, desmembrado de Redenção e 

instalado em 01 de janeiro de 1993.  

O município de Pau D’Arco – PA possui como municípios limítrofes Redenção 

e Floresta do Araguaia. Está situado em uma altitude média de 201 m. A seguir é 

apresentada a caracterização em conformidade com o IBGE e Estatuto do Ministério 

das Cidades. 

 

Quadro 4: Caracterização do Município de Pau D’Arco – PA 

Nº DADOS GERAIS 
ANO-
BASE 

URBANO RURAL TOTAL 

 Área (km²) 2020 - - 1.671,419 

 Densidade demográfica (hab/km²) 2010 - - 3,61 

 População residente (hab) 2021 - - 5.339 

 Taxa de ocupação domiciliar (hab/domicílio) 1996 4,67 4,55 - 

 Quantidade total de domicílios 2010 998 648 1.646 

 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) 

2010 - - 0,574 

 
Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos 
(DATASUS) 

2019 - - 25 

 
% de internações por doenças relacionadas ao 
saneamento ambiental inadequado (DATASUS) 

2017 - - 5,38 

 
Mesorregião da Unidade da Federação a que 
pertence o município 

2021 Ocidental do Tocantins 

 
Microrregião da Unidade da Federação a que 
pertence o município 

2021 Sudeste Paraense 

 Bacia hidrográfica a que pertence o município 2021 Redenção 

 Coordenadas geográficas 2021 
Latitude: 7° 50' 1'' Sul, Longitude: 

50° 2' 33'' Oeste 

Fonte: IBGE e ATLAS, Brasil. 

 

A principal forma de acesso ao município e a sua sede é através da malha 

rodoviária, destacando-se a rodovia federal BR-155 e vias estaduais PA-449 e PA-

287. Buscando ilustrar a localização e as principais vias de acesso do município de 

Pau D’Arco – PA em relação aos municípios limítrofes de maior relevância no Estado 

do Pará, apresenta-se o mapa de localização e das vias de acesso. 
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Figura 44: Mapa de Localização do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 
Figura 45: Mapa de vias de acesso do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021.
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8.1.1.1. Caracterização física 

8.1.1.1.1. Aspectos Geológico-Geomorfológicos 

 

O município de Pau D’Arco está inserido em um extenso domínio 

geomorfológico denominado Superfícies Aplainadas do Sul da Amazônia (outrora 

denominadas Depressão Periférica do Sul do Pará por Boaventura (1974) e 

posteriormente designadas Depressão da Amazônia Meridional por IBGE, 1995), 

que abrange vastas áreas do centro-sul do estado do Pará. Em meio a esse amplo 

domínio geomorfológico ressalta-se um conjunto de planaltos e serras isoladas que 

consiste nos Planaltos Dissecados do Sul da Amazônia. 

Esse domínio geomorfológico apresenta um notório predomínio de 

superfícies aplainadas. Destaca-se, ainda, significativo número de feições residuais 

em meio às superfícies aplainadas, tais como agrupamentos de inselbergs, 

pequenas cristas, hogbacks ou baixos alinhamentos de morrotes.  

Quanto aos aspectos geológicos, na extensão do município de Pau D’ Arco - 

PA apresenta seis diferentes aspectos, sendo os mesmos denominados como: 

Terreno TTG, Álcali-monzo-sienogranito, C Entres estes aspectos, observa-se que 

os dois primeiros citados são os mais recorrentes, abrangendo mais de 60% do 

território municipal. 
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Figura 46: Mapa da Geologia Regional do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

8.1.1.1.2. Aspectos Pedológicos 

 

Na região do município de Pau D’Arco estão presentes os solos Plintossolo 

e Argissolos, sendo este último o predominante. O Argissolo é constituído por 

material mineral, apresentando horizonte B textural imediatamente abaixo do A ou 

E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta desde que 

conjugada com saturação por bases baixa ou com caráter alumínico na maior parte 

do horizonte B (EMBRAPA, 2021). 

Quanto ao Plintossolo. este possui características minerais, hidromórficos, 

medianamente desenvolvidos, pouco profundos, moderada e imperfeitamente 

drenados, tendo como característica fundamental o horizonte plíntico constituído 

por uma mistura de argila, pobre em húmus e rica em ferro, com quartzo e outros 

materiais (CPRM, 2000). A definição de imperfeitamente drenado está associado a 
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elevada quantidade de argila que apresenta em sua configuração, podendo também 

apresentar-se fortemente ácidos devido a presença de ferro. 

São solos geralmente profundos, imperfeitamente ou moderadamente 

drenados, formados sob condições de restrição à percolação de água. Apresentam 

um horizonte com mosqueados vermelhos e amarelos, macios quando úmidos, mas 

que endurecem irreversivelmente quando secam, formando nódulos duros, 

identificados como plintita. São em geral de fertilidade baixa (EMBRAPA, 2021). 

 

 
Figura 47: Mapa Pedológico do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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8.1.1.1.3. Características do Relevo 

 

O município de Pau D’Arco – PA possui uma diversificação do relevo, tendo 

algumas regiões aplainadas e outras com aspecto levemente ondulado. No que se 

trata da declividade do relevo, o município de Pau D’Arco – PA apresenta 

predominantemente declividades de 3° a 10° e 0° a 5°. Em menores proporções, ao 

noroeste e próximo a região central do município, observa-se declives mais 

acentuados, onde obtém-se terrenos com até 45° de declividade. 

 

 
Figura 48: Mapa de Declividade do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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8.1.1.1.4. Aspectos Climáticos E Meteorológicos 

 

De maneira geral, o Clima Equatorial é característico das localidades que 

estão localizadas próximas a linha do equador, como é o caso da região Norte do 

Brasil, apresentando temperaturas elevadas e com grande umidade.  

Baseando-se em estudos mais complexos, como a classificação de Koppen, 

são identificados 3 subtipos climáticos para o estado do Pará: “Af”, “Am”, “Aw”, tais 

subtipos pertencem ao clima tropical chuvoso, caracterizando-se por apresentar 

temperaturas médias mensais sempre superiores a 18°C, se diferenciam pela 

quantidade de precipitação pluviométrica média mensal e anual (SECTAM, 2004). 

O município de Pau D’Arco possui Clima Tropical Chuvoso de Savana (Aw) 

e temperatura média de 25,7º, o qual apresenta estação seca no inverno e início 

das precipitações pluviométricas no verão. A precipitação anual média do município 

é de 1.756 mm. A evapotranspiração real anual (1.154 mm) é inferior a precipitação 

anual (1.756 mm), indicando um excedente hídrico anual de 602 mm (CPRM,2021). 

A seguir é apresentado o mapa com o clima do município. 

 
Figura 49: Mapa de Clima do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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8.1.1.1.5. Tipos De Vegetação 

 

O município de Pau D’Arco – PA apresenta em seu território os seguintes 

tipos de vegetação: Floresta Ombrófila, Floresta Ombrófila Aberta Submontana, 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras, Savana Parque com 

Floresta-de-Galeria e Floresta Ombrófila Densa Submontana. 

A Savana é conceituada como uma vegetação xeromorfa. Ocorre em toda a 

Zona Neotropical, preferencialmente em clima estacional. Geralmente reveste solos 

altamente aluminizados e ou lixiviados, apresentando sinúsias de hemicriptófitos, 

geófitos, caméfitos e fanerófitos oligotróficos de pequeno porte. Subdivide-se em 

quatro Formações principais: Florestada, Arborizada, Parque e Gramineo-Lenhosa 

(VELOSO, 1992).  

 
Figura 50: Mapa dos tipos de vegetação do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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8.1.1.1.6. Recursos Hídricos 

 

O território do município de Pau D’Arco – PA está inserido na bacia Submedio 

Araguaia. Quanto aos cursos d’água que cortam o território do município de Pau 

D’Arco – PA, tem-se o Ribeirão Mata Surrão, Rio Pau- d´arco, Córrego de Areia, 

Ribeirão Gameleira e Ribeirão Azul Lona entre outros que se encontram nas 

proximidades do município. O Rio Pau- d´arco é um corpo hídrico que corta a zona 

urbana do município, sendo afluente do Rio Araguaia. A seguir é apresentado mapa 

de bacias e corpos hídricos. 

 

 
Figura 51: Mapa das Bacias Hidrográficas do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 52: Mapa dos corpos hídricos do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

8.1.1.2. Caracterização socioeconômica 

 

Para a realização de qualquer ação de planejamento urbano, é necessário o 

conhecimento prévio das características demográficas e socioeconômicas dos 

habitantes locais na esfera abrangida pelo projeto. O diagnóstico social preocupa-

se em demonstrar o comportamento de variáveis que expressam as condições em 

que vivem os habitantes do município, tais como: população, faixa etária, renda, 

emprego, saúde, habitação, nível de alfabetização, educação, entre outros. Tais 

indicadores são importantes instrumentos para orientar a elaboração de políticas 

públicas, planos e programas voltados ao desenvolvimento local. 

A importância de análise da estimativa do crescimento populacional está 

relacionada com o planejamento do município, no que diz respeito ao aumento da 

demanda pelos serviços referentes ao saneamento básico, como: o abastecimento 

de água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, 

as estruturas de drenagem e manejo de águas pluviais. 
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8.1.1.2.1. Perfil Demográfico 

 

O município de Pau D’Arco – PA possuía em 2010, uma população total de 

6.033 habitantes, sendo que destes, 3.641 eram residentes da área urbana (60,35% 

da população total) e 2.392 eram residentes da área rural (39,65% da população 

total) (IBGE, 2021). 

De acordo com a evolução da população de Pau D’Arco – PA entre os anos 

de 2000 e 2021, através de dados censitários e estimativas populacionais, nota-se 

que durante esse período houve um decréscimo de 694 habitantes no município. 

 

Quadro 5: Evolução da população no Brasil, Pará e no município de Pau D’Arco - PA. 
BRASIL, 

UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO 
E MUNICÍPIO 

SITUAÇÃO 
DO 

DOMICÍLIO 

ANOS CENSITÁRIOS 
TAXA MÉDIA DE 

CRESCIMENTO ANUAL 

1991 2000 2010 1991/2000 2000/2010 

Brasil 

Total 146.825.475 169.872.856 190.755.799 1,47 1,17 

Urbana 110.990.990 137.925.238 160.934.649 2,20 1,55 

Rural 35.834.485 31.947.618 29.821.150 - 1,14 - 0,69 

Pará 

Total 4.950.060 6.195.965 7.581.051 2,27 2,04 

Urbana 2.596.388 4.122.101 5.191.559 4,73 2,33 

Rural 2.353.672 2.073.864 2.389.492 - 1,26 1,46 

Pau D’Arco – 
PA 

Total - 7.124 6.033 - - 1,65 

Urbana - 3.212 3.641 - 1,26 

Rural - 3.912 2.392 - - 4,80 

Fonte: IBGE (dados censitários 1991, 2000, 2010). 

 

Se tratando da taxa de urbanização, o município não apresentou uma taxa 

regular ao longo dos anos conforme mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 6: Taxa de urbanização do Brasil, Estado do Pará e Pau D’Arco – PA. 

BRASIL, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E 
MUNICÍPIO 

ANOS CENSITÁRIOS 

1991 2000 2010 

Brasil 75,59% 81,25% 84,36% 

Pará 52,45% 66,53% 68,48% 

Pau D’Arco – PA - 45,09% 60,35% 

Fonte: IBGE (dados censitários 1991, 2000, 2010). 

 

De acordo com os dados apresentados anteriormente no Quadro 6, o 

município de Pau D’Arco – PA acompanhou o cenário nacional e estadual, 

apresentando um crescimento na taxa de urbanização entre 2000 e 2010. 

Nesse contexto, no geral, o município apresenta uma taxa de urbanização 

inferior quando comparado às taxas do Brasil e do Estado do Pará. Nesse sentido, 
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o número de domicílios na área urbana apresentou um aumento, onde em 2000 o 

número de domicílios era de 717 e no ano de 2010 este número acresceu para 998. 

Com relação à zona rural, a mesma apresentou um decréscimo no número 

de domicílios, o que condiz com a taxa de crescimento da população rural do 

município no mesmo período que também sofreu um decréscimo. Em 2000 o 

número de domicílios na zona rural era de 906 enquanto no ano de 2010 este 

número caiu para 648, conforme mostra o Quadro 7 a seguir. 

 

Quadro 7: Domicílios particulares permanentes e número de moradores no município de Pau D’Arco 
– PA. 

NÚMERO DE 
MORADORES 

ANO 

1991 2000 2010 

Zona 
urbana 

Zona 
Rural 

Zona 
urbana 

Zona 
Rural 

Zona 
urbana 

Zona 
Rural 

1 morador - - 717 906 998 648 

2 moradores - - 45 84 105 65 

3 moradores - - 87 130 165 131 

4 moradores - - 127 147 219 133 

5 moradores - - 138 158 253 141 

6 moradores - - 137 147 132 86 

7 moradores - - 69 96 65 41 

8 moradores - - 58 64 27 24 

9 moradores - - 24 38 16 18 

10 moradores - - 15 18 8 2 

11 moradores - - 7 10 5 4 

12 moradores - - 3 6 1 - 

13 moradores - - 3 2 1 1 

14 moradores ou 
mais 

- - 2 4 - - 

14 moradores - - - - 1 2 

15 moradores ou 
mais 

- - 2 2 - - 

Total - - 717 906 998 648 

Fonte: IBGE, dados censitários (1991-2010). 
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Em relação ao número de moradores, conforme se observa no quadro de 

domicílios de Pau D’Arco – PA concentrados na zona urbana e na zona rural 

(Quadro 7), em 2010 eram habitados predominantemente por 04 (quatro) 

moradores, representando 23,94% do total de domicílios, em 2000 essa realidade 

era similar a maioria dos domicílios era ocupada por 04 (quatro) a 05 (cinco) 

moradores. 

Quanto à pirâmide etária do município de Pau D’Arco – PA, tem-se que ao 

longo dos anos vem se estreitando devido a diversos fatores e políticas adotadas 

de controle social apresentando uma população jovem e adulta, característica 

evidenciada pelo fato de que há elevado quantitativo populacional concentrado na 

faixa etária entre 10 a 34 anos. Enquanto isso, o topo da pirâmide vem alargando 

evidenciando o envelhecimento populacional. Os fatores que favoreceram o 

crescimento da expectativa de vida da população foram a queda na taxa de 

natalidade, o melhoramento no acesso aos serviços públicos de saúde e da 

educação, além dos investimentos nas condições médico-sanitárias. 

 

 
Figura 53: Pirâmide etária do município de Pau D’Arco – PA 

Fonte: Dados censitários do IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010. 
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O Quadro 8 a seguir compila os indicadores de longevidade, mortalidade e 

fecundidade de Pau D’Arco – PA nos anos censitários de 1991 a 2010. 

 

Quadro 8: Demonstração dos indicadores de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade do município 
de Pau D’Arco – PA 

DESCRIÇÃO 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) - 67,84 69,86 

Mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) - 34,67 27,30 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 64,44 35,60 21,87 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 4,24 3,15 2,50 

Fonte: PNUD, IPEA, FJP. 

 

Verifica-se que a população vem ficando cada vez mais idosa, efeito da 

queda de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher, observada no 

quadro anterior, em que o número de filhos por mulher reduziu de 4,24 em 1991, 

para 2,50 em 2010. 

 

8.1.1.2.2. Estrutura territorial da zona rural do município 

 

Em relação à zona rural, pelo Cadastro de Assentamento do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA – Superintendência Regional 

do Pará/Marabá – SR 27, no ano de 2017 o município de Pau D’Arco – PA tinha 02 

(dois) Projetos de Assentamento Federal (PA) que abrange, atualmente, 473 

famílias estão assentadas no PA Magdalena Nicolina Rivetti (Assentamento 

Magdalena Nicolina Rivetti), quando ao Assentamento Araxá não há informação 

atualizada, tendo portanto a referência do ano de 2017 de 44 famílias, distribuídas 

em uma área total de 15.682,192 hectares, como pode ser observado no Quadro 9 

a seguir. 

 

Quadro 9: Assentamentos no município de Pau D’Arco – PA 

MUNICÍPIO NOME PA 
ANO-
BASE 

CAPACIDADE FAMÍLIAS 
ÁREA 

PA (HA) 
DATA DE 
CRIAÇÃO 

Pau D’Arco 
– PA 

PA Magdalena 
Nicolina Rivetti 
(Assentamento 

Guarantã) 

2021 541 421 13.996,15 17/02/1998 

PA Araxá 2017 44 44 1.686,042 14/01/1999 

Fonte: INCRA, 2017 e PAU D’ARCO (2021). 
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O município de Pau D’Arco - PA ainda possui na zona rural, o Povoado Boa 

Sorte, Região do Coqueiro, Região Escondido, Região da Taboca, Região Palhada, 

Região Pequi, Povoado Marajoara, Região Mirinzal, Região Diamantina e Região 

Araguaxim, somando um total de 853 famílias. No município também há 

comunidades indígenas, sendo a Aldeia Las Casas e Kaprenkere. 

A seguir é apresentado o quadro com as distribuições das famílias. 

 

Quadro 10: Demais Regiões e Povoados Rurais no município de Pau D’ Arco – PA. 

MUNICÍPIO 
NOME 

ASSENTAMENTO 
FAMÍLIAS POPULAÇÃO 

PAU D’ ARCO - PA 

Região Araguaxim 52 67 

Região Palhada 109 335 

Região Pequi 23 218 

Povoado Marajoara 67 218 

Povoado Boa Sorte e 
Região da Taboca 

89 222 

Região Coqueiro 45 139 

Região Escondido 32 106 

Região Mirinzal e 
Diamantina80 

80 295 

Fonte: PAU D’ ARCO, 2021. 

 

Quanto as comunidades tradicionais, não foi identificado o quantitativo de 

família nas aldeias.  

 

8.1.1.2.3. Estrutura territorial da zona urbana do município 

 

A ocupação da área urbana de Pau D’ Arco – PA se localiza no entorno BR-

155, tendo como obstáculo ao sul o Rio Pau D’ Arco. Atualmente, a área urbana 

não possui tendencia de expansão sentido ao sul, mas sim ao norte. Fato que 

minimiza a pressão dobre as faixas de Área de Proteção Permanente – AAPP do 

rio, entretanto, tal existência deve ser considerada quando da elaboração de 

regramentos para a ocupação destas áreas.  

Apesar de não haver um plano diretor, nota-se que a sede municipal está 

dividida em setores, sendo Centro, Chicão, Vale da Benção, sendo os dois últimos 

mais afastados do centro. Não há lei que regulamente esta delimitação, entretanto, 
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o poder público municipal faz uso desta nomenclatura para organização deste 

território. 

 

8.1.1.2.4. Políticas públicas correlatas ao saneamento básico 

 

O município de Pau D’Arco – PA possui implantado na Secretaria Municipal 

de Saúde programas disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O Programa 

Vigilância em Saúde envolve notificações de agravos, busca ativa, reuniões, visitas 

domiciliares, palestras educativas (dengue, leishmaniose, doenças de chagas, 

destino adequado do lixo, diabete e hipertensão). 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES 

(2021), existem 20 (vinte) estabelecimentos de saúde cadastrados no município de 

Pau D’Arco – PA, conforme apresentado a seguir. 

 

Quadro 11: Estabelecimentos de Saúde do município de Pau D’Arco – PA 

ESTABELECIMENTO ENDEREÇO GESTÃO 

Academia da Saúde Pau D’arco Av. Boa Sorte, s/n, Setor Paraíso Municipal 

Bendita Clínica Médica Av. Boa Sorte, s/n, Setor Paraíso Municipal 

CAF Central de A Farmacêutico de 
Pau D’arco 

Rua José Eduardo Neto, 00, Bairro 
Centro 

Municipal 

Central de Distribuição de 
Imunobiológico de Pau D’arco 

Rua Davi Pinheiro Cavalcante, 00, 
Setor Paraíso 

Municipal 

Central de Regulação de Pau D’arco Rua Oito, s/n, Setor Paraíso Municipal 

Centro de Especialidades 
Odontológicas 

Rua 6, 00, Bairro Centro Municipal 

Hospital Municipal Enfermeira 
Antônia Pinheiro Cavalcante 

Rua Vivaldo Lima Nunes, s/n, Setor 
Paraíso 

Municipal 

Isam 
Pedro Paulo Barcauí, 00, Setor 

Paraíso 
Municipal 

Laboratório Municipal de Análises 
Clínicas Pau D’arco 

Rua Davi Pinheiro Cavalcante, s/n, 
Setor Paraíso 

Municipal 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
Rua José Eduardo Neto, 0, Bairro 

Centro 
Municipal 

Polo Similar da Academia de Saúde 
de Pau D’arco 

Av. Boa Sorte, s/n, Setor Paraíso Municipal 

Posto de Saúde Indígena Aldeia Las 
Casas 

Aldeia Las Casas, s/n, zona rural  Municipal 

SAMU Pau D’arco 
David Pinheiro Cavalcante, s/n, 

Setor Paraíso 
Municipal 

Secretaria Municipal de Saúde de 
Pau D’arco 

Rua Oito, s/n, Setor Paraíso Municipal 

Uni de Saúde da Família I M. das 
Dores Bezerra Pau D’arco 

Rua Dois, s/n, Setor Paraíso Municipal 

Unidade de Saúde da Família II Tião 
Aroeira 

Vila Boa Sorte, s/n, zona rural Municipal 
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ESTABELECIMENTO ENDEREÇO GESTÃO 

Unidade de Saúde da Família IV 
Maria Nazaré Cavalcante 

Vila Marajoara, s/n Municipal 

Unidade de Saúde da Família III 
Inácio Cury Gabriel Guarantã 

Colônia Guarantã, 00, zona rural Municipal 

Unidade de Vigilância Sanitária Rua José Eduardo Neto, 00, Centro Municipal 

URSA 
Avenida Boa Sorte, n° 638, Setor 

Paraíso 
Municipal 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

Em relação às principais doenças notificadas relacionadas com o 

saneamento, a dengue é uma das doenças que possui elevados números de casos, 

sendo um fator importante para o estudo de saneamento da região. 

A população do município de Pau D’Arco obteve alguns picos epidêmicos de 

dengue no decorrer dos anos de 2007 a 2020, sendo que o maior quantitativo de 

casos ocorreu em 2007 com 59 casos notificados e no ano de 2018 com 58 casos 

notificados, ademais, no ano de 2014 não houve registro de casos, como ilustrado 

a seguir. Em 2015 e 2019 foram registrados os menores números de casos, com 

apenas 2 casos notificados, podendo indicar ações e campanhas efetivas de 

controle e proliferação do vetor transmissor no devido ano. 

 

 
Figura 54: Casos de dengue no município de Pau D’Arco – PA, nos anos de 2007 a 2020. 

Fonte: DATASUS, 2021. 

 

A Leishmaniose Tegumentar e a Leishmaniose Visceral (também 

transmitidas por um mosquito), são caraterísticas de regiões onde há falta de 

saneamento, pelo acúmulo de lixos e falta de tratamento de águas e esgotos. 
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No município de Pau D’Arco – PA, foram registrados casos de leishmaniose 

visceral no anos de 2015, 2017 e 2019, tendo o maior número de casos sendo 

registrados em 2017 com 08 (oito) casos no ano, conforme pode se observar na 

Figura 55 Erro! Fonte de referência não encontrada.a seguir. 

 

 
Figura 55: Casos de Leishmaniose Visceral no município de Pau D’Arco – PA, entre os anos de 

2007 e 2019. Fonte: DATASUS, 2021. 

 

Em relação aos casos de Leishmaniose Tegumentar, os números de casos 

registrados são em sua maioria mais elevados quando comparados com os casos 

de leishmaniose visceral. Os maiores números registrados foram nos anos de 2007 

e 2018, com 04 (quatro) casos, e o menor número foi registrado nos anos de 2010, 

2011, 2016, 2017 e 2019, com apenas 01 (um) caso em cada ano, ademais, não 

houve casos registrados nos anos de 2008, 2014 e 2015 como mostra figura a 

seguir. 
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Figura 56: Casos de Leishmaniose Tegumentar no município de Pau D’Arco – PA, período de 2007 

a 2019. Fonte: DATASUS (2021). 

 

A malária é reconhecida como grave problema de saúde pública no mundo, 

ocorrendo em mais de 40% da população de mais de 100 países e territórios. 

Entretanto, não há registros de casos de malária no município de Pau D’Arco – PA, 

entre os anos de 2007 e 2021 (DATASUS, 2021). 

Outro tipo de doença vinculada à falta de saneamento básico é a Hepatite, 

doença de veiculação hídrica que ocorre em lugares onde não há a disponibilidade 

de água potável, ou que não existe sistema de abastecimento de água ou quando 

reservada em local sem vedação e/ou sem a realização de limpeza periódica 

(FUNASA, 2002). 

No município de Pau D’Arco – PA não foram registrados casos de Hepatite 

C no período compreendido entre 2008 a 2020, entretanto, foram registrados casos 

de Hepatite A e Hepatite B tendo o ano de 2013 o ano em que foi registrado o maior 

número de casos para ambas as doenças, com 04 e 03 casos respectivamente. 
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8.1.1.2.5. Habitação de Interesse Social 

 

No município de Pau D’Arco - PA, de acordo com o dado censitário de ano 

de 2010 do IBGE, a maioria dos domicílios são classificados como semiadequados, 

correspondendo a 81,36% do total, seguido dos domicílios inadequados com 

18,53% e dos domicílios classificados como adequados com 0,10% do total. 

No que se refere às áreas de interesse social, de acordo com o Ministério do 

Desenvolvimento Regional (2019) as Zonas de Interesse Social (ZEIS) ou Áreas de 

Interesse Social (AEIS) são instrumentos urbanísticos que definem áreas da cidade 

destinadas para a construção de moradia popular. 

Até o presente momento de estudo, o município de Pau D’Arco- PA não 

possui Plano Diretor Municipal, o qual se trata de uma lei municipal responsável por 

estabelecer regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento 

da cidade. 

 

8.1.2. Legislação municipal sobre saneamento básico 

 

O município possui as seguintes legislações municipais. 

 

• Lei Municipal nº 535/1997 – Criação do Parque Ambiental Ecológico; 

• Lei Municipal n° 555/1998 – Institui normas de Vigilância Sanitária; 

• Lei Municipal n° 626/2001 – Dispões sobre o uso e livre acesso às margens 

e leitos de rios; 

• Lei Municipal n° 636/2002 – Disposição final de resíduos sólidos e escavação 

de terra; 

• Lei Municipal n° 674/2005 – Política Municipal de Meio Ambiente; 

• Lei Municipal n° 693/2006 – Criação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 

• Lei Municipal n° 766/2010 – Criação do Conselho da Cidade de Pau D’Arco; 

• Lei Municipal n° 856/2021 – Outorga a terceiro do serviço de captação, 

tratamento e distribuição de água e esgotamento sanitário, sob o regime de 

concessão e extinção da SAAE. 
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8.1.3. Estudos, planos, projetos e normativos existentes 

 

➢ Informações básicas de estudos, projetos e planos existentes na área de 

saneamento básico, para as quatro modalidades, os quais devam ser levados 

em conta no presente PMSB: 

 

O município de Pau D’Arco, não possui estudos ou projetos existentes referentes 

às componentes do Sistema de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, 

Drenagem Urbana e Resíduos Sólios. 

 Quanto ao Plano Diretor, o mesmo é um estudo onde será considerado o 

zoneamento, diretrizes e os mapas de zoneamento quanto aos temas de 

preservação ambiental, susceptibilidade à inundação, erosão e parcelamento do 

solo, e ainda não foi realizado pelo município. 

 

➢ Informações básicas sobre leis e normativos existentes em áreas que tenham 

correlação com o saneamento básico e que devam ser 

mencionados e/ou levados em conta no presente PMSB: 

 

Quanto as legislações municipais serão consideradas na Criação do Parque 

Ambiental Ecológico, instituído pela Lei nº 535/1997, os conjuntos de normas que 

regulam a criação do espaço, incentivando a preservação do meio ambiente, 

zelando pela utilização dos recursos naturais de forma consciente para preservação 

das espécies e harmonia da funcionalidade dos ecossistemas (Art. 01).  

No que diz respeito a instituição de normas de Vigilância Sanitária, será 

considerado o Art. II inciso I, destinado ao meio ambiente, o qual concede como 

competência da secretaria da Saúde e Saneamento a execução das medidas 

cabíveis sobre o meio ambiente, devendo estabelecer relações entre os vários 

aspectos que interfiram na sua qualidade, compreendendo tanto o ambiente no 

processo de trabalho como de habitação, lazer, e outros, sempre que implique em 

riscos à saúde do trabalhador e da produção em geral. 

Pau D’Arco possui também a Lei Municipal n° 636/2002, que em seu Art. 01, 

proíbe a destinação final de resíduos sólidos na área urbana do município, como 
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lançamento em vias públicas, terrenos sem edificações, valas, bueiros, e entre 

outros. 

No que se trata de Política Municipal de Meio Ambiente, a mesma foi criada 

no ano de 2005, por meio da Lei Municipal 674. Já o conselho de Meio Ambiente foi 

criado somente no ano de 2010 a partir da Lei Municipal 766, tendo com objetivo 

realizar análises, aprovações, implantações e acompanhamento de projetos de 

significativo impacto ambiental local, visando a preservação e conservação do 

patrimônio histórico, cultural e ambiental.  

Ademais, o município de Pau D’Arco, por meio da Lei Municipal n° 693/2006, 

instituiu o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o qual funcionou por anos 

atendendo a população local. No entanto, no ano de 2021 o município criou a Lei 

856, concedendo outorga a terceiro a respeito do serviço de captação, tratamento 

e distribuição de água e esgotamento sanitário e extinguindo o Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Pau D’Arco (SAAE).  

Assim, vê-se que há previsão legal de competência na Lei maior municipal, 

estando plenamente adequado o procedimento de implantação da política e plano 

municipal de saneamento básico de aos interesses locais, respeitando assim a 

autonomia municipal e as normas que regem o processo legislativo local.  

No entanto, verifica-se a falta de legislação específica que englobe todos os 

eixos, fato que dificulta a identificação das normativas que regulam o saneamento 

local.  
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8.1.4. Organização dos serviços de saneamento básico 

8.1.4.1. Abastecimento de Água Potável 

 

No município de Pau D’Arco – PA os serviços de abastecimento de água são 

prestados por meio de Autarquia Municipal criada por meio da Lei Municipal n° 

693/2006 – GPM/PD, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE. Portanto, o 

modelo de prestação dos serviços aplicado é administração indireta ou 

descentralizada. Tal entidade política, Prefeitura Municipal, criou o ente 

descentralizado para ter mais autonomia quanto a prestação dos serviços de forma 

independente a Prefeitura Municipal. 

O SAAE de Pau D’Arco – PA foi criado em 2006 pela e dispõe de patrimônio 

próprio e autonomia administrativa, financeira e técnica, englobando todas as 

atividades necessárias e inerentes ao fornecimento de água potável. 

Atualmente, o município de Pau D’Arco – PA por meio da Lei n° 856/2021 

PMPD/PA de 11 de junho de 2021, dispôs sobre a outorga a terceiro do serviço de 

captação, tratamento e distribuição de água potável e esgotamento sanitário e a 

extinção do SAAE para realização de processo licitatório e futuro contrato de 

concessão pública. 

Apresenta-se a seguir a organização dos serviços de abastecimento de água. 

 

Quadro 12: Organização dos serviços de abastecimento de água zona urbana. 

DADOS PRINCIPAIS ANO-BASE DESCRIÇÃO 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo Plano municipal 

2021 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Responsável pela prestação dos serviços 2021 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto – SAAE 

Período da delegação (primeiro e último 
anos) 

2021 2006 a 2021* 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 

2021 
ARCON – Agência de Regulação 
e Controle de Serviços Públicos 

do Estado do Pará 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 

que ano vence a delegação 
2021 

Em processo de firmar contrato de 
delegação 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 

2021 
Conselho Municipal de Meio 

Ambiente 

* A delação encerra-se no ano de 2021 devido a Lei Municipal n° 856/2021 PMPD/PA que dispõe 
sobre a extinção do SAAE. 
Fonte: VRP Ambiental, 2021.  
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Aspectos positivos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• Promove transparência quanto aos gastos de manutenção, operação e 

investimentos, tendo a apresentação regular desses dados à Prefeitura Municipal; 

• Acessibilidade e interação direta da comunidade com o SAAE; 

• A prestadora de serviços realiza campanhas educativas locais que 

promovam consumo consciente, reutilização de águas; 

 

Aspectos negativos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• O SAAE não possui capital financeiro para a manutenção, ampliação e 

melhorias operacionais; 

• O SAAE não possui corpo técnico qualificado para a definição de medidas 

operacionais e de manutenção; 

• O SAAE não realiza consultas para readequação tarifária; 

• Gargalos da própria estrutura, como a carência de controle e planejamento e 

o quadro de pessoal enxuto; 

• O SAAE não aplica junto à comunidade práticas de controle social para 

avaliação da prestação dos serviços locais, disponibilizando apenas contatos para 

a realização de diligências; 
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8.1.4.2. Esgotamento Sanitário 

 

Os serviços públicos de esgotamento sanitário no município de Pau D’Arco 

– PA é de responsabilidade do SAAE. Apresenta-se a seguir a organização dos 

serviços de esgotamento sanitário. 

 
Quadro 13: Organização dos serviços de esgotamento sanitário zona urbana. 

DADOS PRINCIPAIS ANO-BASE DESCRIÇÃO 
Secretaria ou Departamento responsável 

pelo Plano Municipal 
2021 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente 

Responsável pela prestação dos serviços 2021 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto – SAAE 

Período da delegação (primeiro e último 
anos) 

2021 2006 a 2021* 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 

2021 
ARCON – Agência de Regulação 
e Controle de Serviços Públicos 

do Estado do Pará 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 

que ano vence a delegação 
2021 

Em processo de firmar contrato de 
delegação 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 

2021 
Conselho Municipal de Meio 

Ambiente 
* A delação encerra-se no ano de 2021 devido a Lei Municipal n° 856/2021 PMPD/PA que dispõe sobre a 
extinção do SAAE. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
 

Quadro 14: Organização dos serviços de esgotamento sanitário zona rural. 

Dados Principais Ano-Base Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo Plano Municipal 

2021 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

Responsável pela prestação dos serviços 2021 
Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto – SAAE 

Período da delegação (primeiro e último 
anos) 

2021 - 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 

2021 - 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 

que ano vence a delegação 
2021 - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 

2021 
Órgão colegiado das Associações 

e Povoados 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Aspectos positivos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• Possibilidade de celebração de convênio com a Funasa para investimentos 

no sistema de esgotamento sanitário; 

• A Prefeitura Municipal possui projetos em andamento de instalação de fossas 

sépticas ou conjuntos sanitários na zona rural. 

 

Aspectos negativos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• O município apresenta o início de implantação de sistema de esgotamento 

sanitário inicialmente implantado que está paralisado e nunca foi operacionalizado;  

• Não há definição de metas de atendimento de ligações ativas com rede 

coletora de esgoto ao longo de um horizonte de projeto  

• Grande percentual das residências urbanas e rurais utilizam-se de fossas 

rudimentares ou negras para descarte dos dejetos. 

 

8.1.1.2. Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Os serviços públicos de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos no 

município de Pau D’Arco – PA possui a prestação de serviços dos serviços de coleta 

de resíduos domiciliares e limpeza urbana (varrição, roço, etc), coleta de galhadas, 

entulhos e operacionalização da destinação final feita por administração direta, 

gestão municipal. 

Apresenta-se a segui a organização dos serviços de limpeza urbana 

referente a coleta de galhadas, entulhos e operacionalização da destinação final. 
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Quadro 15: Organização dos serviços de limpeza urbana. 

Dados Principais Ano-Base Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo plano municipal 

2021 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Secretaria Municipal 
de Infraestrutura 

Responsável pela prestação dos serviços 2021 
Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

Período da delegação (primeiro e último 
anos) 

2021 2017 a 2021 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 

2021 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Secretaria de 
Infraestrutura 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 

que ano vence a delegação 
2021 - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 

2021 
Conselho Municipal de Meio 

Ambiente 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
 

Apresenta-se a segui a organização dos serviços manejo de resíduos sólidos 

que corresponde a coleta dos resíduos domiciliares e limpeza urbana. 

 

Quadro 16: Organização dos serviços de manejo dos resíduos sólidos. 

Dados Principais Ano-Base Descrição 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo plano municipal 

2021 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Secretaria Municipal 
de Infraestrutura 

Responsável pela prestação dos serviços 2021 
Prefeitura Municipal por meio da 

Secretaria Municipal de 
Infraestrutura 

Período da delegação (primeiro e último 
anos) 

2021 2021 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 

2021 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Secretaria Municipal 
de Infraestrutura 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 

que ano vence a delegação 
2021 - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 

2021 
Conselho Municipal de Meio 

Ambiente 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Aspectos positivos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• Promove emprego para a comunidade local, por meio da contratação de mão 

de obra do próprio município para limpeza urbana da cidade; 

• Monitora e acompanha as necessidades in loco de cada rua da zona urbana, 

vivenciando os casos que necessitam de melhorias tanto em infraestrutura como de 

ações de educação da comunidade; 

• Os funcionários realizam serviços de qualidade, mantendo a cidade limpa e 

sem resíduos espalhados; 

• Garantia de qualidade na prestação dos serviços de manejo de resíduos 

sólidos; 

• Redução de custos no manejo dos resíduos sólidos; 

 

Aspectos negativos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• Aumento de custos na folha de pagamento de acordo com a demanda de 

serviços; 

• Limitação financeira e de equipamentos para realização das melhorias 

necessárias. 
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8.1.1.3. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

 

Os serviços públicos de Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas é 

desempenhado pela própria Prefeitura Municipal por meio do modelo de 

Administração Direta. A seguir é apresentada a organização para este componente 

do saneamento.  

 

Quadro 17: Organização dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

DADOS PRINCIPAIS ANO-BASE DESCRIÇÃO 

Secretaria ou Departamento responsável 
pelo plano municipal 

2021 
Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

Responsável pela prestação dos serviços 2021 
Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

Período da delegação (primeiro e último 
anos) 

2021 - 

Órgão responsável pela regulação e 
fiscalização 

2021 
Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Secretaria de 
Infraestrutura 

Em caso de delegação da regulação e 
fiscalização dos serviços a terceiros, em 

que ano vence a delegação 
2021 - 

Órgão Colegiado (Conselho) responsável 
pelo controle social 

2021 
Conselho Municipal de Meio 

Ambiente 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Aspectos positivos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• Promove emprego para a comunidade local, por meio da contratação de mão 

de obra do próprio município para obra de bueiros, galerias, etc., na zona urbana e 

também rural; 

• Monitora e acompanha as necessidades in loco da malha viária do município; 

 

Aspectos negativos dos agentes responsáveis pelos serviços listados: 

 

• Aumento de custos na folha de pagamento de acordo com a demanda de 

serviços; 

• Limitação financeira e de equipamentos para realização das melhorias 

necessárias. 

 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco/PA - PMSB 

 
 

  
   109 

 

8.1.5. Prestação dos Serviços de Saneamento Básico 

8.1.5.1. Abastecimento de Água Potável 

 

A fim de compreender a situação do abastecimento de água no município de 

Pau D’Arco – PA, serão apresentadas a seguir análises elaboradas a partir de dados 

de 2019 disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações Sanitárias (SNIS), e 

do Atlas Brasil – Abastecimento Urbano de Água, elaborado e publicado pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) em 2010, que apresenta dados referentes ao 

sistema de abastecimento adotado na área urbana e ao tipo de manancial utilizado. 

De acordo com as informações do SNIS (2019), o atendimento urbano com 

abastecimento de água é de 93,20% e o índice de atendimento da população total 

é de 60,35%. Ainda segundo o SNIS, o consumo médio per capita de água é de 

248,40 L/hab.dia. 

Conforme já mencionado, a prestação de serviços de abastecimento de água 

é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA, por meio do 

SAAE, abrangendo a zona urbana e rural, no entanto, não se tem metas 

quantitativas e temporais firmadas para a prestação do serviço adequado ao 

município. 

O SAAE foi criado no ano de 2006 e vem operando desde esse ano, no 

entanto, a fim de buscar novas alternativas para gestão e operação do sistema de 

abastecimento de água a Prefeitura de Pau D’Arco – PA planeja realizar processo 

licitatório e futuro contrato de concessão pública para chegar na melhor alternativa 

para o município. 

A seguir é apresentado quadro contendo as informações técnicas da 

prestação dos serviços de abastecimento de água potável. 
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Quadro 18: Prestação dos serviços de abastecimento de água. 

N° DADOS PRINCIPAIS 
ANO-
BASE 

URBANO RURAL TOTAL 

1 
Índice de* 

atendimento com 
os serviços (%) 

Abastecimento de 
Água por rede de 

distribuição 
2019 48,2% - 48,2% 

Abastecimento de 
Água por poço ou 

nascente 
2021 45% - 45% 

2 
Economias atingidas por intermitências 

(un.) 
2019 - - - 

3 

Índice de 
intermitência no 

abastecimento de 
água (%) 

É tratada? 2021 Não Sim - 

É clorada? 2021 Não Sim - 

É fluoretada 2021 Não Sim - 

Tipo de 
atendimento da 
portaria sobre 

qualidade da água 
(não; parcial; ou 

integral) 

2019 - - - 

4 
Índice de perdas de água na 

distribuição (%) 
2019 25% - - 

5 Taxa única de água (R$/m³)** 2019 0,69 0,69 - 
* O atendimento de 93,2% é distribuído em poços na zona urbana e rede de distribuição. 

** Atualmente no ano de 2021 é cobrada uma taxa única, sendo de R$ 14,00 a taxa residencial e R$ 25,00 
a R$ 150,00 a taxa comercial a depender do tipo de empreendimento. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021; SAAE Pau D’arco/PA, 2021, SNIS, 2019 e o IGBE, Censo 2010 (Tabela 
3357 e 3168) 

 

8.1.5.1.1. Zona Urbana 

 

A zona urbana do município de Pau D’Arco – PA possui Sistema de 

Abastecimento de Água – SAA composto por: 

 

I. Captação de água subterrânea; 

II. Adutoras; 

III. Tratamento da água; 

IV. Reservatórios; 

V. Redes de distribuição. 

 

A seguir é apresentado o Croqui do SAA de Pau D’Arco – PA. 
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Figura 57: Croqui do SAA da zona urbana de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: Atlas ANA, 2010. 
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• Captação de água da zona urbana (zona urbana) 

 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Pau D’Arco – PA ocorre 

através de captação subterrânea distribuída em 07 (sete) poços tubulares profundos 

na zona urbana totalizando uma vazão máxima de exploração de 77,5 m³/h (SAAE, 

2021), entretanto, atualmente a produção é de 67,5 m³/h haja vista que um dos 

poços está inativo.  

O tempo de funcionamento do sistema de captação é de 16h/dia com energia 

elétrica convencional. Portanto, o volume de água produzido no ano de 2021 é 394,2 

m³. 

Para melhor compreensão, os poços foram nomeados em PTP 001, PTP 

002, PTP 003, PTP 004, PTP 005, PTP 006 e PTP 007 para zona urbana, estando 

o PTP 007 inativo e os demais estão ativos, sendo esses descritos no Quadro 19 a 

seguir. 

 

Quadro 19: Características dos Poços Tubulares Profundos do município de Pau D’arco/PA (zona 
urbana) 

CAPTAÇÃO 
VAZÃO 

INSTALADA 
(M³/H) 

PROFUNDIDADE 
(M) 

DIÂMETRO 
(POL.) 

SITUAÇÃO 
ATUAL 

LOCALIZAÇÃO 

PTP 001 14 120 6” Ativo 
Rua 03 esq. com a 

Av. Maria de Sá 

PTP 002 18 120 6” Ativo Rua 03 

PTP 003 10 170 6” Ativo Rua 06 

PTP 004 8,5 60 6” Ativo Rua 16 

PTP 005 10 62 6” Ativo Rua 05 

PTP 006 7 60 6” Ativo 
Rua Escola Pau 

D’arco 

PTP 007 5,5 58 6” Inativo 
Av. Donizete Rocha 

Mendes 

Total 77,5     

Fonte: SAAE Pau D’arco/PA, 2021. 

  
Figura 58: Pontos de Captação subterrânea da zona urbana do município de Pau D’Arco – PA (1) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Figura 59: Pontos de Captação subterrânea da zona urbana do município de Pau D’Arco – PA (2) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Quanto a estrutura da área dos poços, temos que apenas os poços PTP 001, 

PTP 002, PTP 003 e o PTP 005 estão abrigados em área cercada com muro em 

alvenaria, mas os portões de acesso a essas áreas não possuem cadeados para o 

controle de entrada e saída bem como a inexistência de sinalização. Nos demais 

poços constatou-se a ausência de urbanização da área, como ausência de placas 

de advertência e identificação da unidade e do prestador de serviços, bem como 

ausência de cercamento. 

Ademais, foi verificado nos poços PTP 004 e PTP 006 que os quadros de 

comando não possuem abrigo, estando com fiação exposta a intempéries e ao 

contato humano e de animais. 

 

  

   
Figura 60: Situação das áreas dos poços do SAA da zona urbana de Pau D’Arco – PA (1) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
 

 

Área cercada com muro em 
alvenaria e quadro de comando 

com abrigo (PTP 003) 

Quadro de comando em abrigo e 
área cercada (PTP 005) 

Quadro de comando com abrigo 
e área cercada (PTP 002) Quadro de comando com abrigo e 

área cercada (PTP 001) 
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Figura 61: Situação das áreas dos poços do SAA da zona urbana de Pau D’Arco – PA (2) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

• Estação Elevatória de Água (zona urbana) 

 

O sistema de abastecimento de água do município de Pau D’Arco – PA não 

possui estações elevatórias de água bruta e/ou tratada. 

 

• Estação de Tratamento de Água – ETA (zona urbana) 

 

O sistema de tratamento instalado no SAAE é por simples desinfecção feita 

por clorador manual localizado na saída do Reservatório Elevado. Atualmente, a 

água captada para consumo humano na zona urbana do município de Pau D’Arco 

– PA não passa por nenhum tipo de tratamento. O tratamento que se dava 

anteriormente por meio da desinfecção com adição de cloro, após reclamações 

recorrentes por parte da população referentes ao sabor e odor da água a gestão do 

SAAE optou por paralisar completamente o processo de tratamento. Quanto a 

infraestrutura, a ETA Simplificada possui 02 unidades de clorador de pastilha. 

Quadro de comando sem abrigo e 
fiação elétrica exposta, e área não 

cercada (PTP 006) Quadro de comando sem abrigo, 
fiação elétrica exposta e área não 

cercada (PTP 004) 
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Figura 62: Clorador do sistema de abastecimento de água do município de Pau D'arco – PA 

(atualmente não utilizado). Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Ressalta-se que, segundo o Art. 39, § 2º da Portaria de Consolidação n° 05 

do Ministério da Saúde de 28 de setembro de 2017, anexo XX, é recomendável “o 

teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento 

seja de 2,0 mg.L-1 ”, porém o Valor Máximo Permitido (VMP) é de 5,0 mg.L-1,(Anexo 

7 do Anexo XX), valores não praticados, atualmente, pelo SAAE de Pau D’Arco – 

PA. 

Essa diferença entre o teor máximo e o valor máximo permitido de cloro 

residual relaciona-se à importância que cada um desses números representa: a 

partir de 2 mg.L-1 é possível perceber o cloro residual pelo consumidor, pois 

desperta seus estímulos sensoriais, como por exemplo, sabor e odor, ou seja, 

ultrapassar esse limite significa que a água está fora de seu padrão organoléptico, 

mesmo que não implique risco à saúde humana. No entanto, a partir de 5 mg.L-1, a 

concentração desse parâmetro passa a não só afetar a aceitação para consumo 

como também oferece danos à saúde. 

Tendo em vista essas observações, no caso do município de Pau D’Arco – 

PA o que pode ter ocorrido se refere à dosagem incorreta de cloro ultrapassando 

esses valores máximos estabelecidos pela Portaria de Consolidação n° 05/2017, 

sendo, portanto, perceptível ao paladar e olfato da comunidade resultando nas 

reclamações relatadas pelo SAAE do município. 

Destaca-se ainda que, a Portaria de Consolidação n° 05/2017 recomenda 

que a água fornecida contenha um teor mínimo de 0,5 mg.L-1 de cloro residual livre 

(Anexo XX, seção IV, art. 15, inciso IV) e que qualquer ponto da rede de distribuição 

a concentração de cloro residual mínima seja igual a 0,2 mg.L-1 (Anexo XX, capítulo 

V, art. 34), o que também, devido à ausência do processo de desinfecção, não é o 

obedecido no sistema de abastecimento de água do município de Pau D’Arco – PA. 

Salienta-se que a manutenção da concentração adequada de cloro residual 

livre garante, dentro de um intervalo de segurança, uma ação desinfetante às 

possíveis contaminações que possam ocorrer no sistema de água após o seu 

tratamento. 
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• Adutoras 

 

As adutoras do sistema de abastecimento de água do município de Pau 

D’Arco – PA ligam os poços ao reservatório. O Quadro 20 a seguir apresenta as 

características das adutoras do sistema de abastecimento de água do município de 

Pau D’Arco – PA. 

 

Quadro 20: Características das adutoras do sistema de água do município de Pau D’Arco – PA 

ADUTORA MATERIAL/DIÂMETRO EXTENSÃO (M) 

Adutoras PVC / 100 mm 2.026 m 

Fonte: SAAE Pau D’arco/PA, 2021 

 

• Reservação 

 

Atualmente o município de Pau D’Arco – PA é atendido por apenas 01 (um) 

reservatório, que recebe água aduzida de 04 (quatro) poços e abastecem a cidade 

por gravidade. O reservatório está locado em local com cota elevada para garantir 

condições ideais de pressão na rede, e assim assegurar o fornecimento de água 

para a população. As informações sobre o reservatório estão descritas no Quadro 

21 a seguir. 

 

Quadro 21: Características dos reservatórios do sistema de água do município de Pau D’Arco - PA. 

RESERVATÓRIO 
CAPACIDADE 

(M³) 
TIPO MATERIAL LOCALIZAÇÃO 

PRINCIPAL 
FUNÇÃO 

REL 001 300 Elevado 
Concreto 
armado 

Avenida Boa 
Sorte, atrás da 

Prefeitura 
Municipal 

Reservação 

Total 300     

Fonte: SAAE Pau D’arco/PA, 2021 
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Figura 63: Reservatório elevado REL 300 m³ para atendimento da zona urbana de Pau D’Arco – 

PA. Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Referente ao estado de conservação, o reservatório encontra-se em bom 

estado de conservação, necessitando de pintura e eventuais reparos, além de 

sinalização de proibição de acesso. 
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• Redes de Distribuição 

 

A distribuição de água para o município de Pau D’Arco – PA é realizada 

através de adutora e redes secundárias. As redes de distribuição do município são 

constituídas de tubos em PVC, totalizando 17.419 metros. Estima-se por meio do 

SNIS (2019) que a extensão de rede dle água por ligação seja de 10,2 metros. 

Segue no Quadro 22 a seguir as descrições das redes com seus respectivos 

diâmetros e extensões. 

 

Quadro 22: Características da rede de distribuição de água do município de Pau D’Arco – PA 

DIÂMETRO (MM) EXTENSÃO (M) MATERIAL 

50 13.116 PVC 

75 3.331 PVC 

100 972 PVC 

Total 17.419 - 

Fonte: SAAE Pau D’arco/PA, 2021 

 

• Ligação Predial e Hidrometração 

 

O município de Pau D’Arco – PA possui 1969 ligações ativas de água e 1981 

economias (SNIS, 2019), bem como sistema de hidrometração implantado nas 

residências e comércios da zona urbana, mas há residências que não possui 

hidrômetros sendo apenas as ligações de água. De acordo com o SNIS (2019), a 

hidrometração ocorre em 51,35% das ligações ativas de água, ou seja, apenas 1011 

ligações. 

Considerando que no ano de 2019 foi produzido 400,00 (1.000 m³/ano) de 

água, e que desses 50% foi micromedido pelos hidrômetros, ou seja, apenas 200 

(1.000 m³/ano), tendo um índice de perdas de faturamento de 79%, correspondendo 

na média de 316,00 (1.000 m³/ano) que foi produzido e não faturado. 

A perda no faturamento está ligada diretamente à funcionalidade e existência 

do hidrômetro, ademais, no caso do município de Pau D’Arco – PA é praticado a 

taxa única, independentemente do volume consumido, o que estimula a população 

ao uso irracional da água, foi constatado além da falta de hidrômetros em algumas 

residências a falta do cadastro junto ao SAAE para a devida cobrança pela 

prestadora de serviços. 
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Foi verificado em visita técnica in loco que nas residências que possuem 

hidrômetros, a maior parte deles estavam a céu aberto sem proteção, o que 

maximiza a possibilidade de ser danificado. 

 

  
Figura 64: Hidrômetros instalados nas residências e comércios de Pau D’Arco - PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Observou-se também na visita técnica que muitas residências da zona 

urbana do município de Pau D’Arco – PA não possuem hidrômetros instalados, 

observando apenas o kit cavalete implantado. 
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Figura 65: Residências com cavalete e sem a presença de hidrômetros na zona urbana de Pau 

D’Arco – PA. Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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• Cobrança pelos serviços de abastecimento de água potável 

 

A cobrança pelos serviços prestados no município de Pau D’ Arco - PA é por 

taxa única. A alíquota mínima é de R$ 14,00 para residências, não existindo a 

cobrança mínima. A cobrança varia por categoria residencial e comercial. A taxa 

residencial varia de R$ 14,00 a R$ 25,00, enquanto que a taxa comercial é de R$ 

150,00, a depender do tipo de empreendimento pode ocorrer variações. O SAAE 

não possui estrutura tarifária aplicada, tendo como norteamento para definição da 

tarifa a área por m² do imóvel. Atualmente a inadimplência é de 70% (SAAE,2021). 

Assim como uma empresa privada, a Autarquia Municipal possui receita e 

despesas, sendo as advindas do recolhimento das taxas aplicadas sobre as 

ligações ativas de água, enquanto as despesas são os pagamentos relativos à 

pessoal, energia elétrica, operação/manutenção do SAA e outros, com o objetivo de 

garantir as receitas. 

Considerando o último mês de agosto do ano de 2021, o SAAE alcançou a 

receita mensal estimada em R$ 15.700 reais/mês (SAAE, 2021), entretanto, as 

despesas para o mesmo mês totalizaram R$ 42.085,00 reais/mês, ocorrendo déficit 

(prejuízo) mensal estimado em R$ 26.385 reais/mês. A fim de cobrir as despesas e 

fechar as contas, a Prefeitura Municipal promove a contrapartida necessária.  

Tal situação ocorre desde a criação do SAAE, tendo atualmente o menor 

índice de inadimplência. 

 

• Equipe de prestação dos serviços do SAAE 

 

A empresa Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município De Pau D Arco 

- SAAE, aberta em 18/03/2018, é uma MATRIZ do tipo Autarquia Municipal que está 

situada em Pau D Arco – PA na sede municipal, dotado de pessoa jurídica inscrito 

no CNPJ n° 30.096.500/0001-30. A sua atividade principal é o CNAE 3600-6/01 – 

Captação, tratamento e distribuição de água. Atualmente, o SAAE se encontra 

INAPTO junto a Receita Federal, indicando que há pendencias e declarações 

omitidas referentes aos últimos 5 anos e também podem ocorrer débitos. 
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A estrutura do SAAE conta com administrativo, comercial e de manutenção. 

A prestação dos serviços é feita por uma equipe contratada de 8 (oito) pessoas, 

sendo 2 (duas) delas contratadas como diaristas para fazer o faturamento e entrega 

das contas, descritos a seguir. O apoio técnico nos serviços de engenharia, quando 

necessário, é feito por meio da Prefeitura Municipal ou por contratação. 

 

Quadro 23: Equipe que compõe o SAAE de Pau D’Arco – PA 

EQUIPE TÉCNICA SAAE 

Marcos Severiano – Diretor do SAAE 2 (duas) Diaristas  

Telma Milhomem – Operação e Comercial do 
SAA Povoado Marajoara 

 

Wilson dos Santos – Eletricista  

Bruno Costa – Encanador   

Adão Nunes – Encanador  

Fábio Rocha – Motorista do Caminhão Pipa  

Fonte: SAAE Pau D’arco/PA, 2021. 
 

• Descrição do manancial que atende a zona urbana 

 
O atendimento da zona urbana, conforme descrito do item captação é feito 

em manancial subterrâneo denominado Fraturado Norte, localizado no domínio 

fraturado com Potencial de Reserva Explotável – RPE (m³/s) de 1683 m³/s. O 

sistema aquífero está localizado sobre região de rochas cristalinas/metamórficas. 

(SNIRH, 2021). 

 

➢ Núcleos Urbanos com sistemas de abastecimento de água 

independentes 

 

• Setor Vale da Benção 

 

O Vale da Benção é um bairro afastado do centro municipal, resultante de 

invasões, constando parcialmente dentro do perímetro urbano de Pau D’Arco – PA. 

O Bairro é identificado nas coordenadas geográficas Lat. 7°49'9.33" S; Long. 50° 

2'52.71" O, com acesso pela BR-155 ou vias urbanas internas e distante 

aproximadamente 1,5 km da entrada de Pau D’Arco – PA. 

O atendimento com abastecimento de água é feito de forma individualizada 

da rede de distribuição coletiva do centro da cidade por meio de poço com captação 
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subterrânea no aquífero Fraturado Norte. O sistema de captação está localizado 

nas coordenadas Lat. 7°49'8.52" S; Long. 50° 2'56.51" O. 

Além da captação subterrânea o sistema possui Reservação de 10 m³, 

elevada do tipo caixa d´água comum de polietileno. Quanto à distribuição, a 

localidade não possui rede de distribuição instalada, tendo o sistema tipo chafariz 

com 10 (dez) saídas com mangueiras de 25 mm para abastecimento da comunidade 

local. A população atendida, segundo levantamento da Secretaria Municipal da 

Saúde, é estimada em 325 pessoas (PAU D’ARCO, 2021). 

 
Figura 66: Poço e reservatório para atendimento do Vale da Benção 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Referente à medição do volume de água consumido, no Vale da Benção não 

há hidrômetros instalados. A própria comunidade local que realiza a manutenção do 

sistema com apoio do SAAE de Pau D’Arco – PA. Já o estado de conservação, o 

reservatório necessita de limpeza, em relação à estrutura do local é necessário 

realizar a urbanização da área, limitação do perímetro de urbanização do SAA com 

a instalação de cerca, portão para controle de entrada e saída, implantação de 

placas de identificação e advertência e abrigo para o quadro de comando, bem 

como adequação da unidade elétrica. 
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Referente ao tratamento, o sistema instalado não possui clorador manual ou 

automático. Ocorrendo o tratamento por meio de cloro líquido disponibilizado pelo 

Agentes de Saúde Comunitária – ASC. Nesse sentido, apresenta-se a seguir, de 

forma compilada a descrição técnica do sistema de abastecimento de água do Vale 

da Benção, zona urbana do município de Pau D’Arco – PA. 

 

Quadro 24: Descrição técnica do SAA do Vale da Benção, zona urbana de Pau D’Arco – PA 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA 

PTP 
Poço com profundidade de 40 metros e nível da bomba de 30 metros, 
com vazão de 4 m³/h 

Reservatório Volume de reservação de 10 m³ de material polietileno 

Rede de distribuição de 
água 

Não possui rede de distribuição de água 

Tratamento de Água 
Individualizado por residência, utilizando recipientes com cloro liquido 
doados pelos ASC 

Licenciamento 
Ambiental 

O sistema de captação e a distribuição de água não possuem 
licenciamento ambiental, necessitando de regularização junto à 
SEMAS/PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

• Setor Chicão 

 

O Setor Chicão se encontra nas proximidades da sede municipal, localizado 

nas coordenadas geográficas Lat. 7°49'37.08" S; Long. 50° 3'17.82" O, com acesso 

pelo BR-155 e distante aproximadamente 1 km da entrada da cidade, 

caracterizando-se como núcleo urbano.  

O atendimento com abastecimento de água é feito por meio de Poço Tubular 

Profundo (PTP) com captação subterrânea no aquífero Fraturado Norte. O sistema 

de captação está localizado nas coordenadas Lat. 7°49'33.93" S; Long. 50° 3'17.08" 

O. Em relação ao sistema de reservação, o Chicão conta com um reservatório 

elevado metálico de capacidade de 10 m³. E no que se refere à distribuição, a rede 

instalada possui extensão de 400 m de diâmetro de 50 mm, atendendo cerca de 40 

ligações. 
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Figura 67: Poço e reservatório para atendimento do Chicão. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Nesse sentido, apresenta-se a seguir, de forma compilada a descrição 

técnica do sistema de abastecimento de água do Chicão, zona urbana do município 

de Pau D’Arco – PA. 

 

Quadro 25: Descrição técnica do SAA do Chicão, zona urbana de Pau D’Arco – PA 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA 

PTP 
Poço com profundidade de 40 metros e nível da bomba de 30 metros, 
com vazão de 4 m³/h 

Reservatório Volume de reservação de 10 m³ em reservatório elevado metálico 

Rede de distribuição 
de água 

A rede de distribuição possui extensão de 400 m com DN 50. 

Tratamento de Água 
Individualizado por residência, utilizando recipientes com cloro liquido 
doados pelos ASC 

Licenciamento 
Ambiental 

O sistema de captação e a distribuição de água não possuem 
licenciamento ambiental, necessitando de regularização junto à 
SEMAS/PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

  



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 
 

  
   128 

 

8.1.5.1.2. Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos 

sistemas e do atendimento por parte do manancial subterrâneo e tratamento 

da água na zona urbana 

 

Durante o Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de água foi 

identificado junto à comunidade por meio das reuniões setoriais e questionário 

ambiental online os seguintes aspectos positivos: 

• A água potável distribuída não possui gosto na água, em alguns momentos 

é perceptível gosto, no entanto, é regular; 

• A água possui cheiro de regular a ótimo; 

• A pressão da água apresenta classificação de boa a ótima;  

• Segundo a comunidade o aspecto de transparência da água é boa a ótima; 

• Quanto à pressão da água, a comunidade classifica como regular a ótima; 

• 88,4% da comunidade que respondeu o Questionário Online classifica a 

prestação dos serviços do SAAE de regular, boa e ótimo, estando a maioria na 

categoria boa; 

• A maioria da população de Pau D’Arco – PA, inclusive os órgãos públicos 

como Escolas, apontaram por meio do questionário online e reunião setorial que 

fazem a limpeza de 6 em 6 meses das suas caixas d’agua; 

• Parte dos moradores possui consciência quanto à necessidade de 

reutilização das águas de máquinas de lavar e ar condicionado, no entanto, a 

maioria não realizam tais ações; 

• A equipe que presta os serviços na cidade é prestativa e atenciosa. 

 

A seguir são listados os aspectos negativos. 

 

• Problemas de falta de água devido à energia elétrica; 

• O SAAE não realiza cortes de ligações de água por inadimplência; 

• Alto índice de inadimplência, cerca de 70%; 

• Uso irracional é bastante frequente na comunidade, uma vez que, a tarifa 

praticada é única e baixa e na maioria das residências ainda não há hidrômetro 

instalado; 
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• Empreendimentos, como lava jato, utilizam água de maneira irracional; 

• Uso irracional de água, principalmente por empreendimentos comerciais, 

como, por exemplo, lava jatos; 

• A equipe técnica do SAAE é insuficiente; 

• Não há atualização do cadastro técnico do sistema de abastecimento de 

água do município de Pau D’Arco – PA;  

• 52,9% dos respondentes do Questionário Online relataram que houve falta 

de água por motivos além do atraso no pagamento, indicando na maioria que a 

frequência da falta de água nos últimos 06 (seis) meses foi de até 05 (cinco) vezes  

• A comunidade relata que não recebem avisos com antecedência referente a 

interrupção do fornecimento de água, segunda a própria comunidade na reunião 

setorial quando são avisados os meios utilizados são carro de som e WhatsApp; 

• Falta de manutenção dentro das áreas dos SAA da zona urbana, bem como 

sinalização de proibição de acesso e de rede elétrica nos quadros de comando; 

• Exposição da fiação elétrica no interior das áreas dos poços da zona urbana; 

• Os moradores apontam que a equipe que soluciona as interrupções como 

vazamentos e demais problemas técnicos demoram a chegar ao local. 

 

8.1.5.1.3. Zona Rural 

 

A zona rural do município de Pau D’Arco - PA é composta pelo Assentamento 

Magdalena Nicolina Rivetti, Povoado Marajoara, Povoado Boa Sorte, Aldeias 

Indígena Las Casas e Kaprankere e demais aldeias em consolidação. Cada 

localidade mencionada possui uma dinâmica de abastecimento de água, portanto, 

subdivide-se a seguir. 
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• Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti 

 

O Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti está localizado na zona rural do 

município de Pau D’Arco – PA, sendo formado por 421 famílias totalizando cerca de 

1.312 pessoas (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAU D’ARCO/PA, 

2021). O Assentamento é identificado nas coordenadas geográficas Lat. 

7°49'12.00" S; Long. 50° 8'43.00" O, com acesso pela BR-155 e estrada vicinal, 

distante cerca de 14 km da entrada de Pau D’Arco – PA. 

O Assentamento é formado por propriedades esparsas e distribuído em 

estradas vicinais, nomeadas Estrada Vicinal 1,3,4,5. A seguir é apresentada a 

distribuição das famílias por estrada vicinal. 

 

Quadro 26: Distribuição da população atual do Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti. 

RURAL - GUARANTÃ 

DESCRIÇÃO FAMILIAS PESSOAS UN./FAMILIA 

Estrada Vicinal 1 87 311 3,6 

Estrada Vicinal 3 97 223 2,3 

Estrada Vicinal 4 57 187 3,3 

Estrada Vicinal 5 71 256 3,6 

Região Palhada 109 335 3,1 

TOTAL 421 1.312 3,2 

Fonte: PAU D’ ARCO, 2021. 

 

O atendimento com abastecimento de água é realizado por meio de 02 (dois) 

Poços Tubulares Profundos (PTP) com captação subterrânea no aquífero Fraturado 

Norte, sendo de responsabilidade do SAAE de Pau D’Arco – PA.  

O PTP 001 atende a Escola União Guarantã e a Unidade de Saúde, sendo 

que cada estabelecimento possui uma caixa d’água com volume de reservação de 

500 L para atendimento de suas respectivas demandas. 

Em relação ao PTP 002 a sua localização é na Estrada Vicinal 3 e a mesma 

possui 421 famílias e dessas apenas 06 (seis) famílias são atendidas diretamente, 

ou seja, estão próximas o suficiente para ter acesso a água do poço sem precisar 

de rede de distribuição, ficando apenas uma mangueira de DN40 disponível para 

fazer o abastecimento, não tendo, portanto, sistema de reservação, rede de 

distribuição e área isolada para guarda do PTP e conjunto motor bomba. Mesmo 

sendo distante algumas residências, é viável a implantação de rede coletora. 
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Figura 68: a) PTP01 referente PTP ao lado da UBS do Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti e 

b) PTP02 localizado na Estrada Vicinal 03, zona rural de Pau D’Arco – PA 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Verificou-se que os poços estão vulneráveis ao vandalismo, possuem 

instalações improvisadas, a fiação elétrica apresenta-se exposta, não há casa de 

abrigo para o quadro de comando, tampouco, placa de identificação e/ou 

advertência. 

 

a) b) 
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Figura 69: Caixa d'água para atendimento da Unidade de Saúde do Assentamento Magdalena 

Nicolina Rivetti. Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 
 

  
   133 

 

 

 
Figura 70: Rede de distribuição de água do Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

O PTP 002 foi perfurado com o apoio da Fundação Nacional de Saúde 

(Funasa) e possui bomba submersa, energia elétrica e uma saída de água. A 

comunidade que não possui acesso à água encanada, se desloca até ao local do 

PTP 002 onde abastecem seus recipientes e os levam para suas residências para 

atender as necessidades básicas da família. 

No que se refere ao tratamento da água, o sistema instalado não possui 

clorador manual ou automático. O tratamento é realizado de forma manual por meio 

da disponibilização de recipientes com cloro líquido em cada residência pelos 

Agente Comunitários de Saúde – ACS. 
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Figura 71: Cloro Líquido disponibilizados para a comunidade do Assentamento Magdalena Nicolina 

Rivetti. Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Nesse sentido, apresenta-se a seguir, de forma compilada a descrição 

técnica do sistema de abastecimento de água do Assentamento Magdalena Nicolina 

Rivetti, zona rural do município de Pau D’Arco – PA. 

 

Quadro 27: Descrição técnica do SAA do Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti, zona rural de 
Pau D’Arco – PA 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA 

PTP 
PTP 001 – 40 metros de profundidade e vazão estimada de 4,0 m³/h 
PTP 002 – 50 metros de profundidade e vazão estimada de 4,0 m³/h 

Reservatório 
Não possui sistema de reservação, apenas 02 (duas) caixas d’água 
para atendimento exclusivo da Escola União Guarantã e a Unidade de 
Saúde. 

Rede de distribuição de 
água 

Não possui 

Tratamento de Água 
Individualizado por residência, utilizando recipientes com cloro liquido 
doados pelos ASC 

Licenciamento 
Ambiental 

O sistema de captação de água (PTP 001) possui Autorização para 
Perfuração de Poço junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMAS/PA, não foi apresentado a Outorga de 
ambos os poços e o licenciamento da rede de distribuição de água, 
necessitando de regularização junto à SEMAS/PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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• Povoado Marajoara 

 

O Povoado Marajoara está localizado na zona rural do município de Pau 

D’arco, sendo formado por 67 famílias, totalizando cerca de 218 pessoas (PAU D’ 

ARCO, 2021). O Povoado é identificado nas coordenadas geográficas Lat. 

7°44'6.27" S; Long. 50° 2'21.29" O, com acesso pela BR-155, distante cerca de 12 

km da entrada da cidade. 

O atendimento com abastecimento de água é realizado por meio de 03 (três) 

Poços Tubulares Profundos (PTP) com captação subterrânea no aquífero Fraturado 

Norte, sendo de responsabilidade do SAAE de Pau D’Arco – PA. Atualmente, 64 

famílias são atendidas com abastecimento de água pela rede de distribuição. 

  

 
Figura 72: Poços do Povoado Marajoara, zona rural de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Observa-se que o Povoado Marajoara apresenta em seu sistema de 

captação déficit de vazão, de acordo com estudos já realizados pela Funasa o 

Povoado está localizado sobre uma rocha, identificado pelos moradores locais 

como “laje”, e o lençol freático da região é do tipo “bolsões de água”, o que limita o 

fornecimento de água a algumas localidades bem como a perfuração de poços. 

Em relação ao sistema de reservação, o Povoado Marajoara possui um único 

reservatório elevado em concreto armado com capacidade de 10.000 L. 

 
Figura 73: Reservatório elevado do Povoado Marajoara 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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No que se refere ao estado de conservação do reservatório, verificou-se que 

o mesmo necessita de limpeza, pintura e eventuais reparos, sendo também 

necessário realização de urbanização da área, bem como o cercamento da mesma, 

instalação de placas de identificação e advertência e de guarda-corpo na escada 

externa do reservatório. 

O funcionamento do sistema de abastecimento de água no Povoado 

Marajoara ocorre de forma dividida, sendo a água direcionada duas vezes ao dia, 

nos períodos matutino e vespertino, para o lado esquerdo da rodovia (parte alta do 

Povoado) e uma vez no horário de meio-dia para o lado direito (parte baixa do 

Povoado). Em relação à rede de distribuição de água, esta é de cerca de 850 metros 

com diâmetro de 50 mm, estima-se cerca de 65 (sessenta e cinco) ligações 

atendidas.  

O Povoado Marajoara apresenta uma situação em que 06 (seis) famílias não 

são atendidas com água, devido à localização de suas respectivas residências está 

na parte mais elevada do Povoado e suas caixas d’água estarem situadas em cota 

acima do nível de água do reservatório em média de cerca de 3 metros, sendo assim 

a pressão torna-se insuficiente para atendimento dessas residências. Além disso, 

essa situação agrava-se ainda mais, tendo em vista a insuficiência do volume de 

reservação, visto que, as primeiras residências abastecidas possuem volume de 

reservação acima do necessário (conforme o SAAE tem residência no Povoado com 

três caixa d’água), ademais, o uso irracional da água é bastante frequente pelos 

moradores da região. 

No período de estiagem a situação do sistema de abastecimento de água do 

Povoado Marajoara torna-se crítico devido à redução da disponibilidade de água no 

lençol freático. Diante dessa situação, a Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA 

por meio do SAAE executa o Plano Emergencial com atendimento à comunidade 

com caminhão-pipa, sendo que, atualmente (2021, ano base) para complementar a 

deficiência de água na captação, o SAAE envia o caminhão-pipa 01 (uma) vez ao 

dia. O caminhão-pipa possui capacidade de 8.000 litros e trator com tanque de água 

acoplado com capacidade de 6.000 litros. 
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Figura 74: Trator com tanque de água acoplado para atendimento de locais com falta de água 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

O caminhão-pipa abastece o reservatório para atender a comunidade, 

ademais, atende diretamente 03 (três) famílias que não possuem atendimento com 

água encanada, despejando, portanto, em suas respectivas caixas d’água. 

Nesse sentido, devido à situação atual do Povoado Marajoara, o SAAE 

disponibiliza uma servidora que fica responsável por monitorar e fiscalizar o 

atendimento da comunidade e receber as solicitações por atendimento com 

caminhão-pipa, bem como orientar a comunidade sobre os trâmites para solicitação 

de ligações de água, desativação, entre outros serviços. 

No que se refere ao tratamento de água, os moradores por meio do Programa 

Saúde da Família (PSF) apresentam problemas dentários decorrente da qualidade 

da água consumida. Os dentes dos moradores, crianças e adultos, possuem uma 

formação de placa bacteriana, apresentando um aspecto amarelado. Suspeita-se 

que tais ocorrências sejam decorrentes da incidência de excesso de flúor na água. 

Nesse sentido, apresenta-se a seguir, de forma compilada a descrição 

técnica do sistema de abastecimento de água do Povoado Marajoara, zona rural do 

município de Pau D’Arco – PA. 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 
 

  
   139 

 

Quadro 28: Descrição técnica do SAA do Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti, zona rural de 
Pau D’Arco – PA 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA 

PTP 

PTP 001 – 70 metros de profundidade 
PTP 002 – 62 metros de profundidade 
PTP 003 – 62 metros de profundidade 
Os poços possuem vazão de 4,0 a 6,0 m³/h no período chuvoso e 
vazão de 1,0 a 2,0 m³/h no período de estiagem 

Reservatório 
Volume de reservação de 10 m³, em reservatório elevado de concreto 
armado 

Rede de distribuição de 
água 

Rede de distribuição com extensão de 850 metros em DN 50 mm, 
PEAD (tipo mangueira) e estimativa de 65 (sessenta e cinco) ligações 
de água sem hidrômetro e kit cavalete 

Tratamento de Água Não Possui 

Licenciamento 
Ambiental 

O sistema, a captação e a distribuição da água não possuem 
licenciamento ambiental, necessitando regularização junto à 
SEMAS/PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

• Povoado Boa Sorte 

 

O Povoado Boa Sorte está localizado na zona rural do município de Pau 

D’Arco – PA, sendo formado por 89 famílias, totalizando cerca de 222 pessoas (PAU 

D’ARCO, 2021), desses todos são atendidos pela rede de distribuição de água. O 

Povoado é identificado pelas coordenadas geográficas Lat. 7°46'43.00" S; Long. 

49°54'14.00" O, com acesso por estradas vicinais, distando cerca de 20 km da sede 

municipal de Pau D’Arco – PA. 

O atendimento com abastecimento de água é realizado por meio de 02 (dois) 

poços semiartesianos com captação subterrânea no aquífero Fraturado Norte, 

sendo de responsabilidade do SAAE de Pau D’Arco – PA. 

 

  
Figura 75: Poços do Povoado Boa Sorte, zona rural de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Observa-se que na área dos poços a inexistência da laje sanitária, bem como 

a delimitação e urbanização da área, verificou-se ainda a ausência de placas de 

identificação e/ou advertência, e abrigo para o quadro de comando que apresenta 

ainda fiação elétrica exposta. 

Em relação ao sistema de reservação, o Povoado Boa Sorte possui apenas 

um reservatório elevado em concreto armado com capacidade de 10 m³. Conforme 

foi verificado pela condição de conservação do reservatório, constatou-se necessita 

de pintura e eventuais reparos, bem como a instalação de guarda-corpo na escada 

externa do reservatório e urbanização da área. 

Em relação à rede de distribuição de água, esta possui extensão de cerca de 

1.400 m com diâmetro de 50 mm, atendendo cerca de 80 ligações. 

 

Quadro 29: Descrição técnica do SAA do Povoado Boa Sorte, zona rural de Pau D’Arco – PA 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA 

PTP 
Poço 01 – 23 metros de profundidade 
Poço 02 – 23 metros de profundidade 
Não foi informada a vazão dos poços 

Reservatório 
Volume de reservação de 10 m³, em reservatório elevado de concreto 
armado 

Rede de distribuição de 
água 

Rede de distribuição com extensão de 1.400 metros em DN 50 mm, 
estimativa de 80 (oitenta) ligações de água sem hidrômetro e kit 
cavalete 

Tratamento de Água Não Possui 

Licenciamento 
Ambiental 

O sistema, a captação e a distribuição da água não possuem 
licenciamento ambiental, necessitando regularização junto à 
SEMAS/PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

• Aldeia Indígena Las Casas 

 

A Aldeia Indígena Las Casas está localizada na zona rural do município de 

Pau D’Arco – PA, sendo formada atualmente por cerca de 80 famílias, totalizando 

cerca de 400 indígenas. A Aldeia é identificada nas coordenadas geográficas Lat. 

7°55'6.00" S; Long. 49°55'19.00" O, distando cerca de 20 km da sede municipal de 

Pau D’Arco – PA. 

O sistema de abastecimento de água da Aldeia Las Casas é de 

responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). O sistema da 

Aldeia é composto por captação subterrânea por meio de 01 (um) poço artesiano, 
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reservação com reservatório elevado (caixa d’água comum em polietileno) com 

capacidade de 10.000 L, e rede de distribuição de água possui extensão de 1.000 

m de PEAD (material tipo mangueira). Salienta-se que, as informações sobre 

profundidade e vazão do poço não foram disponibilizadas. 

 

 
Figura 76: Poço artesiano da Aldeia Las Casas, zona rural de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Verificou-se o poço possui instalações provisórias, sendo necessário 

eventuais reparos e revitalização da área.  
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Figura 77: Reservatório de 10 m³ da Aldeia Las Casas, zona rural de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Devido ao aumento da população indígena da Aldeia Las Casas, com 

acréscimo de 20 (vinte) famílias oriundas da Aldeia Kaprankere, ampliou-se a 

demanda por água, sendo necessário a ampliação do sistema, principalmente no 

que se refere ao volume de reservação, dessa forma, foi necessário disponibilizar 

um novo reservatório com capacidade de 10.000 L para atender esse incremento 

de demanda atual. Entretanto, o reservatório ainda não está sendo utilizado, sendo 

necessário instalar estrutura para elevá-lo. 
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Figura 78: Reservatório de para o funcionamento de 10 m³ da Aldeia Las Casas, zona rural de Pau 

D’Arco – PA. Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

As reivindicações da comunidade indígena da Aldeia Las Casas são 

referentes ao aumento do volume de reservação, à disponibilização de cloro para 

tratamento de água, e à perfuração de mais dois poços que já foram aprovados na 

Funai. 
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Quadro 30: Descrição técnica do SAA da Aldeia Las Casas. 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA 

PTP Poço 01 – Não possui informação da profundidade 

Reservatório 
Volume de reservação de 10 m³, em reservatório elevado de concreto 
armado 

Rede de distribuição de 
água 

Rede de distribuição com extensão de 1.000 m de PEAD (material tipo 
mangueira), sem hidrômetro e kit cavalete 

Tratamento de Água Não Possui 

Licenciamento 
Ambiental 

O sistema, a captação e a distribuição da água não possuem 
licenciamento ambiental, necessitando regularização junto à 
SEMAS/PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

• Aldeia Indígena Kaprankere 

 

A Aldeia Indígena Kaprankere está localizada na zona rural do município de 

Pau D’Arco – PA, sendo formada atualmente por cerca de 20 famílias, totalizando 

cerca de 100 indígenas. A Aldeia é identificada nas coordenadas geográficas Lat. 

7°50'59.00" S; Long. 49°59'17.00" O, distando cerca de 9,5 km da sede municipal 

de Pau D’Arco – PA. 

O sistema de abastecimento de água da Aldeia Kaprankere, assim como o 

da Aldeia Las Casas é de responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI). O sistema da Aldeia é composto por captação subterrânea por meio de 01 

(um) poço, reservação com reservatório elevado (caixa d’água comum em 

polietileno) com capacidade de 10.000 L, e rede de distribuição de água possui 

extensão de 1.000 m de PEAD (material tipo mangueira). Salienta-se que, as 

informações sobre profundidade e vazão do poço não foram disponibilizadas. 

 

  
Figura 79: Poço da Aldeia Kaprankere, zona rural de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Verificou-se o poço possui instalações provisórias, sendo necessário 

eventuais reparos e revitalização da área. Foi constatado in loco na visita da equipe 

técnica para etapa de elaboração do Diagnóstico do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, um problema técnico ocasionou o extravasamento de óleo no 

poço, sendo necessário intervenção para normalizar o sistema. 

 

 

 

 
Figura 80: Reservatório da Aldeia Kaprankere, zona rural de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

O reservatório possui instalações improvisadas, com fiação elétrica exposta, 

e o portão de acesso não possui cadeado para controle de entrada e saída à área.  

Tem-se ainda reservatório para atendimento exclusivo da Unidade Básica de 

Saúde Indígena Tipo III da Aldeia Kaprankere, com capacidade de 5.000 L. 
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Figura 81: Reservatório para atendimento exclusivo da Unidade Básica de Saúde da Aldeia 

Kaprankere. Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Em relação ao tratamento da água, a disponibilização de cloro líquido foi 

paralisada pelo DSEI no ano de 2021, e atualmente a água não possui nenhum tipo 

de tratamento. 
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As reivindicações da comunidade indígena da Aldeia Kaprenkere são 

referentes à troca do material da rede de distribuição para PVC, realização de 

limpeza periódica do poço e reservatório, e disponibilização de cloro para 

tratamento de água. 

 

Quadro 31: Descrição técnica do SAA da Aldeia Kaprankere. 

IDENTIFICAÇÃO DESCRIÇÃO TÉCNICA 

PTP Poço 01 – Não possui informação da profundidade 

Reservatório 
Volume de reservação de 10 m³, em reservatório elevado de concreto 
armado 

Rede de distribuição de 
água 

Rede de distribuição com extensão de 1.000 m de PEAD (material tipo 
mangueira), sem hidrômetro e kit cavalete 

Tratamento de Água Não Possui 

Licenciamento 
Ambiental 

O sistema, a captação e a distribuição da água não possuem 
licenciamento ambiental, necessitando regularização junto à 
SEMAS/PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

• Demais Aldeias Indígenas em Consolidação 

 

Dentro do território do município de Pau D’Arco – PA, existe ainda 04 (quatro) 

aldeias resultantes de desmembramentos e conflitos das Aldeias já consolidadas 

Las Casas e Kaprankere, estando em processo de reconhecimento junto à Funai, 

denominadas: Aldeia Irããmrãnh, Aldeia Parixêt, Aldeia Ronekôre e Aldeia Prinkô. 

A Aldeia Prinkô não possui sistema de abastecimento de água implantado, 

utilizando para consumo água de corpos hídricos e água do sistema de 

abastecimento da Aldeia Las Casas pela proximidade entre elas, cerca de 6 km. 

A Aldeia Parixêt também não possui sistema de abastecimento de água 

implantado, o que se tem atualmente na região é um poço amazonas, no entanto, 

este não é utilizado devido à distância e à necessidade de limpeza. Por estar 

localizada às margens do Rio Pau D’Arco a comunidade indígena utiliza sua água 

para as atividades cotidianas e na higiene pessoal. Todavia, há relatos de crianças 

com dor de barriga e diarreia devido ao consumo da água do rio, evidenciando 

qualidade insatisfatória para o consumo humano. Ressalta-se ainda que, não é 

disponibilizado cloro líquido para auxílio no tratamento e desinfecção da água, bem 

como, não é realizado o monitoramento da qualidade da água do rio por parte 

equipe de saúde. 
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As Aldeias Irããmrãnh e Ronekôre assim como as demais supracitadas, não 

possuem sistema de abastecimento de água, buscando apoio nas Aldeias 

consolidadas (Las Casas e Kaprankere) e fazendo uso de água de corpos hídricos 

das proximidades. 

 

8.1.5.1.4. Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos 

sistemas e do atendimento por parte do manancial e tratamento da água na zona 

rural. 

 

Durante o Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de água da zona rural 

foi identificado junto à comunidade por meio das reuniões setoriais e questionário 

ambiental online os seguintes aspectos positivos: 

 

• Possui a disponibilidade de Caminhão Pipa para atendimento das famílias 

que não possui alternativa de abastecimento de água no período de estiagem; 

• Disponibilidade hídrica no período chuvoso em algumas comunidades rurais; 

• Possui poços e cisternas instaladas, viabilidade a captação de água 

subterrânea no período chuvoso; 

• Lençol freático com vazão para atendimento da comunidade; 

• Apoio da Prefeitura Municipal na manutenção dos sistemas em 

funcionamento na zona rural; 

• Tratamento de água por meio da disponibilização regular de cloro pelos 

agentes de saúde do município de Pau D’Arco – PA. 

 

A seguir são listados os aspectos negativos. 

 

• A população da zona rural sofre com falta de água, incorrendo na demanda 

por ampliação dos sistemas de captação, distribuição e reservação existente; 

• A falta de água no período de estiagem é um dos problemas com maior 

apontamento tanto no questionário online como também nas reuniões setoriais; 

• O Povoado Marajoara possui déficit de vazão nos mananciais subterrâneos;  
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• Qualidade insatisfatória da água do Povoado de Marajoara, ocasionando 

problemas dentários na comunidade local; 

• As aldeias indígenas Irããmrãnh, Parixêt, Ronekôre e Prinkô não possuem 

sistema de abastecimento de água instalado; 

• A Aldeia Las Casas não atende todas as famílias que residem no local, 

devido à aumento de demanda; 

 

8.1.5.2. Esgotamento Sanitário 

 

A fim de compreender a situação do sistema de esgotamento sanitário do 

município de Pau D’Arco – PA, serão apresentadas a seguir análises elaboradas a 

partir de dados de 2019 disponibilizadas no Sistema Nacional de Informações 

Sanitárias (SNIS), e do IBGE, em 2010, que apresenta dados referentes ao sistema 

de esgotamento sanitário adotado na área urbana e ao tipo de alternativa utilizada. 

 

Quadro 32: Prestação dos serviços de esgotamento sanitário 

N° DADOS PRINCIPAIS 
ANO-
BASE 

URBANO RURAL TOTAL 

1 
Atendimento 
com os serviços 

Coleta de Esgoto por rede 
coletora (%) 

2019 - - - 

Tratamento do Esgotos 
coletados (%) 

2019 - - - 

Tinham Banheiros e 
Fossas Sépticas (un.) 

2010 07 03 10 

Tinham Banheiro e Fossa 
Rudimentar (un.) 

2010 709 296 1.005 

Tinham sanitário e Fossa 
Séptica (un.) 

2010 02 01 03 

Tinham sanitário e Fossa 
Rudimentar (un.) 

2010 144 16 160 

2 Tarifa média de água (R$/m³) 2021 - - - 

Fonte: SAAE Pau D’arco/PA, 2021; VRP Ambiental, 2021; IBGE, 2010 e SNIS, 2019. 
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8.1.5.2.1. Descrição sucinta dos Sistemas existentes no município 

 

Conforme já mencionado, a concessão do Serviço de Esgotamento Sanitário 

(SES) é de responsabilidade do SAAE de Pau D’Arco – PA. No ano de 2014 a 

Prefeitura Municipal firmou Convênio com a Funasa para implantação do sistema 

de esgotamento sanitário, este que por sua vez, foi implantado de forma incompleta 

e que não está em funcionamento. 

Estima-se que a rede coletora de esgoto foi implantada em apenas em 

algumas vias da cidade, sendo estas a Rua 16, Rua 12 e a Rua 14, promovendo a 

prestação dos serviços de coleta de esgoto para 0,3% da população de Pau D’ Arco 

– PA.  

Foram instaladas também caixas de ligação para conectar as instalações 

internas dos imóveis ao ramal coletor, e servir de acesso para eventuais 

manutenções. Todavia, estas também não estão em funcionamento, não havendo, 

portanto, interligação no sistema. 

 

 
Figura 82: Caixa de ligação de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Verificou-se in loco que foram instalados alguns Poços de Visitas (PV’s) no 

município de Pau D’Arco – PA, no entanto, um ponto de destaque, refere-se ao 

material abandonado encontrado em área da zona urbana do município referente a 

esses equipamentos, estando expostos ao vandalismo e intempéries. De maneira 

semelhante, constatou-se material da rede coletora abandonada na área da ETE, 

que foi alvo de vandalismo, sendo objeto de furto e de queima. 

  
Figura 83: Material de PV’s expostos em área da zona urbana de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 
Figura 84: Material do sistema de esgotamento sanitário exposto em área e alvo de vandalismo 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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No que se refere à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), observou-se 

durante o Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário que existem unidades 

instaladas no município Pau D’Arco - PA. Em análise, em identificação in loco o 

tratamento por meio de Reatores UASB (Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente 

- RAFA). 

  

  
Figura 85: Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) parcialmente implantada e atualmente sem uso 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Quanto a disposição final do efluente a ser coletado, verificou-se que a 

disposição final do efluente seja direcionado para o corpo hídrico superficial, Rio 

Pau D’Arco. 

Observou-se que a área se encontra cercada, entretanto, encontra-se 

abandonada, com vegetação bastante desenvolvida e dispersa no local. Destaca-

se que as unidades implantadas apresentam sinais de deterioração, necessitando, 

portanto, de eventuais reparos e análise estrutural para a definição das medidas 

corretivas. 

 

 

 
Figura 86: Área da Estação Elevatória de Esgoto de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Apresenta-se no quadro a seguir a descrição técnica do sistema de 

esgotamento sanitário coletivo da zona urbana.   
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Quadro 33: Descrição técnica do SES coletivo da zona urbana de Pau D’Arco – PA 

IDENTIFICAÇÃO UNIDADE DESCRIÇÃO TÉCNICA 

Ligação predial 
Quantidade total e por tipo: 
residencial, comercial, 
industrial, outros 

Não possui informações 

Rede coletora 

Extensão total 

Não possui informações 

Diâmetros mínimo e máximo 

As redes são no eixo da via ou 
nas calçadas? 

Há sistema condominial ou 
convencional 

Idade das instalações Desde 2014 (06 anos) 

Interceptor 
Extensão total 

Não possui informações 
Diâmetros mínimo e máximo 

Estação Elevatória de 
Esgotos 

Nome 

Não possui informações 

Potência Instalada 

Vazão de operação 

Média de horas operadas por 
dia 

Emissário 

Nome 

Não possui informações 
Tipo: lançamento final, conduto 
livre ou pressurizado, outro 

Extensão total 

Diâmetros mínimo e máximo 

Estação de Tratamento 
de Esgoto 

Nome Não possui informações 

Tipo: Lagoas de Estabilização, 
Reator Anaeróbio – RAFA, 
Lodos Ativados, outros  

Reator Anaeróbio – RAFA 
(identificação sugestiva por meio de 
visita in loco) 

Vazão/ Capacidade instalada Não possui informações 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

No município de Pau D’Arco – PA, por não ter o funcionamento do sistema 

de esgotamento sanitário coletivo, os esgotos produzidos são dispostos através de 

fossa sépticas individualizadas e fossas negras, decorrendo desta prática 

problemas a ela inerentes, tais como a limpeza periódica e até mesmo a veiculação 

do efluente pelas sarjetas das vias públicas. 
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Figura 87: Fossa séptica instalada na zona urbana de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Na zona urbana, verificou-se no Setor Vale da Benção, a vulnerabilidade 

social da comunidade residente na localidade, que reflete diretamente na 

infraestrutura básica, como, por exemplo, na falta de banheiros para uso pessoal. 

Em visita in loco constatou-se que a maioria das residências possuem seus 

banheiros localizados em seus quintais, sem teto, e envoltos com palha ou lona. 
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Figura 88: Banheiro instalada no Setor Vale da Benção (zona urbana de Pau D’Arco – PA) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Em relação à zona rural verificou-se que existem casas destinam 

irregularmente seus esgotos para fossas negras, que apresentam sérios problemas 

para o meio ambiente e para a saúde pública, visto que, os efluentes podem 

contaminar o lençol freático, corpos hídricos, e causar doenças à comunidade. 

 

 
Figura 89: Fossa negra instalada na zona rural de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
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Conforme informação da Prefeitura Municipal o Povoado Marajoara, Boa 

Sorte e zona urbana receberam convênio da Funasa para implantação de banheiros 

com fossas sépticas. Desse modo, o uso de fossas irregulares foi reduzido de 

maneira significativa. 

No que se refere às aldeias, as aldeias Kaprankere e Las Casas foram 

beneficiadas com banheiros com fossa séptica, no entanto, de acordo com os 

representantes dessas comunidades indígenas, estes apresentam-se danificados, 

e não estão em funcionamento. 

 

 
Figura 90: Banheiro instalado na Aldeia Kaprankere 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 
 

 
Figura 91: Banheiro instalado na Aldeia Las Casas 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 
 

  
   158 

 

Em relação às Aldeias Irããmrãnh, Parixêt, Ronekôre e Prinkô estas não 

possuem infraestruturas para recebimento dos esgotos, não recebendo nenhum 

tipo de tratamento dos dejetos, necessitando, portanto, de banheiros com fossas 

sépticas e caixas. 

 

8.1.5.2.2. Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos 

sistemas e do atendimento por parte do prestador de serviços, com ênfase no corpo 

receptores e no tratamento 

 

Durante o Diagnóstico dos Serviços de Esgotamento Sanitário da zona 

urbana e da zona rural foi identificado junto à comunidade por meio das reuniões 

setoriais e questionário ambiental online os seguintes aspectos positivos: 

 

• Conscientização da comunidade sobre a importância e obrigatoriedade em 

instalar fossas sépticas em suas residências, comércio e indústrias; 

• Cuidados da comunidade quanto a limpeza regular das fossas de suas 

residências; 

• Não há ocorrências frequentes de transbordamentos de fossas; 

 

A seguir são listados os aspectos negativos. 

 

• Extravasamento de Fossas a céu aberto, em ruas e calçadas do município; 

• Instalação de fossas sépticas ou rudimentares nos passeios/calçadas; 

• A maioria dos respondentes do Questionário Online e dos participantes das 

reuniões setoriais informou que não utilizam serviços de limpa fossa; 

• Existe um sistema de esgotamento sanitário inicialmente instalado, 

contemplando redes coletoras, PV’s, ETE, caixas de ligação, mas que não estão 

em funcionamento e apresentando sinais de deterioração; 

• Não há cadastro técnico das unidades do sistema de esgotamento sanitário, 

principalmente no que se refere às redes coletoras de esgoto; 

• Contaminação difusa por meio do transbordamento de fossas sépticas; 
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• O descarte dos efluentes coletados pelos prestadores de serviço de Limpa 

Fossa não possui certificação que conste a disposição final dos resíduos coletados 

em Estação de Tratamento de Esgoto. 

 

8.1.5.3. Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Os diagnósticos da situação atual dos resíduos sólidos do município de Pau 

D’Arco – PA contempla os resíduos incluídos na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, Lei Federal n° 13.305/2010, o Decreto Federal n° 7.404/2010 e a Norma 

Brasileira NBR 10.004:2004, sendo esta última responsável pela classificação 

nacional dos resíduos. 

O presente levantamento fez o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos 

gerados no território da zona urbana e rural, com a indicação da origem, do volume 

e da massa, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição 

final adotadas. 

A seguir é apresentado quadro contendo as informações técnicas da 

prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

 

Quadro 34: Prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

N° DADOS PRINCIPAIS 
ANO-
BASE 

URBANO RURAL TOTAL 

1 
Índice de 
Atendimento com 
os serviços (%) 

Coleta de resíduos 
sólidos 

2019 99,72% 28,65% 72,18% 

Coleta seletiva de 
Resíduos sólidos 

2019 Não possui 
Não 
possui 

- 

2 
Custo unitário médio dos serviços de 
coleta de resíduos sólidos (R$/t) 

2019 - - 213,52 

3 
Ocorrência de cobrança pelos serviços 
(sim ou não) 

2019 Não Não - 

4 

Forma adotada na cobrança (taxa 
específica no boleto do IPTU; taxa em 
boleto exclusivo; tarifa; taxa específica no 
boleto de água ou outra forma) 

2019 
Não 
Possui 
Cobrança 

Não 
Possui 
Cobrança 

- 

5 

Receita arrecadada per capita com taxas 
ou outras formas de cobrança pela 
prestação de serviços de manejo RSU 
(R$/hab.ano) 

2019 - - - 

6 

Índice de 
tratamento dos 
resíduos sólidos 
(%) 

Lixão 2019 100% - - 

Aterro Controlado 2019 NA - - 

Aterro Sanitário 2019 NA - - 

Fonte: VRP Ambiental, 2021, Prefeitura Municipal de Pau D’arco/PA, 2021 e SNIS, 2019. 
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8.1.5.3.1. Serviço de Limpeza Pública existente 

 

A Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA presta serviços de varrição, 

capina, roçagem, poda de árvore e pintura de meio fio. Os serviços são prestados 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura que atualmente conta com 11 (onze) 

funcionários. A seguir a descrição do quantitativo por serviço. 

 

Quadro 35: Equipe de prestação dos serviços de limpeza urbana. 

N° SERVIÇOS LIMPEZA URBANA ANO-BASE URBANO 

1 

Varrição 2021 02 

Capina, roçagem, poda 2021 02 

Gerenciamento 2021 01 

Outros serviços (Pintura de meio fio, etc.) 2021 06 

Total 11 

*NA - Não se aplica. 
Fonte: VRP Ambiental, 2021; Secretaria Municipal de Infraestrutura, 2021. 

 

A varrição é feita de forma manual não tendo a ocorrência de varrição 

mecanizada. Quanto à frequência da prestação dos serviços, a varrição é feita 

diariamente, iniciando às 05:00 e encerrando às 10:00 horas da manhã. Quanto aos 

serviços de capina, roçagem, poda de árvore, esses são feitos diariamente de 07:00 

às 11:00 horas no turno matutino e das 13:00 às 17:00 horas pelo turno vespertino. 

A pintura do meio-fio é feita de forma manual e ocorre no período da estiagem, de 

acordo com a necessidade.  

Os resíduos são separados e coletados por 01 (um) caminhão compactador 

e 01 (um) caminhão basculante da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA. Para 

a execução dos serviços de limpeza pública no município são utilizados 

equipamentos básicos como vassouras, escovão, rastelo, carrinhos de mão e 

roçadeiras costais, para auxiliar na operação dos serviços. 
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Figura 92: Registro fotográfico da prestação dos serviços de limpeza urbana. 

Fonte: VRP Ambiental e VRP Ambiental, 2021. 

 

Conforme identificados pelas figuras, os funcionários não possuem uniformes 

padronizados ou o uso de EPI, luvas e óculos de proteção. Os serviços de limpeza 

pública são de responsabilidade da gestão municipal por meio da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. Estes serviços abrangem majoritariamente a zona 

urbana, como também, parte da zona rural. 

 

8.1.5.3.2. Coleta dos resíduos sólidos existentes no município, por tipo, 

periodicidade, acondicionamento, veículos e geração. 

 

Os resíduos sólidos existentes no município se diferenciam por suas origens, 

sendo essas domiciliares/comerciais, limpeza urbana/construção civil e serviços de 

saúde. A coleta dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, que engloba galhadas, 

restos de podas de arvores e outros, são feitas diariamente ou de acordo com a 

necessidade, sendo utilizado veículo diferente da coleta convencional. A coleta é 
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feita por caminhão caçamba no período de 07:00 às 17:00 horas, conforme dia 

mencionado. 

Quanto aos Resíduos de Serviço de Saúde – RSS os seus geradores 

público e privado foram identificados considerando o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES (2020) e o diagnóstico in loco.  

Cadastrados no CNES são 17 estabelecimentos de saúde na administração 

pública, 02 entidades empresariais e 01 entidade sem fim lucrativo. Além desses 

cadastrados no CNES há 5 farmácias geradoras de resíduos de serviço de saúde 

que não possui cadastro, ambos apresentados a seguir. 

 

Quadro 36: Mapeamento dos estabelecimentos públicos e privados cadastrados no CNES que 
geram resíduos de serviço de saúde (resíduo perigoso). 

CNES Nome Natureza 
Atende 

sus 
Endereço 

9066160 
Academia da Saúde Pau 

D’Arco 
Administração 

Pública 
Sim 

Avenida Boa Sorte, s/n, 
setor Paraíso. 

9675205 Bendita Clínica Médica 
Entidades 

Empresariais 
Não 

Avenida Boa Sorte, s/n, 
setor Paraíso. 

9321446 
CAF Central de A 

Farmacêutico de Pau 
D’Arco 

Administração 
Pública 

Sim 
Rua José Eduardo Neto, 

s/n, Centro. 

0476749 
Central de distribuição de 

Imunobiológico de Pau 
D’Arco 

Administração 
Pública 

Sim 
Rua Davi Pinheiro 

Cavalcante, s/n, setor 
Paraíso. 

7381492 
Central de Regulação de 

Pau D’Arco 
Administração 

Pública 
Sim 

Rua Oito, s/n, setor 
Paraíso. 

5653770 
Centro de Especialidades 

Odontológicas 
Administração 

Pública 
Sim Rua 06, s/n, Centro. 

0709689 ISAM 
Entidades 
sem fins 
lucrativos 

Não 
Rua Pedro Paulo Barcaui, 

s/n, setor Paraíso. 

9170464 
Laboratório Municipal de 

Analises Clinicas Pau 
D’Arco 

Administração 
Pública 

Sim 
Rua Davi Pinheiro 

Cavalcante, s/n, setor 
Paraíso. 

6355560 
Núcleo de Apoio a saúde 

da família 
Administração 

Pública 
Sim 

Rua José Eduardo Neto, 
s/n, Centro. 

9550097 
Polo Similar da Academia 
de Saúde de Pau D’Arco 

Administração 
Pública 

Sim 
Avenida Boa Sorte, s/n, 

Centro. 

7262337 SAMU Pau D’Arco 
Administração 

Pública 
Sim 

Rua David Pinheiro 
Cavalcante, s/n, setor 

Paraíso. 

7593341 
Posto de Saúde Indígena 

Aldeia Las Casas 
Administração 

Pública 
Sim 

Aldeia Las Casas, s/n, zona 
rural. 

6763049 
Secretaria Municipal de 

Pau D’Arco 
Administração 

Pública 
Sim 

Rua Oito, s/n, setor 
Paraíso. 

5377501 
Uni de Saúde da Família 
I M das Dores Bezerra 

Administração 
Pública 

Sim 
Rua Dois, s/n, setor 

Paraíso. 

2615975 
Uni de Saúde da Família 

II Tião Aroeira 
Administração 

Pública 
Sim 

Vila Boa Sorte, s/n, zona 
rural. 
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CNES Nome Natureza 
Atende 

sus 
Endereço 

2615983 
Uni de Saúde da Família 

IV Maria Nazare 
Cavalcante 

Administração 
Pública 

Sim Vila Marajoara, s/n. 

5383536 
Unidade de Saúde da 
Família III Inácio Cury 

Gabriel Guaranta 

Administração 
Pública 

Sim 
Logradouro Colonia 

Guaranta, s/n, zona rural. 

9357246 
Unidade de Vigilância 

Sanitária 
Administração 

Pública 
Sim 

Rua José Eduardo Neto, 
s/n, Centro. 

0055247 URSA 
Entidades 

Empresariais 
Não 

Rua Jose Eduardo Neto, 
s/n, Centro. 

2615991 
Hospital Municipal 
Enfermeira Antonia 
Pinheiro Cavalcante 

Administração 
Pública 

Sim 
Rua Vivaldo Lima Nunes, 

setor Paraíso. 

NA Drogaria Biovida 
Pessoa 
Jurídica 

Não 
Av. Boa Sorte, n°449, 

Centro. 

NA Drogaria Para 
Pessoa 
Jurídica 

Não 
Av. Boa Sorte, n° 329, 

Centro. 

NA Pau D’Arco Lindivi 
Pessoa 
Jurídica 

Não 
Av. Bernardino Furtado, 

n°562, Centro. 

NA Drogaria Erva Doce 
Pessoa 
Jurídica 

Não Av. Boa Sorte, s/n, Centro 

NA 
Posto de Medicamentos 

Santo Antônio 
Pessoa 
Jurídica 

Não 
Av. Boa Sorte, n° 54, 

Centro. 

*NA - Não se aplica. 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

 
Figura 93: Registro fotográfico de Unidades de Saúde de Pau D’Arco – PA (1) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 94: Registro fotográfico de Unidades de Saúde de Pau D’Arco – PA (2) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Nas Unidades de Saúde, Farmácias e Hospital, são gerados resíduos do 

Grupo A, Grupo D e Grupo E, materiais contaminados com sangue e secreções 

(algodão, luva, gazes, equipos de soro), curativos, seringas; e materiais não 

contaminados como papeis/papelão e plástico. Lista-se no quadro a seguir as 

classificações dos resíduos gerados. 

 

Quadro 37: Classificação dos resíduos de serviços de saúde gerados. 

GRUPO DESCRIÇÃO SÍMBOLO 

Grupo A 
Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, 
por suas características, podem apresentar risco de infecção. 

 

Grupo D 
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 
equiparados aos resíduos domiciliares. 

 

Grupo E Materiais perfurocortantes ou escarificantes 

 

Fonte: ANVISA (2005) 
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Quanto à quantidade de resíduo de serviço de saúde gerados, estima-se que 

a produção de resíduos de serviços de saúde, considerando a população estimada 

para o ano de 2021 de 5.339 habitantes (IBGE, 2021), e o per capita de geração de 

RSS de 0,001477 kg/hab.dia (ABRELPE, 2019) seja de 0,24 ton./mês. 

A coleta e destinação final desses resíduos administrados pela gestão 

municipal é feita pela empresa RR Empreendimento e Serviços LTDA, com a 

finalidade de coletar e destinar os resíduos para o tratamento de incineração 

localizado no município de Xinguara, sendo esse o tratamento recomendado pela 

Resolução RDC n° 222/2018. 

A frequência de coleta dos resíduos pela prestadora dos serviços é de 1 vez 

por mês, no entanto, de acordo com a demanda, a coleta pode ser mais frequente, 

sendo coletados por veículo adequado para este fim. 

Quanto a coleta dos Resíduos de Construção Civil – RCC, a própria 

administração pública coleta os resíduos de forma periódica, não há agendamentos 

ou qualquer forma de cobrança. A coleta é feita por Caminhão caçamba em dias 

alternados, conforme a necessidade e também solicitação dos moradores. 

Em relação à geração dos resíduos de construção civil, os inventários 

revelam uma relação entre estes resíduos e os resíduos domiciliares de dois para 

um, sendo os RCC correspondente ao dobro dos resíduos domésticos produzidos 

pelo município (MMA, 2012). A partir desta constatação, e do per capita de geração 

de RDO+RPU coletado em relação a população total no valor de 0,70 kg/hab.dia 

(SNIS, 2019) tem-se que o per capita referente ao RCC é de 1,40 kg/hab.dia, tendo 

uma produção estimada em 224,24 ton./mês em relação à população total do 

município (IBGE, 2021). 

Atualmente, a administração municipal não possui Código de Obras 

aprovado em lei pela Câmara Municipal e isso provoca transtornos à gestão já que 

não possui ordenamento quanto a forma de acondicionamento desses resíduos, 

ocorrendo por muitas vezes de a comunidade obstruir vias e calçadas pelo 

acondicionamento inadequado além de descartar em lotes baldios em áreas 

periféricas e centrais.  
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8.1.5.3.3. Coleta dos resíduos sólidos domiciliares, tipo direta porta a porta, 

periodicidade, acondicionamento, geração, tipos e quantidades de veículos. 

 

Dentre os resíduos gerados no município tem-se os Resíduos Domiciliares 

- RDO, produzidos pelos moradores em suas residências da zona urbana e rural. 

Atualmente a coleta do é realizada na sede municipal e na zona rural, alcançando 

a Taxa de Cobertura Regular do serviço de coleta de RDO de 99,73% à População 

Urbana e 71,13% relativo a População Total (SNIS-RS, 2019). Os resíduos 

domiciliares produzidos são acondicionados externamente em lixeiras de diferentes 

formas. 

Alguns dos acondicionamentos externos estão colocados direto no chão e 

outras elevadas, os materiais também variam entre plásticos (tambores), metais, e 

outros. Quanto a localização, as lixeiras estão fixadas em frente as residências e 

comércios nas proximidades do meio fio. Ressalta-se que há no município 

residências que não possui acondicionamento externo, colocando os resíduos 

direto no chão. 

Conforme apresentado, os resíduos são acondicionados de diferentes 

formas e sem padronização ou obrigatoriedade do uso de lixeiras para 

acondicionamento externo. Alguns fatores contribuíram para isso, como a 

inexistência do Código de Postura, instrumento responsável por regulamentar o uso 

do espaço urbano pelos cidadãos. 

As figuras a seguir ilustram as formas de acondicionamento. 
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Figura 95: Registro fotográfico de lixeira para acondicionamento dos resíduos domiciliares na zona 

urbana de Pau D’Arco (1) 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 96: Registro fotográfico de lixeira para acondicionamento dos resíduos domiciliares na zona 

urbana de Pau D’Arco (2) 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 97: Registro fotográfico de lixeira para acondicionamento dos resíduos domiciliares na 

Aldeia Kaprankere, zona rural de Pau D’arco 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

A coleta dos resíduos domiciliares são um conjunto de procedimentos 

referentes ao recolhimento de resíduos de origem domiciliar ou comercial com 

características domiciliares, que são previamente acondicionados e oferecidos à 

coleta pública pelo usuário, e incidem nas intervenções de remoção e transferência 

dos resíduos sólidos domiciliares para um local de armazenamento, processamento 

ou destinação final. Essa atividade pode ser realizada de forma seletiva ou por 

coleta dos resíduos misturados. 

Atualmente, a coleta dos resíduos é feita na sede municipal e também no 

Povoado Marajoara, zona rural, há também proposta de coleta nas Aldeias Las 

Casas e kaprankere, entretanto a mesma será iniciada neste mês de Outubro/21 

com a minimização dos caso de COVID-19 e a liberação dos acessos as 

comunidades indígenas. Os RDO em Pau D’Arco - PA são coletados misturados.  

Esse tipo de coleta é denominado de regular ou convencional e é realizada 

no sistema de porta em porta, não havendo, assim, coleta de recicláveis. Importante 

salientar que todos os R são coletados no sistema porta a porta. 
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A coleta dos resíduos sólidos domiciliares na sede municipal é realizada 

durante a semana (diariamente), de segunda-feira a sexta-feira, atualmente possui 

04 (quatro) funcionários destinados a coleta dos resíduos. A periodicidade da coleta 

durante o dia é 02 (duas) vezes, distribuídas no período da manhã e da tarde. 

Quanto a coleta na zona rural, o atendimento é feito pela mesma equipe da zona 

urbana e ocorre 1 vez na semana, em dia alternado.  

Segundo o SNIS-RS (2019), 50% da população é atendida diariamente, 30% 

de 2 a 3 vezes por semana e 20% apenas 1 vez por semana. Quanto a frequência 

e itinerário de coleta, a comunidade relatou nas reuniões setoriais a falta de material 

informativo e divulgação dos dias, locais e horários da coleta. O Quadro a seguir 

descreve o itinerário de atendimento pela coleta dos resíduos sólidos domiciliares 

na sede municipal.  

 

Quadro 38: Itinerário da coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares – RDO em Pau D’Arco – PA. 

DIA ITINERÁRIO 

Segunda – Feira Setor Principal 
Terça – Feira Setor Paraíso 01 e Zé Ribeiro 
Quarta – Feira Setor Paraíso 02 
Quinta – Feira Setor Paraíso 01 e 02 
Sexta – Feira Centro 

A cada 1 vez na Semana Povoado Marajoara 
A cada 15 dias Aldeias Las Casas e kaprankere 

Fonte: Prefeitura Municipal de Pau D’Arco/PA, 2021. 

 

O transporte dos resíduos domiciliares coletado é feito por 01 (um) 

Caminhão do tipo Compactador, responsável por destinar os resíduos até a área de 

disposição final, Lixão Municipal. O transporte é feito de forma adequada, em 

veículo que permite o acondicionamento dos resíduos e transporte, com capacidade 

de 12 m³ com tara de 9,4 t e fabricação em 12/11/2012, portanto o veículo possui 

idade superior a 9 anos. O veículo não possui personalização da Prefeitura 

Municipal. 
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Figura 98: Registro fotográfico do caminhão que atendem a coleta dos RDO. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Quanto à geração dos resíduos sólidos domiciliares, de acordo com o 

SNIS (2019) o indicador IN028_RS – Massa RDO +RPU coletada per capita em 

relação a população total atendida pelo serviço de coleta no valor de 0,70 

kg/hab.dia, considerando que cerca de 71,13% da população total é atendida, ou 

seja, de 5.339 hab (IBGE, 2021) somente 3.798 hab. são atendidos, alcança-se a 

geração atual de 79,76 ton./mês. 

Com relação a distribuição por categoria de acordo com a origem do 

resíduo coletados, os resíduos predominantes são domésticos e comerciais, 

conforme tabela a seguir. 

Os resíduos resultantes das atividades de limpeza pública representam cerca 

de 15% da geração total de resíduos domiciliares, excluída a quantidade de 

resíduos de construção em deposições irregulares (MMA, 2012), logo o valor per 

capita referente aos resíduos de limpeza urbana (RLU) será de 0,105 kg/hab/dia, 

sendo assim, estima-se que a produção mensal de resíduos de limpeza urbana em 

relação à população total do município (IBGE, 2021), seja de 16,82 ton./mês. 

A fim de quantificar os resíduos sólidos por tipos, foi realizada a 

caracterização física, de natureza quantitativa e qualitativa, por meio da composição 

gravimétrica para obter a proporção dos resíduos sólidos analisados, segregando-

os de acordo com suas características em 06 (seis) classes, a saber: matéria 

orgânica, papel/papelão, metais, embalagens de PET/outros plásticos, vidro, outros 

resíduos. 
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No que se refere à composição gravimétrica ou composição física dos 

resíduos sólidos, esta indica a porcentagem que cada componente possui em 

relação ao peso total da amostra que está se analisando. Este tipo de determinação 

é primordial para qualquer projeto relacionado com resíduos sólidos, sendo utilizado 

dentre outros fins para o dimensionamento de usinas de compostagem, triagem e 

de outras unidades da limpeza pública. 

Tal caracterização é de fundamental importância, pois possibilita também o 

estudo do comportamento físico dos elementos que compõe os resíduos podendo-

se, portanto, compreender melhor a massa como um todo. As características dos 

resíduos influenciam na umidade, no peso específico seco, no peso específico 

úmido, no peso específico das partículas sólidas dos materiais, na 

compressibilidade e na resistência das células nos aterros de lançamento final 

(FARIAS e BRITO, 2000). 

Para a verificação da composição gravimétrica, foi aplicada a metodologia de 

amostragem de resíduos determinada pela ABNT NBR 10.0007/2004. Os 

componentes da massa de resíduos coletados foram segregados de acordo com 

suas características e classes mencionadas. 

A metodologia empregada para a caracterização física dos resíduos consistiu 

na coleta de um volume representativo (neste caso uma amostra de 200kg, 

aproximadamente) a ser posteriormente homogeneizado até que se tivesse um 

volume adequado para ser segregado. ABNT NBR 10007:2004 (ABNT, 2004) que 

define quarteamento como processo de divisão em quatro partes iguais de uma 

amostra pré-homogeneizada, sendo tomadas duas partes opostas entre si para 

constituir uma nova amostra e descartadas as partes restantes. As partes não 

descartadas são misturadas totalmente e o processo de quarteamento é repetido 

até que se obtenha o volume desejado. 

Na área de disposição final dos resíduos sólidos do município foram 

selecionadas amostras de resíduos no momento do despejo do material coletado 

na área urbana, considerando a necessidade de retirada de amostras de pelo 

menos três seções (do topo, do meio e da base). 

As porções recolhidas foram de aproximadamente 50 Kg em quatro 

diferentes posições da amostra, totalizando 200 Kg e pré-homogeneizada sobre 
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uma lona de 5x6 metros. A partir dessa amostra realizou-se o processo de 

quarteamento onde foram selecionados 2 quartos opostos e pré-homogeneizados 

novamente resultando em 4 quadrantes, desses 1 foi escolhido para realização da 

caracterização física, com o total de 34 kg. 

Os resíduos foram separados em: plástico, matéria orgânica, papel/papelão, 

isopor, tecido, metal (alumínio, ferroso e não ferroso); vidro e outros. Foram 

classificados como “outros” todo o material que não se enquadrou na lista dos 

componentes, sendo eles material TNT e etc. Após a separação, pesou-se cada 

classe obtida calculando as porcentagens individuais. Material (%) = peso da fração 

do material (Kg) x 100 / Peso total da amostra úmida (Kg). 

As fotos a seguir mostram as etapas de coleta das amostras, 

homogeneização da pilha de resíduos, quarteamento do volume coletado e 

segregação e pesagem das frações. 

 

 
Figura 99: Processo de Quarteamento, pesagem e separação dos resíduos para identificação da 

composição gravimétrica (1). 
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Figura 100: Processo de Quarteamento, pesagem e separação dos resíduos para identificação da 

composição gravimétrica (2). 
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De acordo com o quadro a seguir, são apresentados os principais materiais 

encontrados no processo de amostragem, as respectivas porcentagens de cada 

resíduo. 

 
Quadro 39: Composição Gravimétrica dos resíduos gerados em Pau D’Arco – PA. 

MATERIAL PESO (KG) PERCENTUAL (%) 

Matéria Orgânica 22,5 67% 

Papel/Papelão 5,0 14% 

Plástico Filme (sacolas, sacos 
plásticos) 

1,0 3,0% 

Vidro 1,0 3,0% 

Têxteis  4,5 13% 

Total 34 100% 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

 

 
Figura 101: Gráfico de distribuição da composição gravimétrica 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

A maior parcela na geração de resíduos do município de Pau D’Arco – PA é 

referente a “matéria orgânica” com 67%, o que pode ser atribuído a falta do hábito 

de reaproveitamento desses resíduos, retratando um costumo geral da sociedade 

brasileira de descartar sobras e restos alimentares. Percebe-se ainda que a matéria 

orgânica possui potencial para ser compostado. Em seguida, dentre as classes de 

resíduos com maior participação na composição geral, tem-se “Papel/Papelão” com 

14%, “têxteis” com 13%.  

67%

14%

3%
3%

13%

Composição Gravimétrica

Matéria Orgânica Papel/Papelão Plástico Vidro Têxteis
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8.1.5.3.4. Coleta seletiva existente no município 

 

A coleta seletiva é um importante instrumento na busca de soluções para a 

redução dos resíduos sólidos urbanos. Para tanto, políticas que sensibilizem a 

população, conscientizando-a de seu importante papel no processo de separação 

de resíduos, e que promovam ampliação dos índices de coleta seletiva devem ser 

priorizadas, uma vez que, o resíduo devidamente separado pode ser, em sua 

grande maioria, reciclado. 

Em Pau D’Arco – PA, não existe política de coleta seletiva ou catadores 

formais, segundo SNIS-RS (2019). Portanto, há possibilidade de incentivo a criação 

de associação de recicladores.  

Devido a não existência de coleta seletiva, todos os resíduos passíveis de 

reciclagem são encaminhados, juntamente com os resíduos não recicláveis, ao 

Lixão Municipal. Os grandes geradores de resíduos recicláveis são os 

supermercados, identificados a seguir. 

 

Quadro 40: Grandes geradores de resíduos recicláveis em Pau D’Arco – PA.  

GERADORES ESTABELECIMENTOS 
RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

GERADOS 

Estabelecimentos 
Comerciais de 

Prestação de Serviço 

Supermercado Marisol 

Papelão e Plástico 

Mercadinho Britos 

Supermercado Brilhante 

Supermercado Paraíso 

Comercial Avenida 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
 

Além disso, não foi identificado coleta diferenciada relacionada aos resíduos 

sólidos submetidos, por lei, à logística reversa (agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, 

óleos lubrificantes, lâmpadas e eletrônicos). Segundo a Lei Nº 12.305/2010, os 

geradores que produzem resíduos sujeitos a logística reversa tem a obrigatoriedade 

de elaborar planos de gerenciamento de resíduos sólidos específicos. A seguir são 

listados os geradores de resíduos sujeitos ao PGRS específico. 
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Quadro 41: Geradores do município de Pau D’Arco sujeitos ao Plano de Gerenciamento específico 

GERADORES 
SUJEITOS AO PLANO 
DE GERENCIAMENTO 

ESPECIFICO 

TIPOS DE RESÍDUOS 
GERADOS 

ESTABELECIMENTOS LOCAIS 
PASSÍVEIS DE PGRS 

Serviços Públicos de 
Saneamento Básico 

Efluentes líquidos de limpeza 
dos filtros e Lodos; 

SAAE/ concessionária de esgoto 

Indústrias 

Todo e qualquer resíduo 
gerado durante o 

processamento da matéria-
prima de suas instalações, 
tendo em vista os aspectos 
ambientais envolvidos no 

sistema de produção 

Cerâmica Bom Jesus 

Estabelecimentos que 
prestam serviços de 

saúde 

Resíduos biológicos, papel, 
plástico, vidro; 

Centro de Especialidades 
Odontológicas 

Laboratório Pau D’Arco 
Hospital Municipal Enfermeira 
Antônia Pinheiro Cavalcante 

Unidade Básica da Família I Maria 
das Dores Bezerra 

Unidade Básica da Família II Tião 
Aroeira 

Un. Básica da Família III Inácio 
Cury Gabriel Guarantã 

Un. Básica de Saúde da Família IV 
Maria Nazaré Cavalcante 

Núcleo da Família 
Posto de saúde Indígena Las Casas 

Geradores de Resíduos 
Perigosos 

Resíduos Contaminados por 
óleos e graxas 

Auto posto Pau D’Arco 
Auto Posto Ecológico 

Empresas de construção 
civil 

Resíduos da Construção civil Goes Materiais para Construção 

Atividade 
agrossilvopastoris 

Embalagens de agrotóxicos 
e insumos agrícolas. 

Agro Pau D’Arco Produtos 
Agropecuários 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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8.1.5.3.5. Unidade de transbordo, unidade de tratamento ou de disposição no 

solo e unidades de separação para reciclagem 

 

O município de Pau D’Arco não possui Unidade de Transbordo em fase de 

proposta, projeto ou execução, bem como Unidade de Separação para reciclagem. 

Quanto à disposição final, os resíduos sólidos coletados são dispostos em área 

identificada como Lixão Municipal.  

Pau D’ Arco possui duas áreas de disposição final inadequada, sendo uma 

delas desativada. O município utilizou a primeira área por 8 anos, a mesma foi 

desativada devido a sua proximidade com a zona urbana e a área de descarte dos 

resíduos foi deslocada a aproximadamente 5 anos para uma nova área adquirida 

para esta finalidade, receber os resíduos domiciliares, construção civil e sólidos 

urbanos, ambas apresentadas a seguir. 

 
Figura 102: Lixão Municipal Desativado. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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O Lixão Municipal Desativado, como identificado pelos técnicos da Prefeitura 

e na figura apresentada, está localizado na Coordenada Geográfica UTM 22M Long. 

604616.57 m E e Lat. 9135391.33 m S. A desativação não foi realizada, ou seja, 

não houve a recuperação da área degradada, isolamento da área ou abertura de 

processo de formalização junto ao órgão ambiental, entretanto, teve a remoção de 

todos os resíduos que estavam dispostos sobre o solo para nova área, usada 

atualmente, dos quais alguns foram aterrados e outros continuam expostos. 

A seguir é apresentado o registro fotográfico do Lixão Municipal em 

funcionamento. 

 

 
Figura 103: Registro fotográfico da área do ATUAL Lixão Municipal. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Ambas as áreas apresentadas estão localizadas no setor Vale da Benção, 

que possui pequena parcela do seu território dentro do perímetro da sede municipal 

e outra em zona rural. A fim de permitir a localização das áreas mencionadas, temos 

que o antigo Lixão Municipal está dentro do perímetro urbano, enquanto que a nova 

área do Lixão Municipal está na zona rural. 

A área de disposição atual dos resíduos possui a descarga sobre o solo, a 

céu aberto, entretanto, a área realiza com frequência mensal a sua manutenção 

promovendo a contenção desses resíduos expostos. A manutenção conquista na 

compactação dos resíduos e no aterramento de alguns desses, no entanto, houve 

a entrada de fogo na área, o que reduziu o seu volume. Segundo técnicos da gestão 

municipal, o fogo foi clandestino e não teve a identificação do responsável. Ainda 

que ocorra a manutenção, é visível a falta de aterramento, não ocorrendo a 

frequência mínima de uma vez por semana. 

É necessário considerar que os resíduos ainda expostos são da coleta e do 

transporte realizado pela gestão municipal anterior, e a gestão atual tem se 

mobilizado para atuar de forma adequada e dentro das suas limitações. A fim de 

não dispor os resíduos a céu aberto, a gestão municipal adotou a abertura de uma 

vala com dimensões de 30x10x3 (ComprimentoxLarguraxProfundidade) para o 

manejo dos resíduos de forma controlada. A seguir o registro fotográfico da vala. 

 
Figura 104: a) Registro fotográfico da vala de disposição dos resíduos b) Resíduos acumulados 

gerados neste ano de Janeiro/21 a Setembro/21. Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

a) b) 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 
 

  
   181 

 

A perfuração de vala promoverá o acondicionamento dos resíduos expostos 

e cobertura com camada de terra. Mesmo que ocorra o uso de valas, não ocorre a 

sua impermeabilização de base, sistema de tratamento de chorume ou de gases, 

portanto a solução adotada não está adequada a legislação ambiental vigente, 

continuando caracterizado como Lixão Municipal. 

A área do Lixão está localizada dentro do setor Vale da Benção, zona rural, 

e pode ser identificada pelas Coordenadas Geográficas UTM 22L Long. 604838.19 

m E e Lat. 9135942.69 m S. A área possui tamanho aproximado em 1 ha, não 

possuindo cercamento, tampouco portão e guarita instalada. A operação e 

manutenção da área é feita pela Prefeitura Municipal. 

O lixão recebe diferentes tipos de resíduos, porém de forma inadequada. Os 

resíduos não são triados e são depositados na área sem arranjo adequado. Os 

resíduos sólidos de construção e demolição são dispostos aleatoriamente, sem 

triagem e/ou controle, geralmente chegam combinados com resíduos domiciliares 

e resíduos de poda e capina. 

É nítida a proximidade da área do atual Lixão Municipal com área de média 

a alta densidade populacional, tornando sua localização irregular. Entretanto, é 

necessário ressaltar que no ato de aquisição da área não havia residências em suas 

proximidades, mas após o ano de 2013 as áreas do patrimônio municipal foram 

invadidas, criando assim o setor mencionado. Verificando, portanto, a não 

identificação da mancha de expansão da zona urbana, situação essa que poderia 

ter sido remediada com a elaboração e implantação de Plano Diretor Municipal, que 

não existe.  

A seguir é apresentado o mapa de localização e a análise técnica da atual 

área de disposição final. 
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Figura 105: Mapa de localização do Lixão Municipal. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
 

Quadro 42: Descrição técnica da área do Lixão Municipal de Pau D’Arco - PA. 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DESCRIÇÃO 

Isolamento físico – cercamento e portões Cercamento parcial e não há portões 

Isolamento visual – barreira vegetal Não há barreira vegetal 

Limpeza da área 
Há materiais espalhados pelo vento e pelo 

descarregamento desordenado 

Sistema de drenagem de águas pluviais 
Não há sistema de drenagem de águas pluviais em 

implantação 

Cobertura vegetal Não há cobertura vegetal 

Cobertura dos resíduos Recobrimento ausente 

Impermeabilização do solo Inexistência de impermeabilização do solo, 

Sistema de tratamento de efluentes 
líquidos 

Não há sistema de tratamento efluentes líquidos em 
instalação 

Sistema de Tratamento de Gases Não há tratamento dos gases 

Catadores Irregulares Possui catadores 

Aves Possui aves sobrevoando 

Resíduos Expostos Possui 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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8.1.5.3.6. Identificação de soluções consorciadas ou possibilidade de 

implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas 

 

De acordo com o Decreto n° 6.017/2007, que regulamenta a Lei nº 

11.107/2005, o consórcio público é a pessoa jurídica formada somente por entes 

federativos “para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a 

realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, 

com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como 

pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos”. 

Os consórcios permitem a redução de custos e o ganho em escala de 

produção, a ampliação da oferta de serviços públicos, a otimização de 

equipamentos, de recursos humanos e financeiros, bem como a flexibilização dos 

mecanismos de compra de produtos, serviços e contratação de pessoal. 

Atualmente, a Prefeitura de Pau D’Arco não está inserida em nenhum 

consórcio intermunicipal. No entanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

informou durante os eventos setoriais que já está participando de reuniões de 

debate e discursão no município de Xinguara para formação de Consorcio 

Municipal, que incluirá municipalidades como Pau D’Arco e Redenção.  

 

8.1.5.3.7. Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos 

sistemas e do atendimento por parte do prestador de serviços, com ênfase no corpo 

receptores e no tratamento 

 

Durante o Diagnóstico dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos 

Resíduos Sólidos na zona urbana e zona rural foi identificado junto a comunidade 

por meio das reuniões setoriais e questionário ambiental online os seguintes 

aspectos positivos: 

 

• Quanto à coleta dos resíduos sólidos, a comunidade em sua maioria, por 

meio do questionário online, votou que suas reclamações são atendidas de forma 

satisfatória; 

• Ocorre o cumprimento da frequência do calendário de coleta; 
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• 81,7% dos participantes do Questionário Online estão satisfeitos com o 

serviço prestado; 

• O uso de veículos coletores adequados para a coleta e transporte dos 

resíduos; 

• Atendimento com coleta de resíduos sólidos nas aldeias indígenas a cada 15 

dias; 

• Coleta dos resíduos na zona urbana e rural; 

• Interesse em participar de consorcio público de saneamento básico para 

regularização do descarte de resíduos sólidos. 

 

A seguir são listados os aspectos negativos. 

 

• Lixão Municipal desativado de maneira irregular; 

• Descarte dos resíduos sólidos coletados em Lixão a céu aberto, sem 

impermeabilização, tratamento do efluente e gases; 

• Ausência de Plano Diretor par avaliação do crescimento da mancha urbana; 

• Ausência de Código de posturas, não regulamentando a obrigatoriedade da 

implantação de lixeiras e suas características essenciais, bem como a forma correta 

de acondicionamento dos resíduos de construção civil;  

• Inexistência da cobrança dos serviços de coleta e destinação final dos 

resíduos de construção civil; 

• Ausência na cobrança de taxa de limpeza e da realização de estudos 

tarifários ou regulamentação junto à Câmara Municipal; 

• O acondicionamento externo de algumas residências é irregular, facilitando 

o contato com animais e a exposição dos resíduos em calçadas e vias; 

• Não participação em Consórcios Públicos de Saneamento Básico. 
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8.1.5.4. Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

 

Segundo a Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

as diretrizes nacionais da Política Nacional de Saneamento Básico, o termo 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas é definido como o conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de 

águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 

vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas. 

O sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais é formado por 

um conjunto de atividades e infraestruturas que fazem o transporte, detenção, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, além da retenção para o 

amortecimento de vazões de cheias. 

 

8.1.5.4.1. Descrição sucinta dos Sistemas existentes no município 

 

Segundo os dados do SNIS, que desde o ano de 2015 coleta informações 

dos municípios referentes à drenagem urbana e águas pluviais, o município de Pau 

D’Arco – PA não apresenta um plano diretor de drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas. Do total de 20 km de vias públicas existentes no município, 4,62 

km apresentam redes ou canais de águas pluviais subterrâneos, ou o equivalente a 

23,1% (SNIS-AP, 2019). 

Os dados primários coletados confirmaram que não há redes de drenagem 

implementadas na área urbana do município, somente soluções pontuais para 

áreas de eventual alagamento por águas pluviais. A questão da drenagem se 

mostrou como uma problemática relevante no município. Durante visita de 

reconhecimento ao município, foram identificadas diversas vias com aberturas e 

fissuras decorrentes do escoamento de água, sobretudo nas regiões nordeste e 

leste da mancha urbana e em vias de maior inclinação 

A seguir é apresentada a prestação dos serviços de drenagem no município 

de Pau D’Arco – PA. 
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Quadro 43: Prestação dos serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

N° DADOS PRINCIPAIS 
ANO-
BASE 

URBAN
O 

RURA
L 

TOTAL/MÉ
DIA 

2.
1 

Quantidade de 
domicílios 

residenciais 
atendidos (un.) 

Microdrenagem 
(sarjeta e/ou rede) 

2019 - - - 

2.
2 

Macrodrenagem 2019 - - - 

3.
1 

Índice de 
atendimento com os 

serviços (%) 

Microdrenagem 
(sarjeta e/ou rede) 

2019 23,1 - - 

3.
2 

Macrodrenagem - - - - 

4 
Quantidade de enxurradas, alagamentos e 

inundações nos últimos 5 anos 
2019 02 - - 

5 Taxa ou Tarifa média (R$/dom) 2021 NA NA - 

6 
Extensão de vias públicas com redes ou 

canais de águas pluviais subterrâneos (km) 
2018 3,00 - 0 

7 
Quantidade de poços de visita (PV) existentes 

(un.) 
2018 03 - 0 

8 Quantidade de bocas de lobo existentes (un.) 2018 08 - 0 

9 
Extensão de vias públicas em áreas urbanas 

(km) 
2019 20 - - 

10 
Extensão de vias públicas com pavimento e 

meio fio (km) 
2019 2,0 - - 

Fonte: Prefeitura Municipal, 2021; SNIS-AP, 2018; SNIS-AP, 2019. 

 

O percentual de ruas que tem bocas de lobo é estimado em 25%, uma vez 

que essas estruturas estão concentradas nas principais vias do município, como, 

por exemplo, na Avenida Joaquim de Melo, Avenida Dom Maria da Silva Sá e 

Avenida Boa Sorte. 

As figuras a seguir apresentam alguns dispositivos do sistema de manejo de 

águas pluviais instalados no município de Pau D’Arco – PA. 
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Figura 106: Bocas de lobo existente no município de Pau D’Arco – PA (1) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 107: Bocas de lobo existente no município de Pau D’Arco – PA (2) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 108: Canaletas existente no município de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021 

 

Conforme se observa na Figura 108 o município de Pau D’Arco – PA 

apresenta sistema de drenagem existente, localizado na entrada da cidade. 

Entretanto, foi possível identificar que o mesmo se apresenta sinais de deterioração, 

e acúmulo de resíduos dispostos pela população local. 

Em relação aos meios-fios do município de Pau D’ Arco - PA, conhecidos 

também como guias, constituídos de faixa longitudinal de separação do passeio 

com o leito viário, nas principais vias do município, estes estão em boas condições, 

entretanto, em áreas mais afastadas da área central, verifica-se a falta de 

manutenção e, em alguns casos, pontos com degradação. 
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Figura 109: Meios fio e sarjetas existentes no município de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

 

Meio-fio 
deteriorado 

Ausência de meio-
fio 

Meio-fio em boas 
condições 

Meio-fio em boas 
condições 
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Ressalta-se que os meios-fios são importantes dispositivos para o sistema 

de manejo de águas pluviais, visto que, interceptam os fluxos de água, e conduzem 

o deflúvio para pontos previamente escolhidos para seu lançamento. 

O município de Pau D’Arco – PA apresenta alguns trechos de vias sem 

pavimentação e com deterioração, com presença de sedimentos espalhados devido 

a ação das chuvas, claramente sedimentos erodidos pela força das águas 

associada à ausência de infraestrutura adequada para seu devido 

encaminhamento. Tais fatores contribuem com o assoreamento de corpos hídricos 

e também com a obstrução e perda de eficiência das poucas redes instaladas no 

município. 

Foi possível identificar in loco alguns pontos de erosão nas vias públicas do 

município, que podem ser resultantes, entre outros aspectos, da ausência de 

dispositivos de drenagem ou na ineficiência do sistema implantado no município. 

 

 
Figura 110: Pontos de erosão existentes. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Quanto ao tipo de sistema de manejo das águas pluviais, Pau D’Arco – PA 

não possui sistema instalado, mas sim soluções isoladas, conforme apresentado ao 

longo do diagnóstico. Portanto, não é possível a apresentação de croqui das 

infraestruturas instaladas. 

 

8.1.5.4.2. Descrição da rotina operacional, de manutenção e limpeza da rede de 

drenagem natural e artificial 

 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura é a responsável pela manutenção da 

limpeza das vias públicas e consequentemente pelo sistema de drenagem 

existente. Entretanto, a Secretaria não possui plano de manutenção, que deve ser 

configurado pelos seguintes pontos essenciais: organização da área de 

manutenção, arquivo técnico e cadastro dos componentes do sistema de drenagem 

e programa de manutenção. 

Assim como ocorre com os dispositivos de drenagem artificial, a manutenção 

e limpeza dos sistemas naturais ocorrem de forma corretiva, quando há 

necessidade e/ou reclamação por parte da população, ou seja, não há uma 

frequência, rotina. Entretanto, no período chuvoso a equipe da Prefeitura Municipal 

realiza com frequência a limpeza dos dispositivos de drenagem, para evitar 

transtornos à população. 

 

8.1.5.4.3. Descrição da susceptibilidade à inundação no Território Urbano 

 

De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA 

(2013) apresenta baixa vulnerabilidade à inundação. Entretanto, no ano de 2018 o 

Serviço Geológico do Brasil – CPRM realizou um estudo de setorização de áreas 

em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundações no 

município de Pau D’Arco – PA, identificando um setor de alto risco na área urbana, 

localizado no Setor Paraíso na Estrada Pará Redenção. 
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Figura 111: Setor com risco geológico do município de Pau D’Arco – PA 

Fonte: CPRM, 2018. 
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A área de risco geológico relacionada a processos hidrológicos no município 

de Pau D’Arco (PA), localizada no Setor Paraíso, é ocupada por residência 

unifamiliares, construídas sobre a planície de inundação do Rio Paraíso, afluente 

do Rio Araguaia. A água proveniente da inundação do Rio Paraíso, que dista 

aproximadamente 118 metros das casas do setor, atinge cerca de 45 centímetros 

de altura no interior das residências durante as chuvas mais intensas e duradouras. 

Segundo informação dos moradores e da defesa civil municipal, as inundações 

ocorrem todos os anos, algumas vezes ao ano, sem perdas matérias significativas, 

nem perdas de vidas. O estudo Serviço Geológico do Brasil identificou no mês de 

fevereiro de 2018 a ocorrência de inundação na área, não sendo possível precisar 

a recorrência ao longo de muitos anos pelo falo da área ter sido ocupada há menos 

de dez anos (CPRM, 2018). 

No local supracitado há falta de infraestrutura urbana para captação de águas 

pluviais e esgoto sanitário, o que poderia reduzir o volume de água no leito dos rios, 

durante e imediatamente após as chuvas (CPRM, 2018). 

 

8.1.5.4.4. Áreas de Preservação Permanente (APP) e Fundos de Vale na Área 

Urbana 

 

Este item tem como objetivo identificar e caracterizar, com escala de maior 

detalhe as Áreas de Preservação Permanentes na área urbana consolidada do 

município de Pau D’Arco – PA, englobando às áreas de faixas marinais de cursos 

d’água e áreas de entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes. 

As Áreas de Preservação Permanente de faixas marginais de cursos d´água 

presentes na sede urbana e seu entorno estão relacionadas ao rio Pau D’Arco ou 

algum de seus afluentes. As áreas de nascentes também são de afluentes diretos 

ou indiretos do rio Pau D’arco, demonstrando assim a importância deste curso 

d´água também no contexto urbano. 

Ressalta-se que uma parte das APPs da mancha urbana consolidada é 

caracterizada por usos antrópicos, sendo o maior uso associado a residências e 

sistema viário. Além disso, uma parcela importante destas APPs está relacionada a 
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áreas vazias ou com baixa ocupação, o que pode potencializar deflagração de 

processos erosivos nas margens desses cursos d’água ou nascentes, 

comprometendo essas áreas. Por sua vez, a cobertura vegetal, que é o uso 

adequado para estas áreas, caracteriza em apenas uma pequena parcela das APPs 

da mancha urbana. 

 

8.1.5.4.5. Síntese de aspectos positivos e negativos do funcionamento dos 

sistemas e do atendimento por parte do prestador de serviços, com ênfase na 

coleta, nos reservatórios de amortecimento de vazão e na disposição final. 

 

Durante o Diagnóstico dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas foi identificado junto à comunidade por meio das reuniões setoriais 

e questionário ambiental online os seguintes aspectos positivos: 

 

• A maioria dos respondentes do Questionário Online informaram que não há 

obstrução das canaletas e bueiros existentes no município; 

 

A seguir são listados os aspectos negativos. 

 

• Ruas e avenidas sem rede de drenagem instalada; 

• Poucos pontos de drenagem pluvial; 

• Não possui bueiros interligados com rede de drenagem drenar subterrânea, 

ocasionando o caminho preferencial por cima do asfalto, as enxurradas, afetando 

as infraestruturas das ruas pavimentadas e trazendo resíduos de construção civil e 

resíduos domiciliares para a portas das casas; 

• Áreas verdes insuficientes para infiltração das águas pluviais no solo; 

• Assoreamento dos rios e nascentes, principalmente do Rio Pau D’arco, com 

terra e resíduos sólidos carreados pelas enxurradas; 

• Dispositivos de drenagem sem proteção (gradeamento); 

• Acúmulo de água nas ruas que pavimentadas que não possui o sistema de 

drenagem. 
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8.1.5.5. Contingências e Emergências 

 

Durante a elaboração do PMSB não se verificam situações que caracterizem 

contingências e emergências nos quatros eixos que compõem o Setor Saneamento 

Básico, entretanto, neste Plano Municipal, são recomendadas implementações de 

programas e ações que visam reduzir impactos de problemas que possam 

proporcionar graves dificuldades de operação e manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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9. VOLUME IV 

9.1. PRODUTO D – PROGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO 

9.1.1. Proposta para o Saneamento Básico 

9.1.1.1. Legislação Municipal sobre Saneamento Básico 

 

O município de Pau D’ Arco - PA possui legislações referente ao Saneamento 

Básico, no entanto, as leis existentes dispõem de forma ampla e genérica sobre as 

quatro modalidades do saneamento básico: abastecimento de água potável; 

esgotamento sanitário; limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos; e drenagem 

e manejos das águas pluviais urbanas. 

Para tanto, é necessário revisar e elaborar leis municipais a luz do que o 

presente PMSB propõe, conforme apresentado a seguir. 

 

a. Elaborar as Leis necessárias 

 

Elaboração do Código de Postura incluindo regramentos específicos para 

Saneamento Ambiental, contendo especificações de acondicionamento externo dos 

resíduos sólidos, consumo de água potável, lançamento de águas residuárias em 

vias públicas e implantação de logística reversa em comércios e industrias do 

município. 

Além da legislação mencionada, é indispensável a elaboração do código 

Tributário, para inclusão da cobrança, na forma de taxas, tarifas ou outro preço 

público, para os serviços de e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, uma 

vez que, atualmente, está regulamentada apenas a cobrança de taxa aos serviços 

de limpeza urbana. Não atendendo o Art. 29 da Lei Federal n° 11.445/2007 revisada 

pela Lei Federal n° 14.026/2020, bem como o Art. 35., ambos apresentados a 

seguir. 

(...) Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a 
sustentabilidade econômico-financeira assegurada por meio de 
remuneração pela cobrança dos serviços, e, quando necessário, por 
outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções, vedada a 
cobrança em duplicidade de custos administrativos ou gerenciais a 
serem pagos pelo usuário, nos seguintes serviços: I - de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, 
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tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 
cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente; (Redação 
pela Lei nº 14.026, de 2020);II - de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, 
conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades; 
e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020); e III - de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive 
taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o 
regime de prestação do serviço ou das suas atividades. (Redação 
pela Lei nº 14.026, de 2020) 
(...) Art. 35. As taxas ou as tarifas decorrentes da prestação de 
serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 
considerarão a destinação adequada dos resíduos coletados e o 
nível de renda da população da área atendida, de forma isolada ou 
combinada, e poderão, ainda, considerar: I - (revogado); II - as 
características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas; 
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por 
domicílio. IV - o consumo de água; e (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020); e V - a frequência de coleta(...) (BRASIL, 2007). 

 

Devido o município não ter legislação especifica para o saneamento básico, 

é necessária a elaboração, aprovação e implantação da Política Municipal do 

Saneamento Básico, a fim de direcionar regramentos específicos aos eixos do 

saneamento e também instituir as diretrizes/metas do presente PMSB. 

Além da política mencionada, é muito importante a elaboração do Plano 

Diretor Municipal, ainda que para quantidade populacional atual do município não 

seja obrigatória a elaboração, devido a importância do estudo para zoneamento do 

município, identificando o perímetro urbano e os núcleos urbanos.  

Outra legislação importante para regulamento do município é a Lei Municipal 

do Código de Obras do município, com especificações necessárias quanto a 

implantação de fossas, localização de descarte de resíduos de construção civil, 

modelo padronizado de lixeiras, regulamentação sobre distanciamentos mínimos de 

calçadas, entre outras. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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b. Revisar as Leis existentes à luz do que o PMSB propõe. 

 

É necessária a revisão da Lei Municipal n° 674/2005, a Política 

Municipal de Meio Ambiente, para inclusão de atribuição específica de 

controle social, fiscalização e monitoramento da execução do PMSB e do 

saneamento básico local ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, bem 

como a alteração da sua nomenclatura para Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e Saneamento Básico. 

 

9.1.1.2. Organização do Saneamento Básico 

 

A organização do saneamento básico do município se dará por meio das 

seguintes situações: 

 

a) Planejamento.  

 

O Planejamento do setor saneamento básico referente aos seus 4 eixos será 

de responsabilidade do Conselho Municipal de Meio Ambiente, conforme 

estabelecido na minuta de projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento 

Básico, e, quando aprovado, deverá seguir a referida legislação; 

 

b) Regulação e fiscalização.  

 

A regulação e fiscalização da prestação de serviços dos quatro eixos que 

compõe o setor saneamento básico deverá ser efetuado por meio da agência 

estadual, no caso a ARCON – Agência de Regulação e Controle de Serviços 

Públicos do Estado do Pará e, para tal, ações deverão ser empreendidas no sentido 

de viabilizar essa cooperação, iniciada pela regularização de termo de convênio 

entre o município de Pau D’ Arco, a ARCON. Caso essa cooperação não seja 

efetivada, o município deverá buscar, por meio de consórcio intermunicipal, propor 

a criação de uma agência reguladora. 
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c) Prestação dos Serviços. 

 

A prestação dos serviços de saneamento básico, em seus 4 componentes, 

será realizada seguindo as seguintes situações: 

I. Para a prestação dos serviços de abastecimento de água para a zona urbana 

e rural há necessidade em discutir o modelo atual por Administração Indireta/ 

Descentralizada, a Autarquia Municipal, uma vez que a mesma se encontra 

em estado crítico operacional. Conforme diagnostico (apresentado no 

Produto C), o SAAE atua de forma inadequada, ofertando água sem 

tratamento, sem medição em algumas residências, ausência de 

investimentos, com prejuízo mensal e alto índice de inadimplência. Tais 

dados justificam a aprovação da Lei Municipal n° 856/2021, que extingue o 

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto e permite a Gestão Municipal 

conceder os serviços de saneamento (abastecimento de água e 

esgotamento sanitário) pelo período de 30 anos. Desse modo, o presente 

planejamento define como alternativa adequada a prestação dos serviços de 

abastecimento de água o modelo de concessão. Tal modelo, deve ser 

precedido de processo licitatório, em atendimento da Lei Federal n° 

14.026/2020, que traz a obrigatoriedade de prévia licitação para a celebração 

de contrato de concessão com entidade que não integre a administração do 

titular. Quanto aos serviços prestados na zona rural, o modelo adotado por 

administração direta deve ser mantido, em vista a possibilidade de implantar 

soluções individualizadas nos Assentamento, Regiões e Povoados com 

apoio do Governo Estadual e Federal; 

II.  Para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário é importante que 

ocorra a diferenciação de modelo destinado a zona urbana e a zona rural, 

devendo ocorrer a permanência do modelo de concessão, por administração 

indireta, na zona urbana que permite a implantação de solução coletiva e por 

administração direta na zona rural, viabilizando à Gestão Municipal adquirir 

junto ao Governo Estadual e Federal possibilidades de implantação de 
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melhorias sanitárias e soluções individuais de tratamento de esgoto para a 

zona rural que possui domicílios esparsos;  

III. Para a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, o modelo de execução direta atenderá a universalização da 

prestação dos serviços de coleta convencional e seletiva pelas, entretanto, 

já com relação adequação da disposição final ambientalmente adequada 

avaliou-se a inviabilidade do município para implantação de um Aterro 

Sanitário individual, uma vez que a sua localização permite o deslocamento 

dos resíduos de forma viável para município de grande porte do Estado do 

Pará, como Redenção e Xinguara, locais que possuem condições financeiras 

para implantação, operação e manutenção de um Aterro Sanitário. Para 

tanto, o presente plano recomenda que a gestão municipal de preferência a 

criação e participam em consorcio municipal que agregue uma das 

localidades mencionadas para que assim a gestão esteja adequada as 

normativas preconizada na Política Nacional de Resíduos Sólidos e suas 

atualizações. 

IV. Para a prestação dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais, o atual modelo administração direta atende a demanda municipal, 

entretanto, deverá ser adequadamente estruturada com equipamentos e 

mão de obra. É importante que o município implante medidas que garantam 

a preservação do meio ambiente, por meio de dispositivos de amortecimento 

e de qualidade de vazão antes do seu lançamento nos corpos receptores. O 

modelo adotado deverá buscar a universalização do atendimento à 

população, podendo ser adotadas soluções adequadas para essa prestação 

de serviços em função das especificidades existentes, incluindo as áreas 

urbanas e rurais. 

 

d) Controle Social. 

 

O controle social para o acompanhamento da implementação do plano 

municipal de saneamento básico se dará por meio do Conselho Municipal de Meio 
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Ambiente, o qual disporá de mecanismos e procedimentos que garantam à 

sociedade informações, representações técnicas e participações nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 

públicos de saneamento básico, prevendo-se a realização de audiências ou 

consultas públicas, conferências e seminários nas etapas de monitoramento e 

avaliação, bem como na revisão do PMSB. 

 

8.1.1.4. Diretrizes e Estratégias 

 

Inspirado no Plansab, este capítulo aborda as principais diretrizes e 

estratégias propostas para o presente PMSB, visando assegurar materialidade às 

metas estabelecidas e sua decorrente tradução nas ações programáticas e nos 

objetivos que se pretende concretizar com a implementação do Plano, as quais 

deverão ser observadas na execução da Política Municipal de Saneamento Básico 

durante a vigência deste Plano, tanto na execução das ações de saneamento 

básico, como no cumprimento das metas estabelecidas e nas demais ações 

inerentes à política pública do setor. 

O conjunto de diretrizes e estratégias abrange alguns temas específicos, 

similares aos do Plansab, referindo-se principalmente a: 

 

I. Coordenação e planejamento no setor e articulações intersetoriais e 

interinstitucionais para efetiva implementação da Política Municipal de 

Saneamento Básico. Tratam-se de diretrizes e estratégias fundamentais para 

a necessária consolidação do PMSB, de forma a assegurar o avanço 

institucional da política municipal de saneamento básico, com perenidade e 

sustentação ao longo do período de implementação do presente Plano e 

posteriores;  

II. Prestação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, de 

forma participativa e integrada, com vistas à sua universalização. Referem-

se a diretrizes e estratégias que buscam assegurar o fortalecimento da 

prestação dos serviços, em sintonia com os princípios da Lei 11.445/2007, 



 
 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco/PA - PMSB 

 
 

  
   204 

 

 

bem como do papel do titular, a partir das atividades de gestão, regulação e 

fiscalização, na perspectiva da maior eficiência, eficácia e efetividade do 

setor; 

III. Investimento e cobrança dos serviços de saneamento básico, fundamentais 

para assegurar fluxo estável de recursos financeiros para o setor e 

mecanismos para sua eficiente utilização e fiscalização, com base no 

princípio de qualificação dos gastos públicos e da progressiva priorização de 

investimentos em medidas estruturantes;  

IV. Monitoramento e avaliação sistemática do PMSB, baseado no pressuposto 

central de que seja um planejamento fundamental, portanto implementado 

com contínuo acompanhamento e monitoramento, com vistas à sua 

adaptação à realidade que se apresentar. 

 

Neste contexto, as seguintes diretrizes e estratégias devem ser adotadas 

para o êxito na implementação do PMSB: 

 

DE1. A gestão plena dos serviços de saneamento básico no município compreende 

as atividades de (i) planejamento; (ii) regulação e fiscalização; (iii) prestação dos 

serviços; e (iv) participação e controle social;  

DE2. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem fortalecer a gestão institucional e a prestação dos serviços, 

realizando capacitação técnica e gerencial de dirigentes, técnicos e membros de 

conselhos, além de ações de comunicação, mobilização e educação ambiental, 

assegurando a transparência e o acesso às informações, bem como à prestação de 

contas, e a participação e controle social;  

DE3. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem fortalecer a coordenação da Política de Saneamento Básico, 

utilizando o PMSB como instrumento orientador das políticas, projetos e ações para 

o setor, considerado seu caráter vinculante ao poder público, os prestadores de 

serviços e à entidade reguladora e fiscalizadora, buscando sua observância na 
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previsão orçamentária e na execução financeira, cuja prioridade de alocação deve 

adotar critérios sanitário, epidemiológico e social na alocação de recursos;  

DE4. A Prefeitura Municipal deve criar um departamento, seção ou equipe na 

estrutura administrativa municipal para a coordenação, articulação e integração da 

política, a partir das diretrizes do PMSB, fortalecendo a capacidade técnica e 

administrativa, por meio de recursos humanos, logísticos, orçamentários e 

financeiros;  

DE5. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem assegurar ambiente regulatório que reduza riscos e incertezas 

normativas e estimule a cooperação entre os atores do setor, por meio do apoio à 

entidade reguladora e fiscalizadora nas atividades de acompanhamento; 

DE6. A Prefeitura Municipal e os demais agentes responsáveis pela gestão plena 

dos serviços devem fortalecer a cultura da participação e do controle social por meio 

de conselhos, audiências públicas, reuniões comunitárias e demais ações de 

mobilização social, assegurando a capacitação continuada de conselheiros e 

representantes de instâncias de controle social em questões específicas de 

saneamento básico;  

DE7. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do 

cumprimento deste PMSB por parte dos prestadores de serviços, na forma das 

disposições legais, regulamentares e contratuais. Enquanto não houver entidade 

reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura Municipal deve responsabilizar-se 

por tal obrigação;  

DE8. A entidade reguladora e fiscalizadora deve realizar o monitoramento e 

avaliação anual do Plano e publicar o Relatório de Avaliação Anual do PMSB. 

Enquanto não houver entidade reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura 

Municipal deve responsabilizar-se por tal obrigação;  

DE9. A Prefeitura Municipal, com o apoio da entidade reguladora e fiscalizadora, 

deve realizar uma Audiência Pública por ano para apresentar os resultados da 

avaliação anual e receber contribuições da população para a melhoria dos serviços;  

DE10. A cada quatro anos a Prefeitura Municipal, com o apoio da entidade 

reguladora e fiscalizadora, deve revisar o PMSB de forma a corrigir distorções, 
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aprimorar as propostas e adequar metas e ações à realidade constatada a cada ano 

de avaliação do Plano. O processo de revisão deve adotar os mesmos 

procedimentos da elaboração do Plano, inclusive no que diz respeito à comunicação 

e mobilização social. No exercício das atividades de planejamento dos serviços, a 

Prefeitura Municipal poderá basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores de 

serviços;  

DE11. Caso os serviços de saneamento básico estejam delegados a terceiros 

quando da aprovação do presente PMSB, deverá ser firmado aditivo contratual para 

adequar as exigências do Plano ao contrato vigente, no que couber, preservado o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato;  

DE12. As metas fixadas neste PMSB devem ser rigorosamente obedecidas. No 

Relatório de Avaliação Anual do PMSB deve ser verificado o cumprimento das 

metas. Identificado que alguma meta não será alcançada, devem ser avaliados os 

motivos, identificados os responsáveis e propostas alternativas a serem 

consideradas quando da revisão do Plano; 

DE13. A previsão de investimentos fixada neste PMSB deve ser rigorosamente 

obedecida. Uma vez não cumprida alguma das previsões de investimento, devem 

ser avaliados os motivos, identificados os responsáveis e propostas alternativas a 

serem consideradas de imediato ou quando da revisão do Plano;  

DE14. A Prefeitura Municipal e o prestador de serviços devem desenvolver gestões 

e realizar avaliações periódicas para que a previsão orçamentária e a execução 

financeira, no campo do saneamento básico, observem as metas e diretrizes 

estabelecidas no PMSB, o qual deve estar integrado com os demais planejamentos 

setoriais fortalecendo uma visão integrada das necessidades de todo o território 

municipal;  

DE15. Os serviços de saneamento básico no Município estão sujeitos à cobrança 

de tarifas ou taxas dos usuários e ao recebimento de incentivos e subsídios, 

segundo modelos, estruturas e valores aprovados pela entidade reguladora e 

fiscalizadora. Enquanto não houver entidade reguladora e fiscalizadora instituída, a 

Prefeitura Municipal deve responsabilizar-se por tal obrigação;  
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DE16. A entidade reguladora e fiscalizadora deve aprovar e fiscalizar o cumprimento 

dos tempos médios de execução de serviços de cada modalidade do saneamento 

básico, propostos pelo Prestador de Serviços. Enquanto não houver entidade 

reguladora e fiscalizadora instituída, a Prefeitura Municipal deve responsabilizar-se 

por tal obrigação;  

DE17. O abastecimento de água potável deve ser realizado de forma regular e 

contínua, com as redes de distribuição pressurizadas 24 horas por dia. Cabe à 

entidade reguladora e fiscalizadora verificar a continuidade do abastecimento;  

DE18. A qualidade da água potável deve atender à Portaria 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde, ou outra que vier a substituí-la, cabendo ao prestador de 

serviços realizar o controle permanente da qualidade da água e enviar relatórios 

mensais à Secretaria de Saúde do Município, ou outra estabelecida pela Prefeitura 

Municipal, bem como à entidade reguladora e fiscalizadora;  

DE19. A coleta de esgotos sanitários deve priorizar a utilização de redes coletoras, 

mantida a possibilidade de uso de fossas sépticas individuais nos domicílios, desde 

que atendidas as condições adequadas de segurança sanitária e ambiental, 

cabendo à Prefeitura Municipal fiscalizar o cumprimento dessas condições;  

DE20. É obrigatório o tratamento dos esgotos sanitários antes do lançamento em 

curso d'água, a partir da data estabelecida para esta meta no presente PMSB, 

sendo admitidas soluções progressivas para atendimento dos padrões 

estabelecidos pelo Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente, de acordo com 

a classe do corpo receptor e conforme metas estipuladas neste PMSB; 

DE21. A qualidade do efluente do tratamento de esgotos deve atender aos padrões 

estabelecidos pelo Conama - Conselho Nacional de Meio Ambiente, de acordo com 

a classe do corpo receptor, cabendo ao prestador de serviços realizar o controle 

permanente da qualidade do efluente e enviar relatórios mensais à Secretaria de 

Meio Ambiente do Município, ou outra estabelecida pela Prefeitura Municipal, bem 

como à entidade reguladora e fiscalizadora;  

DE22. Não são admitidos vazadouros a céu aberto, também denominados de lixões, 

para a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e públicos, a partir da data 

estabelecida para o alcance de 100% de domicílios com resíduos sólidos cujo 
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tratamento e destinação final são ambientalmente adequados nos termos da Lei 

12.305/2010;  

DE23. O tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos devem obedecer 

à Lei 12.305/2010;  

DE24. A coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos sólidos devem ser prioridades 

da Prefeitura Municipal e serem implementadas progressivamente, conforme 

estabelecido nas metas deste PMSB;  

DE25. A drenagem e manejo das águas pluviais deve priorizar soluções que 

estimulem a infiltração e o armazenamento da água de chuva, de forma a reduzir a 

necessidade de galerias de drenagem;  

DE26. A educação sanitária e ambiental deve ser atividade permanente no 

município, coordenada pela Prefeitura Municipal, devendo ser realizada pelos 

prestadores de serviços, entidade reguladora e fiscalizadora e a própria Prefeitura 

Municipal; 

DE27. A Conscientização da comunidade que abrange o presente Plano, zona 

urbana e rural, quanto ao uso racional da água e aproveitamento da água da chuva 

deve ser periódica por meio de palestras e capacitações. 

 

8.1.1.5. Metas 

 

A seguir são apresentadas as metas propostas pelo Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Pau D’ Arco - PA. 
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Quadro 44: Metas propostas pelo PMSB de Pau D’ Arco - PA. 

INDICADOR 
ANO 
BASE 

META CURTO 
PRAZO (5 anos 

após a aprovação 
do Plano) 

META MÉDIO 
PRAZO (10 anos 

após a aprovação 
do Plano) 

META LONGO 
PRAZO (20 anos 

após a aprovação 
do Plano) 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

A1. % de domicílios urbanos e rurais abastecidos por tratamento, rede 
de distribuição e por poço ou nascente com canalização interna; 

2022 85% 90% 100% 

A2. Redução do % de economias ativas atingidas por paralisações e 
interrupções sistemáticas no abastecimento de água; 

2022 25% 50% 80% 

A3. Redução do % do índice de perdas de água na distribuição; 2022 25% 22,5% 20% 

A4. Redução do Consumo Per Capita. 2022 123,3 l/hab.dia 100 l/hab.dia 100 l/hab.dia 

A5. Preservar, proteger e recuperar nascentes. 2022 20% 50% 100% 

A6. Sensibilização da comunidade quanto ao uso racional da água e 
aproveitamento da água da chuva 

2020 25% 50% 80% 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

E1. % de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa 
séptica para os excretas ou esgotos sanitários; 

2022 23% 79% 100% 

E2. % de tratamento de esgoto coletado. 2022 100% 100% 100% 

E3. % de instalação da ETE que compõe o SES de Pau D’arco 2022 100% - - 

LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

R1. % de domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta e 
indireta de resíduos sólidos; 

2022 91,3% 95,3% 100% 

R2. % de domicílios cujos resíduos sólidos são coletados tem 
tratamento e destinação final ambientalmente adequados nos termos da 
Lei 12.305/2010; 

2022 100% 100% 100% 

R3. % de domicílios com coleta seletiva de resíduos sólidos; 2022 30% 30% 30% 

R3. % de domicílios com compostagem. 2022 33% 33% 33% 

DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

D1 % de domicílios urbanos e rurais atendidos por Microdrenagem 
(sarjeta e/ou rede); 

2022 40% 60% 100% 

D2. Redução do Assoreamento e processos erosivos em APPs. 2022 40% 60% 100% 

D3. % de domicílios rurais atendidos por Microdrenagem (sarjeta e/ou 
rede); 

2022 40% 60% 100% 

D4. % de redução das quantidades de áreas em que ocorreram 
inundações e/ou enxurradas. 

2022 20% 30% 50% 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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9.1.2. Prospectivas Técnicas 

9.1.2.1. Projeção Populacional 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico é desenvolvido no horizonte de 

planejamento de 30 anos, desse modo, o diagnóstico da situação das componentes 

do saneamento básico deve considerar a amplitude do presente planejamento. Para 

tanto, o consumo atual e as estimativas futuras devem compor o presente 

instrumento. 

Diagnosticar o cenário atual e futuro é indispensável para que dar agilidade 

às análises e prospectivas, e promover a formulação de políticas e intervenções 

específicas, permitindo que a comunidade de Pau D’Arco – PA alcance a eficiência 

no abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e 

nos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais. 

Para isso, é necessário promover a projeção da população considerando 

informações já consolidadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – 

IBGE. As projeções são não servem tão somente ao poder público, a iniciativa 

privada aproveita dos dados oficiais para traçar seu planejamento, otimizando 

custos e aproveitando o fluxo de capital e informações dos principais locais e 

cenários da economia. 

A importância dos estudos demográficos diz respeito à análise das 

populações humanas em um determinado momento com relação ao tamanho, a 

distribuição e a estrutura da população e as mudanças que ocorrem nesta 

população ao longo do tempo, principalmente com o crescimento populacional. 

Nesse sentido, o estudo da componente demográfico é de suma importância 

para que este planejamento atinja todo o município e contribua se possível, para a 

erradicação das disparidades sociais no território de Pau D’Arco – PA. 
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9.1.2.1.1. Notas Metodológicas  

 

A análise do cenário atual do município, utilizando como ferramenta o estudo 

demográfico, contribuirá com informações que auxiliem o planejamento das ações 

deste Plano, tendo em vista a ligação das questões econômicas, sociais e culturais 

na dinâmica espacial populacional. 

O município é composto pela sede municipal, chamada apenas de Pau 

D’Arco – PA, e por seus núcleos urbanos, comunidades rurais e assentamentos. 

Levando-se em consideração o tema e as diretrizes que os compõem, o estudo 

buscou evidenciar as inter-relações desses fatores no espaço onde se darão os 

efeitos das ações do PMSB contribuindo para conhecer melhor essas áreas e seus 

problemas e potencialidades objetivando, assim, identificar a realidade das regiões 

para o trabalho de intervenção que será proposto por este plano. 

Tendo em vista a superposição de tantas variáveis para o exame de um só 

objeto, se fez necessário por este estudo a coleta de dados, como projeções e 

migração populacional local, para a elaboração deste documento na base de dados 

do IBGE, na sua grande maioria, nos Censos de 2010 e Levantamento Populacional 

2021. 

Outro dado de suma importância diz respeito à opção pelo uso da taxa 

geométrica de crescimento, metodologia aplicada às análises populacionais aqui 

presentes, ao contrário do uso tradicional dos elementos chamados de 

componentes demográficas, isto é, o cálculo de uma determinada população 

mediante os índices de migração, fecundidade e mortalidade. 

Esses componentes demográficos, por serem de extrema complexidade para 

os casos de escalas como as do município, fez com que se optasse por trabalhar 

com a taxa geométrica de crescimento, no que se refere à projeção, uma vez que, 

se trata de um percentual de incremento médio anual da população residente em 

determinado espaço geográfico, no período considerado, onde o valor da taxa 

refere-se à média anual obtida para um período de anos compreendido entre dois 

momentos, em geral correspondentes aos censos demográficos. 
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Não obstante, os estudos populacionais costumam analisar diferentes curvas 

de projeção populacional, geométrica, exponencial, dentre outras, elas são úteis 

para avaliar qual a melhor forma se ajusta ao crescimento da localidade em questão. 

Estas curvas, assim como a geométrica, não utilizam as componentes 

demográficas, elas trabalham dimensões matemáticas desse fenômeno. Portanto, 

a projeção populacional será também desenvolvida para analisar o dinamismo 

demográfico da área em questão através dos gráficos, das curvas e coeficientes 

correlatados. 

Dessa forma, utilizando os dois métodos (taxa de crescimento geométrico e 

curvas matemáticas) separadamente, serão gerados dados que devem contribuir 

com o hall de informações pertinentes à Pau D’Arco – PA e sua dinâmica 

demográfica e espacial. 

No entanto, sabendo da importância das componentes demográficas 

(migração, fecundidade e mortalidade) optou-se por também analisá-las em 

complemento as projeções. 

Para iniciar esta discussão, segue a título de conhecimento geral o Quadro 

sobre a trajetória demográfica do município em relação ao seu crescimento 

populacional de 1996 até 2019. Os dados da zona rural começaram a ser 

disponibilizados no Censo de 1996, não tendo, por sua vez, dados de décadas 

passadas. 

 

Quadro 45: Série histórica de dados censitários 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 

ANUAL DA 
POPULAÇÃO 

TOTAL 

POPULAÇÃO 
URBANA 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 

ANUAL DA 
POPULAÇÃO 

URBANA 

POPULAÇÃO 
RURAL 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 

ANUAL DA 
POPULAÇÃO 

RURAL 

1996 5.628 - 2.684 - 2.944 - 

2000 7.124 6,07% 3.212 4,59% 3.912 7,37% 

2007 6.466 -1,37% 3.347 0,59% 3.119 -3,18% 

2010 6.033 -2,28% 3.641 2,85% 2.392 -8,47% 

2019 5.483 -1,06% 3.309 -1,06% 2.174 -1,06% 

Fonte: IBGE, dados censitários de 1996 a 2019. 
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9.1.2.1.2. Migração 

 

A migração é um fenômeno demográfico que consiste em toda 

movimentação/deslocamento de pessoas, que ocorre de um lugar de origem para 

outro, isto é, seu destino, e que implica mudanças na distribuição espacial vigente. 

O conceito trazido pela Organização Internacional para as Migrações, amplia essa 

perspectiva, abordando a migração enquanto um “movimento de população para o 

território de outro Estado ou dentro do mesmo, que abrange todo movimento de 

pessoas, seja qual for o tamanho, sua composição ou suas causas; inclui a 

migração de refugiados, pessoas deslocadas, pessoas desarraigadas, migrantes 

econômicos” (OIM, 2006). 

A exploração da província mineral de Carajás, uma anomalia geológica dado 

o alto teor dos minérios presentes no subsolo – ferro, cobre, manganês níquel, 

bauxita e ouro – representa um importante marco na estratégia do Estado para a 

promoção do desenvolvimento, da modernização e da ocupação da região, como 

também, para a inserção do país num contexto de recrudescimento da competição 

econômica internacional que caracteriza a fase contemporânea do processo de 

globalização.  

O Estado do Pará privilegiou assim, a produção/organização de um espaço 

vinculado a economia global, fundamental, portanto, para assegurar: a circulação e 

a comercialização das commodities minerais e metálicas produzidas na região junto 

aos principais mercados consumidores globais e; a transnacionalização da então 

estatal Companhia Vale do Rio Doce, bem como da sua hegemonia mundial na 

produção de minério de ferro (BECKER, 2015). Promovendo crescimento 

econômico local e regional. 

Diferente do contexto estadual, o município de Pau D’ Arco – PA se destacou 

pelo desenvolvimento da pecuária na criação de bovinos, sendo referencia para a 

Criação de Bovinos de Corte no Estado do Pará. Tendo em vista que, o estado do 

Pará teve uma taxa de migração maior em relação às pessoas no estado, que 

mudaram para outras cidades no próprio território estadual, neste caso, interessa-

se compreender como esta dinâmica demográfica vem atuando no Município de 

Pau D’ Arco - PA. 
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Assim, como o objetivo é auxiliar no processo com dados a respeito desta 

dinâmica, optou-se por trabalhar com os dados do Censo do IBGE 2000 e 2010 a 

respeito de duas variáveis do efeito migratório, quais sejam: 

• As informações sobre a população residente em Pau D’Arco – PA e qual o 

seu local de nascimento, homens e mulheres; 

• As informações sobre o tempo de moradia no município a menos de 10 anos 

ininterruptos; 

A primeira variável promoverá uma dimensão do tempo em que as pessoas 

que nasceram fora do município residem no mesmo, isto é importante para ter uma 

ideia de onde vêm os novos moradores de Pau D’Arco – PA, e, comparando de um 

Censo para outro, perceber o crescimento das migrações advindas destas 

localidades. O local de onde vêm as pessoas é uma informação que pode ser 

colocada à disposição do município para contatos futuros com os estados de onde 

esses novos moradores chegam, assim, pode-se iniciar um processo de 

compreensão a respeito do por que a cidade recebe a quantidade de novos 

moradores desses estados, ou seja, qual o seu poder de atração para a população 

de uma respectiva localidade? Emprego e oportunidade de trabalho? 

Todavia, quando essas pessoas chegam e se instalam no município, faz-se 

necessário mensurar esse tempo de residência, e é este o objetivo da segunda 

variável, pois a mesma apresenta o número de pessoas que ali reside há menos de 

dez anos, o que dará uma ideia de que, quanto maior o número próximo a dez anos 

de moradia, mais essas pessoas se adaptaram ao município e resolveram ficar. 

Dessa maneira ao se estabelecer em Pau D’Arco – PA, pessoas e famílias 

iniciam suas vidas em um novo território, e se fixarão mediante as condições de 

vida favoráveis que ali encontrarão. Refletindo sobre este contexto, o Quadro a 

seguir aponta essa variável, indicando o tempo ininterrupto de residência no 

município em menos de 1 ano, 1 a 2 anos, 3 a 5 anos e entre 6 a 9 anos. 

 

Quadro 46: Pessoas que residiam há menos de 10 anos ininterruptos no município de Pau D’ Arco  

POPULAÇÃO 
TOTAL (HAB.) 

TEMPO ININTERRUPTO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO 

Menos de 1 ano 1 a 2 anos 3 a 5 anos 6 a 9 anos 

1.512 192 381 411 528 

Fonte: IBGE – TABELA 3210, dados censitários de 2010. 
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Nota-se que, no Censo de 2010, 1.512 pessoas da população total (6.033 pessoas), 

isto é 25,06% dos moradores eram de outras unidades da federação, ou seja, de outras 

cidades e estados. Dessa forma, a Figura a seguir mostra as porcentagens dos números 

de pessoas relacionadas ao tempo de residência no município como referência ao número 

total de habitantes não naturais de Pau D’Arco – PA. 

 
Figura 112: Pessoas que residiam há menos de 10 anos ininterruptos no município de Pau D’Arco 

– PA, porcentagem, 2010. Fonte: IBGE, dados censitários ano de 2010. 

 

As porcentagens demonstram que o município de Pau D’Arco – PA possui 

fatores que atraem a fixação da população. Dentre os principais cita-se, a 

oportunidade de emprego e geração de renda, uma vez que, município possui em 

seu território elevado potencial agropecuário, e empresas de pequeno e grande 

porte, como, por exemplo, a indústria de Cerâmicas e de Distribuição de Grãos. 

Nessa perspectiva, os componentes de fecundidade e mortalidade tem o 

papel fundamental de grande delineador da estrutura etária, sendo junto à migração 

os principais responsáveis pela evolução demográfica, e sendo assim o 

comportamento da mortalidade e da fecundidade tem definido o crescimento 

populacional. 

Conforme dados do Atlas Brasil (de 1991 a 2010) o município de Pau D’Arco 

– PA apresentou taxa de fecundidade em declínio, de 4,24 filhos por mulher em 

1991 para 2,50 em 2010, em contraste com a alta perspectiva de envelhecimento 

com um aumento significante da população com idade superior e igual a 65 anos. 

13%
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35%
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Dessa forma, a tendência é direcionar o crescimento populacional a uma condição 

de pouca variação, no entanto, com o fomento do setor industrial a população 

poderá apresentar crescimento com o através do fluxo migratório para o município 

em busca de oportunidades de emprego. 

 

9.1.2.1.3. População da área de abrangência do PMSB, crescimento e taxa de 

urbanização 

 

A área de estudo a ser considerada neste planejamento é compreendida pela 

zona urbana, sede municipal e povoados da zona rural. A população total do 

município de Pau D’Arco – PA em 2010 atingiu 6.033 hab., que se comparado ao 

ano de 2000, cuja população total era de 7.124 hab., houve o decréscimo do 

contingente de pessoas em 1.091 habitantes, apresentando uma taxa geométrica 

anual de -1,65% a.a. Para a visualização desses dados e para facilitar a análise dos 

mesmos, segue quadro com as informações coletadas. 

 

Quadro 47: Projeção da população, crescimento e urbanização do município de Pau D’ Arco – PA. 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
POPULAÇÃO 

RURAL 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 

DA POPULAÇÃO 
RURAL (%) 

POPULAÇÃO 
URBANA 

TAXA DE 
CRESCIMENTO 

DA POPULAÇÃO 
URBANA (%) 

TAXA DE 
URBANIZAÇÃO 

(%) 

1996 5.628 2.944 - 2.684 - 47,69% 

2000 7.124 3.912 32,88% 3.212 19,67% 45,09% 

2007 6.466 3.119 -20,27% 3.347 4,20% 51,76% 

2010 6.033 2.392 -23,31% 3.641 8,78% 60,35% 

Fonte: IBGE, dados censitários de 1996 a 2010. 

 

A figura a seguir mostra a evolução da população do município de Pau D’Arco 

– PA no período de 1996 a 2010 tendo como referência os dados censitários do 

IBGE. 
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Figura 113: Comportamento do contingente populacional do município de Pau D’Arco – PA. 

Fonte: IBGE, dados censitários 1996 a 2010. 
 

9.1.2.1.4. Projeção Populacional 

 

Essenciais para a orientação de políticas públicas, as projeções 

populacionais são instrumentos valiosos para qualquer campo do planejamento. 

Munindo os gestores de informações que darão agilidade às análises e 

prospectivas, no campo do saneamento básico esses mecanismos auxiliam na 

formulação de políticas e intervenções específicas. 

Todavia, essas projeções não servem tão somente ao poder público, a 

iniciativa privada aproveita dos dados oficiais para traçar seu planejamento, 

otimizando custos e aproveitando o fluxo de capital e informações dos principais 

locais e cenários da economia. 

Ao início do processo definiu-se a metodologia a ser desenvolvida utilizando-

se de componentes geográficas, expostas nas notas metodológicas, que reúne um 

conjunto matemático de cálculos que envolvem basicamente três pilares 

demográficos: mortalidade, fecundidade e migração. O IBGE traz a seguinte 

definição para essa etapa do estudo: 

 

“Constitui-se na mais delicada etapa do processo como um todo, 
pois a formulação das hipóteses sobre as perspectivas futuras da 
fecundidade, da mortalidade e da migração requer o 
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empreendimento de um esforço cuidadoso no sentido de garantir a 
coerência entre os parâmetros disponíveis, descritivos das 
tendências passadas, e aqueles que resultarão da projeção 
(OLIVEIRA E FERNANDES, 1996).” (IBGE, 2014, p. 11). 

 

Esta metodologia conforme destaca IBGE (2014) é bastante útil e 

representativa no campo macro analítico, mas para contingentes populacionais no 

âmbito dos municípios, por exemplo, suas variáveis facilmente extrapolariam a base 

de cálculo municipal, o que, durante anos, tornou-se uma das grandes questões 

metodológicas enfrentadas pelo instituto em “introduzir procedimentos alternativos, 

de controle e avalição das cifras obtidas” (IBGE, 2014, p. 8). 

Para tanto, a partir de 2011, as estimativas das populações municipais 

passaram por momentos de alteração mediante uma nova perspectiva 

metodológica implementada pelo Censo de 2010, perspectivas essas que 

necessariamente precisam ser comentadas e a seguir são apresentadas as 

principais: 

1. A atualização do Cadastro Nacional de Endereços para Fins 
Estatísticos (CNEFE) aos registros das unidades recenseadas a 
partir do Censo Demográfico 2010. [...]; 
2. A atualização de toda a Base Territorial Digital (cadastros 
territoriais e mapas digitais) em nível municipal, integrando as bases 
urbanas e rurais ao cadastro de endereços fornecido pelo CNEFE 
[...]; 
3. A maior precisão das informações aferidas a partir do 
questionário da amostra, nos municípios de pequeno porte, a partir 
da aplicação de cinco frações amostrais distintas em função do 
tamanho do município. 

 

Em função de todas essas melhorias nos procedimentos adotados na 

realização do Censo Demográfico 2010, pode-se considerar esta pesquisa como 

uma referência fundamental para a elaboração das estimativas da população para 

o ano de 2011 e, como consequência, também para os anos subsequentes. A fim 

de analisar se estas projeções condizem com a realidade do município de Pau 

D’Arco – PA comparou-se os aumentos identificados entre os censos com 

levantamentos da Secretaria de Saúde após o último o censo, 2010, constatando 

uma desarmonia das projeções com o censo, tendo distorções significativas. 
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Diante do exposto, para a identificação da taxa de crescimento populacional 

a ser aplicada nas projeções foi adotado o uso do Censo 2010 e do levantamento 

populacional realizado pela Secretaria Municipal de Saúde pelo Programa Saúde 

da Família, Atenção Primária, com o auxílio dos Agentes de Saúde Comunitárias, a 

fim de alcançar uma taxa mais próxima da realidade atual. A decisão foi necessária, 

devido o uso dos Censos 2000 e 2010 apresentarem taxa de crescimento 

populacional negativa em relação a população total, fato que distorce da realidade 

atual já que a população do município está crescendo de forma significativa. 

Embora as dificuldades de se aplicar o método das componentes 

demográficas em menor escala sejam evidentes mediante sua complexidade e 

necessidade de se ter todo o dado tabulado e divulgado pelo IBGE, optou-se em 

desenvolver metodologicamente esta projeção de acordo com os postulados 

matemáticos do cálculo da taxa de crescimento geométrico em detrimento da 

exatidão bruta que a mesma oferece para cálculos de proporções menores, como 

as projeções populacionais de cidades e pequenas regiões. A fórmula a seguir 

representa a taxa de crescimento geométrico. 

rg = (√
pfinal

pinicial

t

) − 1 

Onde: 

rg: taxa de crescimento geométrico; 

t: tempo transcorrido entre as duas datas de referência dos censos; 

pinicial: população no início do período (2010); 

pfinal: população no final do período (2021); 

 

As principais limitações desse método consistem em: 

• Imprecisões da base de dados utilizada para o cálculo do indicador, 

relacionadas à coleta de dados demográficos ou à metodologia empregada para 

elaborar estimativas e projeções populacionais; 

• As variações temporais e espaciais na recente dinâmica populacional 

brasileira recomendam cautela na utilização desse indicador, principalmente, 

quando aplicado a pequenas populações; 
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• Projeções da taxa para os anos distantes do último censo demográfico 

realizado podem não refletir as transformações da dinâmica populacional. 

Assim como mencionado, a taxa de crescimento da população no período de 

2000 a 2010 não condiz com a realidade da taxa de crescimento do período de 2010 

a 2021, sendo essa última adequada a realidade local, portanto, para a realização 

da projeção populacional foram utilizados os dados do censo do IBGE de 2010 e os 

dados da Secretária Municipal de Saúde de 2021, que através de visitas às famílias 

realizadas pelo grupo de Agentes Sanitários de Saúde (ACS’s) foi possível levantar 

o número real de pessoas no município.  

Deste modo, assume-se o método em questão, onde se analisou no cálculo 

no intervalo entre 2010 (IBGE) e 2021 (Secretaria Municipal de Saúde) para a 

população total, urbana e rural apresentando taxas respectivas de 2,83% a.a, 3,92% 

a.a e 0,91% a.a, com isso se observa que as taxas geométricas de crescimento são 

negativas e decrescentes para ambas as populações, com uma taxa de crescimento 

maior para a população urbana. 

Para a realização da projeção da população total do município de Pau D’Arco 

– PA adotou-se as estimativas da população total do IBGE referentes aos anos de 

2011 a 2020, enquanto que da zona urbana adotou a população dos anos de 2011 

a 2019 do SNIS (2019), quanto ao ano de 2021 foi adotada a inserção da População 

Total, Urbana e Rural feita Secretaria Municipal de Saúde por meio de contagem 

com auxílio dos agentes comunitários, adotando para o período de 2022 a 2051 a 

taxa de crescimento de crescimento da população total calculada através da 

equação supracitada, no valor de 2,83% a.a, e a taxa de crescimento da população 

urbana no valor de 3,93% a.a, e quanto à população rural o resultado foi obtido com 

a diferença entre a população total e urbana.  

Sendo assim, o quadro a seguir apresenta a projeção da população total, 

urbana e rural no intervalo entre os anos de 2021 a 2051. 
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Quadro 48: Projeção populacional de Pau D’Arco – PA a partir do método das taxas de crescimento 
geométrico, no intervalo entre 2021-2051 

ANO 
POPULAÇÃO TOTAL – 

(TGCA 2,83 %) 
POPULAÇÃO URBANA – 

(TGCA 3,93%) 
POPULAÇÃO 

RURAL  

2017 5.341 3.223 2.118 

2018 5.557 3.354 2.203 

2019 5.483 3.309 2.174 

2020 5.410 3.439 1.971 

2021 8.205 5.561 2.644 

2022 8.438 5.779 2.658 

2023 8.677 6.006 2.671 

2024 8.923 6.242 2.681 

2025 9.176 6.487 2.689 

2026 9.436 6.742 2.694 

2027 9.703 7.006 2.697 

2028 9.978 7.281 2.697 

2029 10.261 7.567 2.694 

2030 10.552 7.864 2.688 

2031 10.851 8.173 2.679 

2032 11.159 8.493 2.665 

2033 11.475 8.827 2.648 

2034 11.801 9.173 2.627 

2035 12.135 9.533 2.602 

2036 12.479 9.908 2.572 

2037 12.833 10.297 2.536 

2038 13.197 10.701 2.496 

2039 13.571 11.121 2.450 

2040 13.956 11.557 2.398 

2041 14.351 12.011 2.340 

2042 14.758 12.482 2.276 

2043 15.176 12.972 2.204 

2044 15.607 13.482 2.125 

2045 16.049 14.011 2.038 

2046 16.504 14.561 1.943 

2047 16.972 15.132 1.840 

2048 17.453 15.726 1.727 

2049 17.948 16.343 1.604 

2050 18.457 16.985 1.472 

2051 18.980 17.652 1.328 

Fonte: Censos demográficos IBGE 1991, 2000 e 2010; Estimativas do IBGE 2017 – 2020, projeção 
populacional a partir da taxa de crescimento geométrico. 
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9.1.2.2. Projeção de Demandas pelos Serviços de Saneamento Básico 

9.1.2.2.1. Abastecimento de Água Potável 

➢ Critérios e Parâmetros de Cálculo 

 

A determinação dos parâmetros de cálculo teve como base os dados obtidos 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

do IBGE e do prestador de serviços de saneamento do município de Pau D’Arco – 

PA, o SAAE. As análises foram feitas para cada localidade, abrangendo a zona 

urbana e a zona rural. 

 

➢ Índices de Atendimento com Água 

 

O índice de atendimento atual com água foi obtido no confronto entre a 

população urbana total de IBGE e os dados de atendimento do SNIS, conforme 

apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 49: Índices de atendimento com água no município de Pau D’Arco – PA 

ANO 
ESTIMATIVA DA 

POPULAÇÃO 
TOTAL (IBGE) 

POPULAÇÃO ATENDIDA (SNIS) ÍNDICE DE ATENDIMENTO (%) 

TOTAL URBANA TOTAL URBANA 

2019 5.483 3.309 3.083 60,35 93,20 

Fonte: SNIS,2019 e IBGE, 2019. 

 

O quadro apresentado expõe o índice de atendimento, onde a população 

total atendida indicada pelo SNIS é caracterizada apenas pela zona urbana, uma 

vez que, os domicílios localizados na zona rural beneficiados com esse serviço não 

foram contabilizados pelo SNIS, algumas das comunidades rurais do município de 

Pau D’ Arco - PA possui rede de distribuição e outros utilizam-se de soluções 

individualizadas. Para dar continuidade à projeção de vazão, tem-se o índice de 

atendimento total de 60,35% e o índice de atendimento da área urbana de 93,20% 

(SNIS, 2019). 

Quanto ao índice de atendimento rural, por meio dos dados disponibilizados 

pelo no diagnóstico do sistema de abastecimento de água potável realizado no 

município, foi contabilizado o atendimento de 362 famílias, que consiste em 998 
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habitantes (PAU D’ ARCO, 2021), com sistema de abastecimento de água coletivo, 

composto por rede de distribuição, captação subterrânea e reservatório, e 

individualizado, por poços tubulares profundos, poços rasos e cisternas, conforme 

apresentado no quadro a seguir. 

 

Quadro 50: Atendimento da zona rural em conformidade com o Diagnóstico do PMSB. 

MUNICÍPIO 
NOME 

ASSENTAMENTO 
FAMÍLIAS POPULAÇÃO 

PAU D’ ARCO - PA 

Povoado Marajoara 67 218 

Povoado Boa Sorte e 
Região da Taboca 

89 222 

Assentamento 
Magdalena Nicolina 

Rivetti 
115 349 

Fonte: PAU D’ ARCO, 2021. 

 

Portanto, considerando a população rural para o ano de 2021 de 2.644 hab. 

a cobertura dos serviços de abastecimento de água na zona rural é de 29,83% 

sendo este valor utilizado como referência inicial para o estudo deste Plano. 

 Considerando ainda, a permanência do índice de atendimento urbano de 

93,20% para o ano de 2021, temos que o índice de atendimento total para o referido 

ano é estimado em 75,33%. A atualização dos índices de atendimento se fez 

necessária devido a inexistência de dados referente ao atendimento rural na base 

de dados do SNIS para o ano de 2019, e levando em conta que o diagnóstico deste 

plano obteve junto a Prefeitura Municipal dados referentes a situação rural local 

atual, optou-se por atualizar o índice de atendimento total para ter dados mais 

assertivos a realidade de atendimento em Pau D’ Arco - PA. 

 A seguir é apresentada a síntese dos percentuais atualizados para o ano de 

2021 referente ao atendimento de abastecimento de água.  

 

Quadro 51: Índices de atendimento adotados para projeção das demandas do SAA. 

ABRANGÊNCIA ANO BASE 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

(%) (hab.) 

Índice de Atendimento Total 2021 72,78 5.972 

Índice de Atendimento Urbano 2021 93,20 5.183 

Índice de Atendimento Rural 2021 29,83 789 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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➢ Consumo per capita 

 

O consumo médio de água por pessoa/dia, conhecido por "consumo per 

capita" de uma comunidade é obtido, dividindo-se o total de seu consumo de água 

por dia da comunidade pelo número de pessoas servidas. O consumo de água 

depende de vários fatores, sendo complicada a determinação do gasto mais 

provável por consumidor. 

Por meio do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento (SNIS) obteve-se que o consumo per capita da população de Pau 

D’Arco – PA no ano de 2019 foi de 248,39 L/hab.dia.  

Considerando os dados disponibilizados pelo SNIS referente ao ano de 2021, 

temos que o volume de água distribuída foi 400.000 m³/ano, tendo uma perda na 

distribuição de 25,00% restando o volume distribuído real de 300.000 m³/ano. 

Não foi possível avaliar o histórico de consumo da comunidade, pois o SAAE 

não manteve atualizado o banco de dados do SNIS referente aos anos anteriores, 

tendo assim apenas o dado do ano de 2019.  

 

➢ Perdas totais médias no Sistema de Distribuição 

 

As perdas representam a parcela da água produzida que não é micromedida, 

por perdas reais (vazamentos) ou por perdas aparentes (submedição/ligações 

clandestinas). 

Por meio do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Sobre 

Saneamento (SNIS) obteve-se que o índice de perdas por distribuição de Pau 

D’Arco – PA no ano de 2019 foi de 25,00%. Assim como no consumo per capita, o 

SAAE não informou os anos anteriores para apresentação da evolução das perdas 

de distribuição no SAA – Sistema de Abastecimento de Água. 

Mesmo sem informações dos anos anteriores, tem-se como meta a redução 

dos índices de perdas na distribuição, uma vez que, essas perdas representam 

diminuição do faturamento e causam gastos desnecessários ao operador, 

alcançando a premissa de 20% ao final do planejamento.  
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A perda existente no SAA é considera regular, demonstrando que a 

manutenção do sistema e a rede instalada encontra-se em boas condições 

operacionais. 

 

➢ Coeficientes de Variação de Consumo 

 

O consumo de água é variável ao longo do tempo, em função dos hábitos da 

população e das variações térmicas. Os coeficientes de dia e de hora de maior 

consumo, K1 e K2, são utilizados na concepção de projetos, pois refletem estas 

variações extremas no consumo de um determinado sistema de abastecimento de 

água. Na ausência dos dados necessários ao cálculo dos coeficientes, são 

adotados valores recomendados na bibliografia sobre o assunto. Esses valores 

adotados neste estudo são baseados nas normas referentes ao abastecimento de 

água. 

Para efeito das avaliações serão utilizados os seguintes coeficientes de 

variação de consumo (relativamente à média anual): 

o K1 é a relação entre o maior consumo diário, verificado no período de um ano 

e o consumo médio diário deste mesmo período: 1,20; 

o K2 é relação entre a máxima vazão horária e a vazão média diária do dia de 

maior consumo: 1,50. 

 

➢ Estimativa das Demandas de Água, Consumo e Necessidades 

 

A projeção do consumo de água iniciou no ano de 2021 com a definição da 

demanda de água do município de Pau D’Arco – PA e posteriormente foram 

aplicadas as metas de atendimento e reduções anteriormente (redução das perdas 

de distribuição e redução do consumo per capita) justificadas em conformidade com 

o Cenário de Referência em estudo, apresentados a seguir. A seguir quadro resumo 

das metas aplicadas na projeção da demanda de água e consumo. 
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Quadro 52: Projeção da demanda por água da população urbana e rural atendida com abastecimento 
de água. 

ANO 

POPULAÇÃO PER CAPITA DEMANDA URBANA DEMANDA RURAL 

TOTAL URBANA RURAL URBANA RURAL 
Média 
(Qm) 

Máxima 
diária 

(Qmxk1) 

Máxima 
horária 

(Qmxk1xk2) 

Média 
(Qm) 

Máxima 
diária 

(Qmxk1) 

Máxima 
horária 

(Qmxk1xk2)  

(hab.) (hab.) (hab.) (l/hab.dia) l/s l/s l/s l/s l/s l/s  

2021 8.205 5.561 2.644 248,4 248,4 15,99 19,18 28,78 7,60 9,12 13,68  

2022 8.438 5.779 2.658 231,9 231,9 15,51 18,61 27,92 7,14 8,56 12,84  

2023 8.677 6.006 2.671 215,4 215,4 14,97 17,97 26,95 6,66 7,99 11,99  

2024 8.923 6.242 2.681 198,9 198,9 14,37 17,25 25,87 6,17 7,41 11,11  

2025 9.176 6.487 2.689 182,4 182,4 13,70 16,44 24,66 5,68 6,81 10,22  

2026 9.436 6.742 2.694 166,0 166,0 12,95 15,54 23,31 5,18 6,21 9,32  

2027 9.703 7.006 2.697 149,5 149,5 12,12 14,54 21,82 4,67 5,60 8,40  

2028 9.978 7.281 2.697 133,0 133,0 11,21 13,45 20,17 4,15 4,98 7,47  

2029 10.261 7.567 2.694 116,5 116,5 10,20 12,24 18,36 3,63 4,36 6,54  

2030 10.552 7.864 2.688 100,0 100,0 9,10 10,92 16,38 3,11 3,73 5,60  

2031 10.851 8.173 2.679 100,0 100,0 9,46 11,35 17,03 3,10 3,72 5,58  

2032 11.159 8.493 2.665 100,0 100,0 9,83 11,80 17,69 3,09 3,70 5,55  

2033 11.475 8.827 2.648 100,0 100,0 10,22 12,26 18,39 3,07 3,68 5,52  

2034 11.801 9.173 2.627 100,0 100,0 10,62 12,74 19,11 3,04 3,65 5,47  

2035 12.135 9.533 2.602 100,0 100,0 11,03 13,24 19,86 3,01 3,61 5,42  

2036 12.479 9.908 2.572 100,0 100,0 11,47 13,76 20,64 2,98 3,57 5,36  

2037 12.833 10.297 2.536 100,0 100,0 11,92 14,30 21,45 2,94 3,52 5,28  

2038 13.197 10.701 2.496 100,0 100,0 12,39 14,86 22,29 2,89 3,47 5,20  

2039 13.571 11.121 2.450 100,0 100,0 12,87 15,45 23,17 2,84 3,40 5,10  

2040 13.956 11.557 2.398 100,0 100,0 13,38 16,05 24,08 2,78 3,33 5,00  

2041 14.351 12.011 2.340 100,0 100,0 13,90 16,68 25,02 2,71 3,25 4,88  

2042 14.758 12.482 2.276 100,0 100,0 14,45 17,34 26,00 2,63 3,16 4,74  

2043 15.176 12.972 2.204 100,0 100,0 15,01 18,02 27,03 2,55 3,06 4,59  

2044 15.607 13.482 2.125 100,0 100,0 15,60 18,72 28,09 2,46 2,95 4,43  

2045 16.049 14.011 2.038 100,0 100,0 16,22 19,46 29,19 2,36 2,83 4,25  

2046 16.504 14.561 1.943 100,0 100,0 16,85 20,22 30,33 2,25 2,70 4,05  

2047 16.972 15.132 1.840 100,0 100,0 17,51 21,02 31,53 2,13 2,56 3,83  

2048 17.453 15.726 1.727 100,0 100,0 18,20 21,84 32,76 2,00 2,40 3,60  

2049 17.948 16.343 1.604 100,0 100,0 18,92 22,70 34,05 1,86 2,23 3,34  

2050 18.457 16.985 1.472 100,0 100,0 19,66 23,59 35,39 1,70 2,04 3,07  

2051 18.980 17.652 1.328 100,0 100,0 20,43 24,52 36,77 1,54 1,84 2,77  

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Nota-se que a redução gradativa do consumo per capita será iniciada a partir 

do ano de 2022, devido à necessidade de implantação das medidas propostas neste 

planejamento, para que ocorra no início gradativo do alcance do cenário de 

referência deste planejamento. 
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A seguir é apresentado quadro contendo a projeção de consumo, aplicando 

a meta de atendimento da população rural, redução per capita, redução do índice 

de perdas na distribuição, e por fim, a produção de água necessária para o sistema 

de abastecimento de água do município de Pau D’Arco – PA durante a execução 

deste PMSB. 

 

Quadro 53: Projeção do consumo de água na zona urbana e rural do município de Pau D’Arco – PA. 

ANO 

INDICE DE ATENDIMENTO  CONSUMO MÉDIO  
PERDAS 
MÉDIAS 

TOTAIS (%) 

PRODUÇÃO 
(l/s) 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

% l/s 

2021 72,78% 93,20% 29,83% 17,17 14,90 2,27 25,00% 27,47 

2022 76,97% 95,40% 36,90% 17,43 14,80 2,63 24,38% 27,66 

2023 81,09% 97,60% 43,97% 17,54 14,62 2,93 23,75% 27,61 

2024 84,59% 99,00% 51,04% 17,38 14,23 3,15 23,13% 27,13 

2025 87,73% 100,00% 58,12% 17,00 13,70 3,30 22,50% 26,32 

2026 90,06% 100,00% 65,19% 16,32 12,95 3,37 21,88% 25,07 

2027 92,29% 100,00% 72,26% 15,49 12,12 3,37 21,25% 23,61 

2028 94,41% 100,00% 79,33% 14,50 11,21 3,29 20,63% 21,92 

2029 96,43% 100,00% 86,40% 13,34 10,20 3,14 20,00% 20,01 

2030 98,34% 100,00% 93,47% 12,01 9,10 2,91 20,00% 18,02 

2031 99,75% 100,00% 99,00% 12,53 9,46 3,07 20,00% 18,79 

2032 100,00% 100,00% 100,00% 12,92 9,83 3,09 20,00% 19,37 

2033 100,00% 100,00% 100,00% 13,28 10,22 3,07 20,00% 19,92 

2034 100,00% 100,00% 100,00% 13,66 10,62 3,04 20,00% 20,49 

2035 100,00% 100,00% 100,00% 14,05 11,03 3,01 20,00% 21,07 

2036 100,00% 100,00% 100,00% 14,44 11,47 2,98 20,00% 21,67 

2037 100,00% 100,00% 100,00% 14,85 11,92 2,94 20,00% 22,28 

2038 100,00% 100,00% 100,00% 15,27 12,39 2,89 20,00% 22,91 

2039 100,00% 100,00% 100,00% 15,71 12,87 2,84 20,00% 23,56 

2040 100,00% 100,00% 100,00% 16,15 13,38 2,78 20,00% 24,23 

2041 100,00% 100,00% 100,00% 16,61 13,90 2,71 20,00% 24,92 

2042 100,00% 100,00% 100,00% 17,08 14,45 2,63 20,00% 25,62 

2043 100,00% 100,00% 100,00% 17,57 15,01 2,55 20,00% 26,35 

2044 100,00% 100,00% 100,00% 18,06 15,60 2,46 20,00% 27,09 

2045 100,00% 100,00% 100,00% 18,58 16,22 2,36 20,00% 27,86 

2046 100,00% 100,00% 100,00% 19,10 16,85 2,25 20,00% 28,65 

2047 100,00% 100,00% 100,00% 19,64 17,51 2,13 20,00% 29,47 

2048 100,00% 100,00% 100,00% 20,20 18,20 2,00 20,00% 30,30 

2049 100,00% 100,00% 100,00% 20,77 18,92 1,86 20,00% 31,16 

2050 100,00% 100,00% 100,00% 21,36 19,66 1,70 20,00% 32,04 

2051 100,00% 100,00% 100,00% 21,97 20,43 1,54 20,00% 32,95 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Percebe-se por meio da projeção populacional que o município de Pau 

D’Arco – PA possui tendência à urbanização, ou seja, aumento da população 

urbana, essa variação refletirá diretamente no aumento da demanda por água, 

resultando na necessidade de ampliar a produção para atender a demanda futura. 

A redução gradativa das perdas associada a diminuição do consumo per 

capita, diminuirá a demanda por ampliação do sistema de captação da água, 

minimizando o impacto financeiro, para atender com quantidade e qualidade a 

população futura, uma vez que terá maior aproveitamento da água captada do 

lençol freático. 

A partir do Quadro a seguir, pode-se verificar que a atual produção de água 

atende à demanda ao longo do período de planejamento. Dessa forma, realizou-se 

a estimativa das necessidades de ampliação, considerando tanto a produção, como 

também a reservação, extensão da rede e ligações de água. 

Para a projeção das necessidades foram utilizadas as seguintes 

informações, para realizar a projeção dos hidrômetros utilizados no Sistema de 

Abastecimento de Água adotou-se como quantidade de hidrômetros o número de 

economias de água, uma vez que a cada economia é necessário um hidrômetro 

para realizar a medição. Desse modo, segue. 

• Produção existente (SAAE Pau D’Arco, 2021) – 18,75 L/s 

• Reservação atual (SAAE Pau D’Arco, 2021) – 300 m³ 

• Extensão de rede (SAAE Pau D’Arco, 2021) – 17,419 km 

• Ligações ativas de água (SNIS, 2019) – 1.969 ligações  

• Hidrometração/Economia de água (SNIS, 2019) – 1.981 economias 

O quadro a seguir apresenta as demandas necessárias para atendimento da 

população de Pau D’Arco – PA quanto ao abastecimento de água. 
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Quadro 54: Prognósticos das demandas necessárias para o sistema de abastecimento de água da zona urbana. 

ANO 

CONSUMO 
MÁXIMO 
DIÁRIO 

PRODUÇÃO RESERVAÇÃO REDE DE DISTRIBUIÇÃO LIGAÇÕES DE ÁGUA HIDROMETAÇÃO 

Existente Necessária Incremento Existente Necessária Incremento Existente Necessária Incremento Existente Necessária Incremento Existente Necessária Incremento 

l/s l/s l/s l/s m³ m³ m3 km km km un. un. un. un. un. un. 

2021 19,18 18,75 27,47 - 300 553 - 17,42 20,08 - 1.969 1969 - 1.981 1.981 - 

2022 18,61 18,75 27,66 10 300 536 50,00 17,42 20,87 3,45 1.969 2046 77 1.981 2.059 78 

2023 17,97 28,75 27,61 - 350 518 50,00 17,42 21,69 4,27 1.969 2127 158 1.981 2.140 159 

2024 17,25 28,75 27,13 - 400 497 50,00 17,42 22,54 5,12 1.969 2210 241 1.981 2.224 243 

2025 16,44 28,75 26,32 - 450 473 - 17,42 23,43 6,01 1.969 2297 328 1.981 2.311 330 

2026 15,54 28,75 25,07 - 350 448 - 17,42 24,35 6,93 1.969 2387 418 1.981 2.402 421 

2027 14,54 28,75 23,61 - 350 419 - 17,42 25,30 7,88 1.969 2481 512 1.981 2.496 515 

2028 13,45 28,75 21,92 - 350 387 - 17,42 26,30 8,88 1.969 2578 609 1.981 2.594 613 

2029 12,24 28,75 20,01 - 350 353 - 17,42 27,33 9,91 1.969 2679 710 1.981 2.696 715 

2030 10,92 28,75 18,02 - 350 315 - 17,42 28,40 10,98 1.969 2784 815 1.981 2.801 820 

2031 11,35 28,75 18,79 - 350 327 - 17,42 29,52 12,10 1.969 2894 925 1.981 2.911 930 

2032 11,80 28,75 19,37 - 350 340 - 17,42 30,67 13,26 1.969 3007 1.038 1.981 3.026 1.045 

2033 12,26 28,75 19,92 - 350 353 - 17,42 31,88 14,46 1.969 3125 1.156 1.981 3.144 1.163 

2034 12,74 28,75 20,49 - 350 367 - 17,42 33,13 15,71 1.969 3248 1.279 1.981 3.268 1.287 

2035 13,24 28,75 21,07 - 350 381 - 17,42 34,43 17,01 1.969 3376 1.407 1.981 3.396 1.415 

2036 13,76 28,75 21,67 - 350 396 - 17,42 35,78 18,36 1.969 3508 1.539 1.981 3.529 1.548 

2037 14,30 28,75 22,28 - 350 412 - 17,42 37,19 19,77 1.969 3646 1.677 1.981 3.668 1.687 

2038 14,86 28,75 22,91 - 350 428 - 17,42 38,65 21,23 1.969 3789 1.820 1.981 3.812 1.831 

2039 15,45 28,75 23,56 - 350 445 - 17,42 40,16 22,74 1.969 3938 1.969 1.981 3.962 1.981 

2040 16,05 28,75 24,23 - 350 462 - 17,42 41,74 24,32 1.969 4092 2.123 1.981 4.117 2.136 

2041 16,68 28,75 24,92 - 350 480 - 17,42 43,38 25,96 1.969 4253 2.284 1.981 4.279 2.298 

2042 17,34 28,75 25,62 - 350 499 - 17,42 45,08 27,66 1.969 4420 2.451 1.981 4.447 2.466 

2043 18,02 28,75 26,35 - 350 519 - 17,42 46,85 29,43 1.969 4593 2.624 1.981 4.621 2.640 

2044 18,72 28,75 27,09 - 350 539 - 17,42 48,69 31,27 1.969 4773 2.804 1.981 4.803 2.822 

2045 19,46 28,75 27,86 - 350 560 - 17,42 50,60 33,18 1.969 4961 2.992 1.981 4.991 3.010 

2046 20,22 28,75 28,65 - 350 582 - 17,42 52,59 35,17 1.969 5156 3.187 1.981 5.187 3.206 

2047 21,02 28,75 29,47 4,20 350 605 - 17,42 54,65 37,23 1.969 5358 3.389 1.981 5.391 3.410 

2048 21,84 32,95 30,30 - 350 629 - 17,42 56,80 39,38 1.969 5568 3.599 1.981 5.602 3.621 

2049 22,70 32,95 31,16 - 350 654 - 17,42 59,03 41,61 1.969 5787 3.818 1.981 5.822 3.841 

2050 23,59 32,95 32,04 - 350 679 - 17,42 61,34 43,92 1.969 6014 4.045 1.981 6.051 4.070 

2051 24,52 32,95 32,95 - 350 706 - 17,42 63,75 46,33 1.969 6250 4.281 1.981 6.288 4.307 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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A fim de contribuir com o alcance da melhoria/eficiência do sistema de 

abastecimento de água, bem como o atendimento à população, buscou-se ao longo 

deste planejamento apresentar alternativas que permitam alcançar a prestação 

destes serviços em uma visão otimista, correspondendo ao Cenário de Referência. 

A partir do prognóstico das demandas, calculou-se a capacidade de 

reservação necessária considerando um terço do consumo máximo diário daqueles 

respectivos anos, permitindo identificar que a reservação atual de 300 m³ não 

consegue suprir o período de planejamento de 30 anos, sendo necessária a 

ampliação da capacidade do reservatório. 

Quanto à produção de água, nota-se que o atual sistema de captação produz 

18,75 L/s (SAAE de Pau D’Arco – PA, 2021) não atende a população atual com alto 

consumo de água, per capita estimado em 231,9 l/hab.dia, portanto, é necessário o 

incremento de 10 l/s para conseguir suprir a demanda compreendida entre os anos 

de 2022 a 2046. No entanto, ainda será necessário um novo incremento de 4,20 l/s 

no ano de 2047 para conseguir suprir o consumo de água estimado de 2048 a 2051. 

Portanto, o incremento total de captação (produção) será de 14,20 l/s, ou seja, 51,12 

m³/h, representando um aumento de 74% na capacidade atual. 

Dando continuidade na análise das necessidades, definiu-se a extensão da 

rede de água necessária ao longo dos anos considerando a relação entre a 

população e a quantidade de economias do ano de referência SNIS (2019), bem 

como a relação entre as economias e as ligações de água, e por fim, a metragem 

necessária por ligação de acordo com o SNIS (2019), obtendo que ao longo do 

período de planejamento ocorrer ampliação gradativas, totalizando ao final do plano 

a ampliação estimada de 46,33 quilômetros na rede de distribuição de água. 

Quanto as ligações de água, conforme ocorre a variação da população 

acontecerá o aumento gradativo das ligações, resultando em 2051 na quantidade 

de 6.250 ligações ativas de água, sendo uma ampliação de 4.281 ligações. 

Referente a hidrometração, ao longo do período de 30 anos ocorrerá a ampliação 

estimada de 4.307 economias, totalizando ao final do planejamento 6.288 

economias. 

Quanto a zona rural, o Assetamento Nicolina Rivetti para que consiga atender 

os domicílios menos esparsos com viabilidade de rede de distribuição na Estrada 
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Vicinal 3 é necessário a implantação de rede de distribuição e sistema de 

reservação. Além dos pontos mencionados, os PTP instalados no Assentamento, 

em funcionamento, não possui sistema de tratamento direto na saída do poço e 

licenciamento ambiental. Considerando que, tal mecanismo de tratamento é 

indispensável para a potabilidade da água, há no assentamento a urgência pelo 

investimento em cloradores para simples desinfecção da água. 

O Povoado Marajoara, para adequação do abastecimento é imprescindível o 

aumento do volume de reservação, para que se tenha água em quantidade e supra 

o déficit de água nas 3 (três) residências. Além de ser necessário instalar cloradores 

na saída dos poços. Já no Povoado Boa Sorte, a demanda é tanto por cloradores 

na saída dos poços como também por hidrômetros para medição da água. 

Quanto a instalação de hidrômetros, há medição e faturamento apenas no 

Povoado Marajoara. Devendo, portanto, ter a instalação de hidrômetros para 

cobrança da prestação dos serviços junto as ligações ativas de água no Povoado 

Boa Sorte e Assentamento Magdalena Nicolina Rivetti. 

Já as comunidades tradicionais indígenas, as reivindicações da comunidade 

indígena da Aldeia Las Casas são referentes ao aumento do volume de reservação, 

à disponibilização de cloro para tratamento de água, e à perfuração de mais dois 

poços que já foram aprovados na FUNAI. Enquanto que na Aldeia kaprankere foi 

identificada a necessidade local pela troca do material da rede de distribuição para 

PVC, realização de limpeza periódica do poço e reservatório, e disponibilização de 

cloro para tratamento de água. 
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9.1.2.2.2. Esgotamento Sanitário 

 

➢ Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Atualmente, o município de Pau D’Arco – PA não dispõe de sistema de 

esgotamento sanitário em funcionamento, não tendo índice de cobertura atual com 

rede coletora e sistema de tratamento. 

 

➢ Índices e parâmetros utilizados para realizar a projeção anual de esgoto 

 

Os índices e parâmetros utilizados foram obtidos junto ao SAAE, SNIS e em 

normas brasileiras que regulamentam esse serviço, permitindo, assim, estimar a 

projeção da geração anual de esgoto. 

 

➢ Produção per capita 

 

Para se calcular de forma coerente o volume dos despejos produzidos faz-

se necessário conhecer a geração de água, dada a correlação entre ambos. 

Partindo-se da definição per capita de consumo de água pode-se determinar o per 

capita médio de contribuição de esgotos que será igual ao produto de “c.q”, sendo 

“c” o coeficiente de retorno e “q” o consumo per capita de água. 

De um modo geral estima-se que 70 a 90% da água consumida nas 

edificações residenciais retorna a rede coletora pública na forma de despejos 

domésticos. No Brasil é usual a adoção de valores na faixa de 0,75 a 0,85, caso 

não haja informações claras que indiquem outro valor para “c”. Neste estudo a 

demanda de contribuição do esgoto a ser estimada utilizará como referência o 

coeficiente de retorno em 80 %, por ser o mais usual nas literaturas e companhia 

de saneamento (NBR 9.649/1986). O consumo per capita de água influenciará na 

vazão de esgoto a ser coletada e tratada, estando este parâmetro variável de acordo 

com a realidade municipal. 
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➢ Taxa de Infiltração 

 

É definida como a vazão de água subterrânea que infiltra nas redes coletoras, 

coletores-tronco, interceptores e emissários. Essa infiltração ocorre por meio de 

juntas, conexões, paredes de poços de visita e tubos defeituosos. 

Os valores usualmente utilizados seguem recomendações das normas 

brasileiras e dependem de diversos fatores ambientais como do tipo de solo, 

topografia, particularidades do lençol freático, área servida, e fatores técnicos como 

material utilizado, extensão da rede coletora e outras intervenções de engenharia. 

De acordo com a norma referente a projetos de redes coletoras de esgoto 

sanitário, as taxas de contribuição de infiltração normalmente situam-se na faixa de 

0,05 a 1,0 L/s.km de rede (NBR 9.649/1986). Para este planejamento, utilizou-se o 

coeficiente de infiltração de 0,1 L/s.km devido à falta de elementos firmes para sua 

apuração, e para estar em conformidade com o que a concessionária de 

saneamento utiliza em seus estudos, conforme determinado em seu Estudo Técnico 

do sistema de esgotamento sanitário. 
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➢ Projeção da vazão anual de esgoto 

 

A projeção utilizará os parâmetros anteriormente, associados à população 

estimada ao longo de 30 anos e o consumo de água por habitante, sendo esta 

análise distribuída no Cenário de Referência.  

Neste Cenário de Referência o município de Pau D’Arco – PA contará com a 

realização de ações e programas de conscientização do uso da água, que poderão 

resultar em uma gradativa diminuição do consumo, interferindo diretamente na 

contribuição de esgoto e positivamente na gestão, uma vez que reduz, por exemplo, 

os custos envolvendo o tratamento. 

Para estimar a contribuição futura de esgoto, necessita-se, além do consumo 

de água por habitante, a população a ser atendida com esse serviço ao longo dos 

anos. Dessa forma, tem-se para a zona urbana o uso da população atendida pelo 

abastecimento de água, e para a zona rural a população rural identificada no item 

9.1.2.1., consolidando assim a projeção de esgoto. 

Considerando que o atendimento do município de Pau D’Arco – PA com 

esgotamento sanitário será feito de forma gradativa a fim de viabilizar a implantação 

do sistema de coleta, afastamento e tratamento do esgoto, estimou-se os índices 

de atendimento ao longo de 30 anos, os quais foram aplicados às metas de 

atendimento anteriormente justificadas e o consumo per capita. Sendo assim, a 

projeção de vazão e o índice de atendimento, estão apresentados no quadro a 

seguir, para a população urbana e rural, respectivamente. 
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Quadro 55: projeção da vazão de esgoto considerando o índice de atendimento previsto para a população urbana. 

ANO 

CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO 

EXTENSÃO 
DE REDE 

(km) 

VAZÃO DE 
INFILTRAÇÃO 

(l/s) 

ÍNDICE DE 
ATENDIMENTO 
URBANO (%) 

VAZÃO DE ESGOTO 

POP. 
URBANA 

(hab.) 

PER 
CAPITA 
MICRO 

MEDIDO 
(L/hab.dia) 

CONSUMO 
MÉDIO DE 
ÁGUA (l/s) 

MÉDIA 
(l/s) 

MÁXIMA 
DIA (l/s) 

MÁXIMA 
HORA 

(l/s) 

MÉDIA 
(l/s) 

MÁXIMA 
DIA (l/s) 

MÁXIMA 
HORA 

(l/s) 

2021 5.561 248,4 15,99 12,79 15,35 23,02 0,00 0,00 0% 0 0 0 

2022 5.779 231,9 15,51 12,41 14,89 22,34 0,00 0,00 0% 0 0 0 

2023 6.006 215,4 14,97 11,98 14,38 21,56 0,00 0,00 0% 0 0 0 

2024 6.242 198,9 14,37 11,50 13,80 20,69 0,00 0,00 0% 0 0 0 

2025 6.487 182,4 13,70 10,96 13,15 19,72 0,00 0,00 0% 0 0 0 

2026 6.742 166,0 12,95 10,36 12,43 18,65 0,00 0,00 0% 0 0 0 

2027 7.006 149,5 12,12 9,70 11,64 17,45 0,00 0,00 0% 0 0 0 

2028 7.281 133,0 11,21 8,96 10,76 16,14 3,94 0,39 15% 1,40 1,67 2,48 

2029 7.567 116,5 10,20 8,16 9,79 14,69 8,20 0,82 30% 2,69 3,18 4,65 

2030 7.864 100,0 9,10 7,28 8,74 13,11 12,78 1,28 45% 3,85 4,51 6,47 

2031 8.173 100,0 9,46 7,57 9,08 13,62 17,71 1,77 60% 5,60 6,51 9,24 

2032 8.493 100,0 9,83 7,86 9,44 14,16 23,01 2,30 75% 7,62 8,80 12,34 

2033 8.827 100,0 10,22 8,17 9,81 14,71 28,69 2,87 90% 9,94 11,41 15,82 

2034 9.173 100,0 10,62 8,49 10,19 15,29 63,75 6,38 100% 14,87 16,57 21,66 

2035 9.533 100,0 11,03 8,83 10,59 15,89 63,75 6,38 100% 15,20 16,97 22,26 

2036 9.908 100,0 11,47 9,17 11,01 16,51 63,75 6,38 100% 15,55 17,38 22,89 

2037 10.297 100,0 11,92 9,53 11,44 17,16 63,75 6,38 100% 15,91 17,82 23,54 

2038 10.701 100,0 12,39 9,91 11,89 17,83 63,75 6,38 100% 16,28 18,26 24,21 

2039 11.121 100,0 12,87 10,30 12,36 18,53 63,75 6,38 100% 16,67 18,73 24,91 

2040 11.557 100,0 13,38 10,70 12,84 19,26 63,75 6,38 100% 17,08 19,22 25,64 

2041 12.011 100,0 13,90 11,12 13,35 20,02 63,75 6,38 100% 17,50 19,72 26,39 

2042 12.482 100,0 14,45 11,56 13,87 20,80 63,75 6,38 100% 17,93 20,24 27,18 

2043 12.972 100,0 15,01 12,01 14,41 21,62 63,75 6,38 100% 18,39 20,79 28,00 

2044 13.482 100,0 15,60 12,48 14,98 22,47 63,75 6,38 100% 18,86 21,35 28,84 

2045 14.011 100,0 16,22 12,97 15,57 23,35 63,75 6,38 100% 19,35 21,94 29,73 

2046 14.561 100,0 16,85 13,48 16,18 24,27 63,75 6,38 100% 19,86 22,55 30,64 

2047 15.132 100,0 17,51 14,01 16,81 25,22 63,75 6,38 100% 20,39 23,19 31,60 

2048 15.726 100,0 18,20 14,56 17,47 26,21 63,75 6,38 100% 20,94 23,85 32,59 

2049 16.343 100,0 18,92 15,13 18,16 27,24 63,75 6,38 100% 21,51 24,53 33,61 

2050 16.985 100,0 19,66 15,73 18,87 28,31 63,75 6,38 100% 22,10 25,25 34,68 

2051 17.652 100,0 20,43 16,34 19,61 29,42 63,75 6,38 100% 22,72 25,99 35,79 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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A seguir é apresentada as contribuições de esgoto na zona rural e índice de 

atendimento. 

 

Quadro 56: Projeção da vazão de esgoto considerando o índice de atendimento previsto para a 
população rural. 

ANO 

CONTRIBUIÇÃO DE ESGOTO 

ÍNDICE DE 
ATENDIMENTO 

RURAL (%) 

POP. 
RURAL 
(HAB) 

PER CAPITA 
MICRO 

MEDIDO 
(L/HAB.DIA) 

CONSUMO 
MÉDIO DE 
ÁGUA (L/S) 

MÉDIA 
(L/S) 

MÁXIMA 
DIA (L/S) 

MÁXIMA 
HORA 
(L/S) 

2021 2.644 248,4 7,60 6,08 7,30 10,95 0% 

2022 2.658 231,9 7,14 5,71 6,85 10,27 0% 

2023 2.671 215,4 6,66 5,33 6,39 9,59 0% 

2024 2.681 198,9 6,17 4,94 5,93 8,89 0% 

2025 2.689 182,4 5,68 4,54 5,45 8,18 0% 

2026 2.694 166,0 5,18 4,14 4,97 7,45 0% 

2027 2.697 149,5 4,67 3,73 4,48 6,72 0% 

2028 2.697 133,0 4,15 3,32 3,99 5,98 15% 

2029 2.694 116,5 3,63 2,91 3,49 5,23 30% 

2030 2.688 100,0 3,11 2,49 2,99 4,48 45% 

2031 2.679 100,0 3,10 2,48 2,98 4,46 60% 

2032 2.665 100,0 3,09 2,47 2,96 4,44 75% 

2033 2.648 100,0 3,07 2,45 2,94 4,41 90% 

2034 2.627 100,0 3,04 2,43 2,92 4,38 100% 

2035 2.602 100,0 3,01 2,41 2,89 4,34 100% 

2036 2.572 100,0 2,98 2,38 2,86 4,29 100% 

2037 2.536 100,0 2,94 2,35 2,82 4,23 100% 

2038 2.496 100,0 2,89 2,31 2,77 4,16 100% 

2039 2.450 100,0 2,84 2,27 2,72 4,08 100% 

2040 2.398 100,0 2,78 2,22 2,66 4,00 100% 

2041 2.340 100,0 2,71 2,17 2,60 3,90 100% 

2042 2.276 100,0 2,63 2,11 2,53 3,79 100% 

2043 2.204 100,0 2,55 2,04 2,45 3,67 100% 

2044 2.125 100,0 2,46 1,97 2,36 3,54 100% 

2045 2.038 100,0 2,36 1,89 2,26 3,40 100% 

2046 1.943 100,0 2,25 1,80 2,16 3,24 100% 

2047 1.840 100,0 2,13 1,70 2,04 3,07 100% 

2048 1.727 100,0 2,00 1,60 1,92 2,88 100% 

2049 1.604 100,0 1,86 1,49 1,78 2,67 100% 

2050 1.472 100,0 1,70 1,36 1,64 2,45 100% 

2051 1.328 100,0 1,54 1,23 1,48 2,21 100% 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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➢ Estimativas de Carga e Concentração de DBO e Coliformes Fecais 

 

A contribuição de esgoto pode variar bastante não só de uma comunidade 

para outra, como também dentro de uma mesma comunidade em função de: 

• Hábitos e condições socioeconômicas da população; 

• Existência ou não de ligações clandestinas de águas pluviais na rede de 

esgoto; 

• Construção, estado de conservação e manutenção das redes de esgotos, 

que implicam uma maior e menor infiltração; 

• Clima; 

• Custo de medição da água distribuída; 

• Pressão e qualidade da água distribuída na rede de água; e 

• Estado de conservação dos aparelhos sanitários e vazamentos de torneiras. 

Essa variação na geração de esgoto, assim como no consumo de água, 

também pode ser observada dependendo da hora do dia, em dois picos principais: 

um no início da manhã, mais acentuado e outro no fim da noite (mais distribuído e 

nem sempre detectável), como pode-se observar no hidrograma apresentado na 

Figura a seguir. Nesse sentido, correlacionando à geração de esgoto com os 

coeficientes de variação (estabelecidos pela NBR 9.649/1986) pode-se estimar as 

vazões máxima e mínima de esgoto. 

 
Figura 114: Hidrograma de vazão afluente em uma ETE 

Fonte: Von Sperling (2005) 
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Além das variações quantitativas, as características dos esgotos sanitários 

variam qualitativamente em função da composição da água de abastecimentos e 

dos diversos usos dessa água. 

Segundo Nuvolari (2003) a Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO é a 

quantidade de oxigênio dissolvido necessária aos microrganismos na estabilização 

da matéria orgânica em decomposição sob condições aeróbicas. Ademais, de 

acordo com Von Sperling (1996), a carga per capita de DBO usualmente adotada é 

de 54 g/hab.dia, valor que será adotado para este PMSB. 

Os despejos de efluentes predominantemente orgânicos são os maiores 

responsáveis pelo aumento de DBO em corpos hídricos, o que é característico dos 

esgotos sanitários. O alto valor de coliformes termotolerantes na matéria orgânica 

presente em corpo hídrico pode provocar o total esgotamento do oxigênio na água, 

o que consequentemente irá configurar a morte da fauna aquática (CETESB, 2009). 

Junto à análise da DBO em corpos hídricos é importante a identificação e 

contagem dos microrganismos presentes no corpo d’água, tendo maior relevância 

aqueles que podem provocar doenças ao ser humano, como os microrganismos 

patogênicos, durante o tratamento de esgotos. Segundo Von Sperling (1996) os 

coliformes apresentam-se em grande quantidade nas fezes humanas onde cada 

indivíduo elimina em média de 109 a 1011 organismos por dia. Ainda segundo o autor 

supracitado os coliformes termotolerantes, fecais, são importantes indicadores de 

contaminação fecal. 

A partir disso, é de enorme importância estimar a carga de DBO e Coliformes 

Fecais ao longo dos anos. No caso da carga orgânica, utilizou-se a relação 

população e carga per capita de DBO (VON SPERLING, 1996), enquanto que a 

estimativa de coliformes empregou a relação população e eliminação média de 109 

organismos por habitante dia. 

A Resolução Conama nº 430/2011, estabelece em seu Artigo 21, inciso I, 

alínea d, que a concentração máxima de DBO deverá ser inferior a 120 mg/L, sendo 

que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de 

tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo 

de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor. 
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Utilizando-se das relações citadas, obtiveram-se as concentrações anuais de 

DBO afluente ao tratamento e efluente ao tratamento, bem como a estimativa da 

carga de coliformes, considerando as seguintes premissas: 

• A ETE possuirá um controle operacional adequado de modo a garantir a 

máxima eficiência do sistema, adotado nesta estimativa como sendo 90% de 

remoção de DBO e 90% de coliformes; 

• Para o caso de sistemas individuais adotou-se a remoção de 60% da DBO e 

70% de eficiência de remoção de coliformes. 

A previsão de carga orgânica diária e de coliformes para o município de Pau 

D’ Arco - PA foi estimada a partir da projeção populacional, ou seja, número de 

habitantes vezes o per capita de DBO (0,054 kgO2/hab.dia) e coliformes (109 

organismos/hab.dia), respeitando as concentrações máximas da legislação vigente. 

Com estes dados, é possível realizar a projeção para todo o município segundo as 

alternativas com e sem tratamento, descritas no quadro a seguir. 

 

Quadro 57: Estimativa de carga e concentração de DBO e Coliformes. 

ANO 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

DBO PER 
CAPITA 

(KGO2/HAB.DIA) 

SEM TRATAMENTO COM TRATAMENTO 

Carga de DBO 
(Kg/dia) 

Concentração 
de DBO 
(mgO2/l) 

Carga de 
Coliformes 

Termotolerantes 
(org./dia) 

Concentração de 
Coliformes 

Termotolerantes 
(org./100 ml) 

Concentração 
de DBO 
(mgO2/l) 

Concentração 
de Coliformes 

Termotolerantes 
(org./100 ml) 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

2021 0 0 0,054 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0 0 

2022 0 0 0,054 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0 0 

2023 0 0 0,054 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0 0 

2024 0 0 0,054 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0 0 

2025 0 0 0,054 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0 0 

2026 0 0 0,054 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0 0 

2027 0 0 0,054 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0 0 0 

2028 1.092 405 0,054 59,0 21,8 42,0 6,3 1,1E+12 4,0E+11 9,0E+04 1,4E+04 4 3 641 39 

2029 2.270 808 0,054 122,6 43,6 45,5 13,6 2,3E+12 8,1E+11 9,8E+04 2,9E+04 5 5 362 91 

2030 3.539 1.210 0,054 191,1 65,3 49,6 22,3 3,5E+12 1,2E+12 1,1E+05 4,8E+04 5 9 276 164 

2031 4.904 1.607 0,054 264,8 86,8 47,3 28,4 4,9E+12 1,6E+12 1,0E+05 6,1E+04 5 11 181 199 

2032 6.370 1.999 0,054 344,0 108,0 45,1 33,8 6,4E+12 2,0E+12 9,7E+04 7,3E+04 5 14 127 227 

2033 7.944 2.384 0,054 429,0 128,7 43,2 38,9 7,9E+12 2,4E+12 9,3E+04 8,3E+04 4 16 93 251 

2034 9.173 2.627 0,054 495,4 141,9 47,2 32,0 9,2E+12 2,6E+12 1,0E+05 6,9E+04 5 13 96 155 

2035 9.533 2.602 0,054 514,8 140,5 47,5 31,9 9,5E+12 2,6E+12 1,0E+05 6,8E+04 5 13 94 155 

2036 9.908 2.572 0,054 535,0 138,9 47,9 31,7 9,9E+12 2,6E+12 1,0E+05 6,8E+04 5 13 92 155 

2037 10.297 2.536 0,054 556,0 137,0 48,2 31,5 1,0E+13 2,5E+12 1,0E+05 6,8E+04 5 13 90 155 

038 10.701 2.496 0,054 577,8 134,8 48,5 31,3 1,1E+13 2,5E+12 1,0E+05 6,7E+04 5 13 87 155 

2039 11.121 2.450 0,054 600,5 132,3 48,8 31,0 1,1E+13 2,5E+12 1,0E+05 6,6E+04 5 12 85 156 

2040 11.557 2.398 0,054 624,1 129,5 49,1 30,7 1,2E+13 2,4E+12 1,1E+05 6,6E+04 5 12 83 156 

2041 12.011 2.340 0,054 648,6 126,4 49,4 30,3 1,2E+13 2,3E+12 1,1E+05 6,5E+04 5 12 81 156 

2042 12.482 2.276 0,054 674,0 122,9 49,7 29,9 1,2E+13 2,3E+12 1,1E+05 6,4E+04 5 12 79 156 

2043 12.972 2.204 0,054 700,5 119,0 50,0 29,5 1,3E+13 2,2E+12 1,1E+05 6,3E+04 5 12 76 156 

2044 13.482 2.125 0,054 728,0 114,8 50,3 28,9 1,3E+13 2,1E+12 1,1E+05 6,2E+04 5 12 74 156 

2045 14.011 2.038 0,054 756,6 110,1 50,5 28,3 1,4E+13 2,0E+12 1,1E+05 6,1E+04 5 11 72 156 

2046 14.561 1.943 0,054 786,3 104,9 50,8 27,6 1,5E+13 1,9E+12 1,1E+05 5,9E+04 5 11 70 156 

2047 15.132 1.840 0,054 817,1 99,3 51,0 26,8 1,5E+13 1,8E+12 1,1E+05 5,7E+04 5 11 68 155 

2048 15.726 1.727 0,054 849,2 93,3 51,3 25,9 1,6E+13 1,7E+12 1,1E+05 5,6E+04 5 10 66 154 

2049 16.343 1.604 0,054 882,5 86,6 51,5 24,9 1,6E+13 1,6E+12 1,1E+05 5,3E+04 5 10 64 153 

2050 16.985 1.472 0,054 917,2 79,5 51,7 23,6 1,7E+13 1,5E+12 1,1E+05 5,1E+04 5 9 63 151 

2051 17.652 1.328 0,054 953,2 71,7 52,0 22,2 1,8E+13 1,3E+12 1,1E+05 4,8E+04 5 9 61 147 

Fonte: VRP Ambiental, 2021.  
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Quanto a geração da carga de DBO, na zona urbana não haverá a geração 

de esgoto em curto prazo (até 5 anos), ocorrendo a geração a partir do ano de 2028. 

Estima-se que no ano de 2028 a geração seja estimada em 59,0 kg/dia (2028) e ao 

final do planejamento alcançará 953,2 kg/dia (2051), enquanto que na zona rural a 

carga de DBO no ano de 2028 será de 21,8 kg/dia alcançando 71,7 kg/dia em 2051. 

O tipo de tratamento a ser adotado deverá privilegiar as soluções que consigam 

eficiências de remoção de DBO e coliformes termotolerantes, de modo a atender a 

legislação vigente. 

A Resolução Conama nº 430/2011 não estabelece condições e padrões 

específicos para efluentes de ETE para os valores de coliformes termotolerantes. 

Entretanto, a Resolução Conama nº 357/2005, institui os seguintes critérios, para 

as águas de Classe 2: limite máximo de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 

mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o 

período de um ano, com frequência bimestral. 

Quanto maior a eficiência do tratamento, menores serão as alterações nas 

características limnológicas originais do corpo receptor e melhor será a capacidade 

de autodepuração do mesmo. 

 

9.1.2.2.3. Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

As informações sobre geração local ou regional dos resíduos são importantes 

como alicerces da etapa de planejamento das ações. Os resíduos domiciliares são 

originários de atividades domésticas e formado em sua maior parte por matéria 

orgânica, além de contemplar os resíduos recicláveis e rejeitos. 

Em relação à geração dos resíduos sólidos domiciliares, de acordo com o 

SNIS (2019) o indicador IN023_RS – Massa RDO coletada per capita em relação à 

população total atendida é de 0,70 kg/hab.dia. As ações ambientais são 

instrumentos indispensáveis na busca da redução da geração de resíduos, sendo 

esta redução prioridade para o manejo dos resíduos no Brasil. 

A geração de resíduos em âmbito geral terá acréscimo ao longo dos anos, 

uma vez que a população total tende a aumentar 2,83% a.a., destaca-se que os 

costumes da zona urbana influenciam na maior ou menor geração de resíduos 
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sólidos. Portanto, ocorre a necessidade em realizar a redução de resíduo que chega 

ao aterro. 

A estimativa da redução foi distribuída de acordo com as formas de 

destinação final, reciclagem e compostagem. Para a reciclagem é proposto a 

redução de 2,2% a.a. a partir da operação da unidade de triagem e reciclagem ou 

destinação final para Associação de Recicladores que tenham essas unidades em 

operação. Quanto à compostagem a redução prevista será de 2,0% a.a. 

O desvio total dos resíduos sólidos passíveis de tratamento e recuperação, 

ainda, não é realidade em âmbito nacional e municipal e por isso optou-se neste 

planejamento adotar uma taxa de redução anual constante a partir do ano de 2025 

para a reciclagem e a partir do ano de 2031 para a compostagem, após um período 

de adaptação e fortalecimento das ações ambientais por parte da comunidade. 

Quanto ao índice de atendimento de coleta, estima-se que atualmente este 

seja de 71,13%. Dessa forma, a fim de universalizar a coleta dos resíduos sólidos 

no município, tem-se que no período de 30 anos, o percentual atinja 80% no ano de 

2025, 90% em 2034, e alcance a universalização 100% até 2040. 

As estimativas contidas neste item utilizaram a projeção da população total 

de Pau D’Arco – PA, associado ao per capita de 0,70 kg/hab.dia, ao percentual 

identificado em composição gravimétrica correlacionado aos resíduos recicláveis 

(17%), aos resíduos compostáveis (67%) e aos resíduos inertes (16%) e às 

projeções no índice de atendimento. Dessa forma, considerando as taxas de 

redução, tem-se a estimativa de resíduos sólidos apresentadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 58: Estimativa de geração de resíduos com reduções ao longo de 30 anos. 

ANO 

TAXA DE 
GERAÇÃO 

PER CAPITA 
(KG/HAB.DIA) 

POPULAÇÃO 
TOTAL (HAB.) 

ÍNDICE DE 
ATENDIMENTO 

(%) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

(HAB.) 

ESTIMATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Resíduo 
gerado 

Reciclagem Compostagem Resíduo 
Inerte  

Aterro  

(2,2% a.a.) (2% a.a.) 

(t/ano) 

2021 0,70 8.205 72,2% 5.922 1.513,17 257,24 1.013,82 242,11 1.513,17 

2022 0,70 8.438 74,1% 6.255 1.598,21 271,70 1.070,80 255,71 1.598,21 

2023 0,70 8.677 76,1% 6.602 1.686,86 286,77 1.130,19 269,90 1.686,86 

2024 0,70 8.923 78,0% 6.964 1.779,25 302,47 1.192,09 284,68 1.779,25 

2025 0,70 9.176 80,0% 7.341 1.875,52 311,82 1.256,60 300,08 1.868,50 

2026 0,70 9.436 81,1% 7.654 1.955,47 317,80 1.310,17 312,88 1.940,85 

2027 0,70 9.703 82,2% 7.978 2.038,46 323,67 1.365,77 326,15 2.015,59 
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ANO 

TAXA DE 
GERAÇÃO 

PER CAPITA 
(KG/HAB.DIA) 

POPULAÇÃO 
TOTAL (HAB.) 

ÍNDICE DE 
ATENDIMENTO 

(%) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

(HAB.) 

ESTIMATIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Resíduo 
gerado 

Reciclagem Compostagem Resíduo 
Inerte  

Aterro  

(2,2% a.a.) (2% a.a.) 

(t/ano) 

2028 0,70 9.978 83,3% 8.315 2.124,57 329,39 1.423,46 339,93 2.092,79 

2029 0,70 10.261 84,4% 8.665 2.213,93 334,97 1.483,33 354,23 2.172,53 

2030 0,70 10.552 85,6% 9.028 2.306,65 340,37 1.545,46 369,06 2.254,89 

2031 0,70 10.851 86,7% 9.404 2.402,85 345,58 400,31 384,46 1.130,35 

2032 0,70 11.159 87,8% 9.795 2.502,65 350,57 408,43 400,42 1.159,43 

2033 0,70 11.475 88,9% 10.200 2.606,17 355,33 416,47 416,99 1.188,78 

2034 0,70 11.801 90,0% 10.621 2.713,55 359,82 424,40 434,17 1.218,39 

2035 0,70 12.135 91,1% 11.056 2.824,93 364,02 432,21 451,99 1.248,22 

2036 0,70 12.479 92,8% 11.578 2.958,15 370,12 442,54 473,30 1.285,97 

2037 0,70 12.833 94,4% 12.120 3.096,66 375,87 452,73 495,47 1.324,07 

2038 0,70 13.197 96,1% 12.684 3.240,64 381,23 462,76 518,50 1.362,50 

2039 0,70 13.571 97,8% 13.269 3.390,30 386,16 472,61 542,45 1.401,21 

2040 0,70 13.956 100,0% 13.956 3.565,65 392,79 484,93 570,50 1.448,22 

2041 0,70 14.351 100,0% 14.351 3.666,73 403,93 498,68 586,68 1.489,28 

2042 0,70 14.758 100,0% 14.758 3.770,68 415,38 512,81 603,31 1.531,50 

2043 0,70 15.176 100,0% 15.176 3.877,57 427,15 527,35 620,41 1.574,92 

2044 0,70 15.607 100,0% 15.607 3.987,50 439,26 542,30 638,00 1.619,56 

2045 0,70 16.049 100,0% 16.049 4.100,54 451,72 557,67 656,09 1.665,47 

2046 0,70 16.504 100,0% 16.504 4.216,78 464,52 573,48 674,69 1.712,69 

2047 0,70 16.972 100,0% 16.972 4.336,33 477,69 589,74 693,81 1.761,24 

2048 0,70 17.453 100,0% 17.453 4.459,26 491,23 606,46 713,48 1.811,17 

2049 0,70 17.948 100,0% 17.948 4.585,67 505,16 623,65 733,71 1.862,52 

2050 0,70 18.457 100,0% 18.457 4.715,67 519,48 641,33 754,51 1.915,32 

2051 0,70 18.980 100,0% 18.980 4.849,35 534,20 659,51 775,90 1.969,61 

Fonte: VRP Engenharia, 2021. 

 

Quanto maior a redução dos resíduos, menores serão os gastos públicos 

com o manejo e consequente diminuição do consumo dos recursos naturais. 

Devendo assim, esta municipalidade implantar ações que proporcionem um maior 

benefício à população e ao município. 

As reduções elencadas no Quadro 58 serão alcançadas por meio da 

realização de ações de educação e sensibilização ambiental desenvolvidas de 

forma efetiva e assídua, promovendo a mudança nos hábitos dos moradores. 
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9.1.2.2.4. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

➢ Índice de Atendimento do Serviço de Manejo de águas pluviais 

 

Atualmente a zona urbana é atendida parcialmente com os serviços de 

manejo de águas pluviais, tendo apenas algumas canaletas e bocas de lobo 

pontuais, as quais não são completamente interligadas. Quanto à taxa de cobertura 

de pavimentação e meio-fio na área urbana do município, o SNIS (2019) aponta que 

no ano de 2019 a cobertura era de 10%. 

 

9.1.2.3. Definição das Tecnologias apropriadas 

 

Para as definições das soluções técnicas foram consideradas as unidades 

principais dos sistemas que compõem cada eixo do setor saneamento, conforme 

descrito a seguir, bem como as características dos sistemas existentes, conforme 

descritos no diagnóstico anteriormente apresentado. 

 

9.1.2.3.1. Abastecimento de Água Potável  

➢ Rede de distribuição de água, Captação e Tratamento 

 

O sistema de abastecimento de água atualmente atende a 93,20% da 

população urbana e apresenta necessidades de investimentos para o alcance da 

universalização. Para a definição das necessidades de redes de distribuição de 

água para o atendimento ao município de Pau D’ Arco - PA, é importante destacar 

que foram consideradas tanto as populações urbanas como também as populações 

rurais que possui rede de distribuição instalada. As populações rurais que não 

possui sistema de distribuição coletivo serão atendidas com soluções alternativas, 

tendo em vista serem dispersas e com reduzida densidade demográfica, e que não 

se justifica a adoção de soluções coletivas.  

Conforme descrito no diagnóstico, a produção atual de água não está 

atendendo a demanda da população e para que se tenha água suficiente para 

atender a demanda atual e futura é necessário que seja realizado investimentos na 

ampliação do sistema de captação.  
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Quanto a isso, o município possui duas propostas em andamento, sendo a 

1° definida pela ANA – Agência Nacional de Águas no ano de 2017 e a 2° foi definida 

por Projeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na sede do 

município de Pau D’Arco/PA elaborado no ano de 2020. A proposta técnica da ANA 

apresenta a ampliação da produção de água por meio de captação em corpo hídrico 

superficial, o Rio Pau D’Arco, que corta a sede municipal. Tal proposta prevê a 

vazão de captação de 12 l/s.  

Para essa captação, será necessária a instalação de Estação Elevatória de 

Água Bruta – EEAB com potência de 5 cv(1+1), Vazão de 12 L/s, com altura 

manométrica total de 20 mca. Além da infraestrutura citada, prevê a instalação de 

Adutora de Água Bruta – AAB com extensão de 1.000 m e DN150 mm. Para a 

realização do tratamento, será necessária construção de uma Estação de 

Tratamento de Água. O sistema não apresenta necessidade de aumento da 

reservação, sendo a água captada pela ampliação lançada direto no reservatório 

existente. A seguir é apresentado o Croqui do Sistema proposto pela ANA (2017). 
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Figura 115: Proposta de alternativa técnica para a ampliação e investimentos no SAA da zona urbana, pela ANA(2017). 

Fonte: ANA, 2017. 

 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco/PA - PMSB 

  
   246 

 

 

A previsão orçamentária do investimento proposto para ampliação do SAA – 

Sistema de Abastecimento de Água da zona urbana utilizando-se de captação 

superficial, segundo a ANA – Agencia Nacional de Águas (2017) é de R$ 

2.731.125,07 reais. 

A 2° solução técnica proposta faz parte do Convênio Federal nº 864578/2018 

junto a FUNASA com objeto de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

na sede do município de Pau D’Arco – PA (FUNASA, 2021). O sistema proposto é 

composto de uma proposta diferente da apresentada anteriormente, sendo a 

ampliação do sistema de captação de água feito por meio de abertura de Poços 

Tubulares Profundos para captação de água subterrânea. 

Propõe-se a utilização do lençol subterrâneo para a perfuração de 03 novos 

poços para atender a demanda de projeto de até 58 m³/h. A captação será feita 

através de um sistema de 03 (três) poços, cada um com vazão de 20, 20 e 25 m³/h. 

Totalizando 65 m³/h de incremento no sistema existente, com profundidade média 

de 100 metros de profundidade, composto com diâmetro de 8 polegadas, edutor de 

6 polegadas e bomba submersa. As adutoras AAB interligarão os poços P4, P5 e 

P6 até a etapa do tratamento. E serão em PVC-DEFOFO com diâmetros estimados 

de 100mm cada e se interligarão antes da entrada do reservatório elevado com 

diâmetro estimado de 200mm. 

O tratamento proposto será através de Desinfecção e Fluoretação. A 

desinfecção dar-se-á por adição de composto de cloro por meio do Clorador de 

Partilhas SANY-CLOR 5000 ou equivalente. Nesta etapa serão necessários a 

implantação de mais 02 unidades de cloradores de pastilhas, que somados aos 

existentes serão 04 unidades instaladas para atender a demanda do sistema. 

A adutora AAT2 interligará ao reservatório elevado de 300m³. Serão em PVC-

DEFOFO com diâmetros estimados de 200mm. Quanto a reservação, será utilizado 

o reservatório de 300m³ existente de reserva elevada em concreto armado, que 

atenderá a pressão dinâmica mínima no ponto mais desfavorável e que abastecerá, 

por gravidade, a rede de distribuição, atendendo perfeitamente conforme os 

cálculos demonstrados. O custo previsto da presente proposta, contendo a 

ampliação de 2.437 metros de rede, totaliza R$ 1.000.000,00 reais.  
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Dentre as duas propostas citadas, temos que a Proposta 1 – Captação no 

Rio Pau D’Arco apresenta limitações, sendo o fato do Rio apresentar vazão 

insuficiente para um novo acréscimo de demanda.  

Na segunda opção de captação, que será por poços, apresentou-se mais 

econômica. Com a utilização de mais 03 poços para o atendimento em final de 

plano. A água a ser captada dos poços necessitará somente de simples desinfecção 

por cloro e flúor aplicada na área de reservação, portanto foi adotada a captação 

subterrânea como a mais adequada para atender a Sede do Município de PAU 

D’ARCO. 

Quanto a zona rural, no Assetamento Nicolina Rivetti para que consiga 

atender os domicílios menos esparsos com viabilidade de rede de distribuição na 

Estrada Vicinal 3 é necessário a implantação de rede de distribuição e sistema de 

reservação. A extensão estimada da rede é de 1.500 metros, enquanto que a 

capacidade do reservatório seria de 5 m³. Quanto a reservação, esse deve ser feito 

de forma elevada e recomenda-se o uso de estrutura metálica. 

Além dos pontos mencionados, os PTP instalados no Assentamento, em 

funcionamento, não possui sistema de tratamento direto na saída do poço e 

licenciamento ambiental. Considerando que, tal mecanismo de tratamento é 

indispensável para a potabilidade da água, há no assentamento a urgência por 2 

(dois) cloradores na saída dos poços. 

O Povoado Marajoara, para adequação do abastecimento é imprescindível o 

aumento do volume de reservação em 10 m³, para que se tenha água em 

quantidade para suprir o déficit de água nas 3 (três) residências. Além de ser 

necessário instalar 3 (três) cloradores na saída dos poços. Já no Povoado Boa 

Sorte, a demanda é por 2 (dois) cloradores na saída dos poços. 

Quanto a instalação de hidrômetros, temos que há medição e faturamento 

apenas no Povoado Marajoara. Devendo, portanto, ter a instalação de hidrômetros 

para cobrança da prestação dos serviços junto as ligações ativas de água. 

Já as comunidades tradicionais indígenas, as reivindicações da comunidade 

indígena da Aldeia Las Casas são referentes ao aumento do volume de reservação, 

à disponibilização de cloro para tratamento de água, e à perfuração de mais dois 

poços que já foram aprovados na FUNAI. Enquanto que na Aldeia kaprankere foi 
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identificada a necessidade local pela troca do material da rede de distribuição para 

PVC, realização de limpeza periódica do poço e reservatório, e disponibilização de 

cloro para tratamento de água. 

Quanto as demais aldeias não consolidadas, segue a demanda por 

localidade. 

 
Quadro 59: Definições técnica referente ao SAA das Aldeias Irããmrãnh, Parixêt, Ronekôre e Prinkô 

ALDEIA INFRAESTRUTURAS NECESSÁRIAS 

Aldeia Irããmrãnh 

- Implantação de 500 metros de rede de distribuição de água 
- Instalação de poço e conjunto motobomba 
- Instalação de reservatório com capacidade de 1.000 L 
- Disponibilização de cloro para tratamento da água 

Aldeia Parixêt 

- Implantação de 1.000 metros de rede de distribuição de água 
- Instalação de poço e conjunto motobomba 
- Instalação de reservatório com capacidade de 1.000 L 
- Disponibilização de cloro para tratamento da água 

Aldeia Ronekôre 

- Implantação de 1.000 metros de rede de distribuição de água 
- Instalação de poço e conjunto motobomba 
- Instalação de reservatório com capacidade de 1.000 L 
- Disponibilização de cloro para tratamento da água 

Aldeia Prinkô 

- Implantação de 1.000 metros de rede de distribuição de água 
- Instalação de poço e conjunto motobomba 
- Instalação de reservatório com capacidade de 1.000 L 
- Disponibilização de cloro para tratamento da água 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

9.1.2.3.2. Esgotamento Sanitário 

➢ Rede coletora de esgoto e Estação de Tratamento dos Efluentes - ETE 

 

No município, tem-se, atualmente, esgotamento sanitário utilizando sistema 

individual em todo a sua área e três ruas com a instalação de rede coletora, as quais 

não estão em funcionamento. Entretanto, tem-se como premissa a realização de 

estudos detalhados, sendo que esses estudos poderão indicar a continuidade da 

implantação de solução coletiva por meio de redes coletoras e tratamento, desde 

que se tenha uma sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental. Até o 

momento, não foi identificado o motivo da não continuidade do projeto que instalou 

rede coletora de esgoto em três ruas do município 

Assim, para efeitos de estimativas de custos considerou-se que a solução 

definitiva se dará por meio de fossas sépticas seguidas de sumidouros para as 

áreas rurais e solução coletiva para as zonas urbanas. 
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Portanto, optou-se por estimar custos de investimentos para população 

urbana considerando 100% da população atendida com rede coletora. Para a 

população rural foi considerado 100% da população a ser atendida por meio de 

solução individual (fossas sépticas seguidas de sumidouro), ambos respeitando as 

metas determinadas.  

 

Quadro 60: Previsão de atendimento com SES na zona urbana. 

ANO 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

POPULAÇÃO 
URBANA 

(HAB.) 

NÍVEL DE 
ATENDIMENTO 
DE ESGOTO (%) 

NÍVEL DE 
TRATAMENTO 

DE ESGOTO (%) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA POR 

SERVIÇOS DE ESGOTO 
COLETADO (HAB.) 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA POR 
SERVIÇOS DE 

ESGOTO TRATADO 
(HAB.) 

2021 5.561 0% 0% 0 0 

2022 5.779 0% 0% 0 0 

2023 6.006 0% 0% 0 0 

2024 6.242 0% 0% 0 0 

2025 6.487 0% 0% 0 0 

2026 6.742 0% 0% 0 0 

2027 7.006 0% 0% 0 0 

2028 7.281 15% 100% 1.092 1.092 

2029 7.567 30% 100% 2.270 2.270 

2030 7.864 45% 100% 3.539 3.539 

2031 8.173 60% 100% 4.904 4.904 

2032 8.493 75% 100% 6.370 6.370 

2033 8.827 90% 100% 7.944 7.944 

2034 9.173 100% 100% 9.173 9.173 

2035 9.533 100% 100% 9.533 9.533 

2036 9.908 100% 100% 9.908 9.908 

2037 10.297 100% 100% 10.297 10.297 

2038 10.701 100% 100% 10.701 10.701 

2039 11.121 100% 100% 11.121 11.121 

2040 11.557 100% 100% 11.557 11.557 

2041 12.011 100% 100% 12.011 12.011 

2042 12.482 100% 100% 12.482 12.482 

2043 12.972 100% 100% 12.972 12.972 

2044 13.482 100% 100% 13.482 13.482 

2045 14.011 100% 100% 14.011 14.011 

2046 14.561 100% 100% 14.561 14.561 

2047 15.132 100% 100% 15.132 15.132 

2048 15.726 100% 100% 15.726 15.726 

2049 16.343 100% 100% 16.343 16.343 

2050 16.985 100% 100% 16.985 16.985 

2051 17.652 100% 200% 17.652 17.652 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

As projeções de investimentos indispensáveis para a universalização serão 

determinadas em conformidade com os valores de referência do quadro a seguir, 

utilizados para a composição da estimativa de despesas da implantação do SE. Os 

valores foram definidos considerando o referencial bibliográfico e a Tabela de 

Preços e Serviços da COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará para os 

serviços complementares. 
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Quadro 61: Parâmetros utilizados para a estimativa de investimentos e ampliação a ser realizada. 
ITEM PREMISSAS DO INVESTIMENTO UNIDADE VALOR FONTE 

01 
Custo unitário de extensão rede coletora de 

esgoto de PVC DN 150 mm 
R$/metro R$ 201,02 

COSANPA 
(2018) 

02 Custo unitário de ligação externa de esgoto R$/ligação R$ 244,63 ATR (2014) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Segundo a COSANPA, o valor da ligação de esgoto depende das 

características ambientais e operacionais para a execução dos serviços 

necessários, o que será avaliado no momento da pesquisa de campo e cobrado em 

concordância com a Tabela de Preços e Prazos dos Serviços de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário da COSANPA.  

Devido a Companhia de Saneamento do Pará avaliar a ligação externa de 

esgoto de acordo com o caso, não há o estabelecimento de valor fixo por ligação. 

Para realizar a estimativa do custo referente a instalação de ligações, o presente 

estudo adotou o valor (R$/ligação) da Agencia Tocantinense de Regulação – ATR 

(2014). 

Para o atendimento previsto no Quadro 60 e o alcance da universalização do 

Sistema de Esgotamento Sanitário é necessária a implantação de rede coletora de 

esgoto estimada em 63,75 km e promover as ligações de esgoto. Para isso, ocorrerá 

investimentos gradativos ao longo do período de planejamento deste PMSB. A 

seguir é apresentado o custo anual para implantação da coleta.  
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Quadro 62: Projeção de investimentos para instalação da rede coletora e ligações de esgoto na zona 
urbana. 

ANO 

LIGAÇÕES DE ESGOTO REDE DE ESGOTO 

Ligações de esgoto 
(un.) 

Custo de ligação de 
esgoto (R$/ano) 

Implantação da 
rede de esgoto (m) 

Custo da rede de esgoto 
(R$/ano) 

2021 0 0,0 0,0 0,0 

2022 0 0,0 0,0 0,0 

2023 0 0,0 0,0 0,0 

2024 0 0,0 0,0 0,0 

2025 0 0,0 0,0 0,0 

2026 0 0,0 0,0 0,0 

2027 0 0,0 0,0 0,0 

2028 387 94.600,7 3.944,4 792.910,5 

2029 804 102.027,4 8.198,5 1.648.068,6 

2030 1.253 109.891,3 12.780,5 2.569.139,4 

2031 1.736 118.215,4 17.709,6 3.559.979,6 

2032 2.255 127.023,6 23.005,9 4.624.647,5 

2033 2.813 136.341,2 28.690,7 5.767.412,2 

2034 3.248 106.466,3 63.750,0 0,0 

2035 3.376 31.188,8 63.750,0 0,0 

2036 3.508 32.413,0 63.750,0 0,0 

2037 3.646 33.685,3 63.750,0 0,0 

2038 3.789 35.007,5 63.750,0 0,0 

2039 3.938 36.381,7 63.750,0 0,0 

2040 4.092 37.809,7 63.750,0 0,0 

2041 4.253 39.293,9 63.750,0 0,0 

2042 4.420 40.836,2 63.750,0 0,0 

2043 4.593 42.439,2 63.750,0 0,0 

2044 4.773 44.105,0 63.750,0 0,0 

2045 4.961 45.836,3 63.750,0 0,0 

2046 5.156 47.635,4 63.750,0 0,0 

2047 5.358 49.505,3 63.750,0 0,0 

2048 5.568 51.448,5 63.750,0 0,0 

2049 5.787 53.468,0 63.750,0 0,0 

2050 6.014 55.566,7 63.750,0 0,0 

2051 6.250 57.747,9 63.750,0 0,0 

TOTAL - 1.528.934,0 - 18.962.157,9 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Conforme apresentado no quadro 62, os investimentos para implantação de 

rede coletora de esgoto para atendimento da população urbana de Pau D’ Arco - 

PA é estimado em R$ 18.962.157,9 reais. A ANA – Agencia Nacional de Água e 

Esgoto realizou no período de 2017 a 2038 estimativa de investimentos na coleta e 

tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Pau D’ Arco, alcançando a 

estimativa de investimento na coleta de R$ 4.987.902,90 reais, comparando as duas 

estimativas, identifica-se um aumento de 280%, ou seja, R$ 13.974.255,00 reais. 

Tal diferença é devido a dois fatores, o primeiro deles é a projeção 

populacional. O estudo da ANA considerou o crescimento populacional ao longo 

dos 20 anos (2017 a 2037) a partir dos dados dos Censos do IBGE que apontam o 

declínio da população, diminuindo a população total e urbana. Já ó presente plano, 

considerou para projeção populacional o levantamento populacional feito pela 

Secretaria Municipal da Saúde, que consta alta taxa de crescimento em relação ao 
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ultimo Censo do IBGE do ano de 2010, sendo a taxa de crescimento da população 

total no valor de 2,83% a.a e a população urbana no valor de 3,93% a.a. 

Portanto, o aumento da população irá promover o aumento da demanda por 

investimento em rede coletora, visto que há ampliação na quantidade de ligações 

ativas atendidas. O segundo fator é o período de planejamento, sendo o estudo da 

ANA com horizonte de 20 anos e o presente PMSB com horizonte de 30 anos, 

aumentando o percentual de investimentos. 

Quanto ao Estudo de Concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário da 

zona urbana, o presente PMSB propõe-se para a composição do SES – Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Pau D’Arco – PA a formação de alternativa centralizada 

para a sede municipal (Estação de Tratamento de Esgoto - ETE) e descentralizada 

para o setor Vale da Benção (Fossas Sépticas com Sumidouro). 

Quanto a sede municipal, a sua concepção será formada por 5 (cinco) 

Bacias, com a previsão de 3 (três) Elevatórias de Esgoto Bruto (EEB) e uma ETE já 

instalada. O diagrama a seguir apresenta a concepção e o mapa ilustra a sua 

distribuição dentro da sede municipal. 

 

Figura 116: Diagrama com a concepção do SES proposto para Pau D'Arco - PA. 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Figura 117: Croqui com a Concepção do SES proposto para o município de Pau D'Arco - PA. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Quanto ao Sistema de Tratamento dos Efluentes, temos que a Prefeitura 

Municipal de Pau D’ Arco possui sistema de tratamento instalado, conforme 

identificado no produto C, entretanto, não há identificação da sua capacidade ou 

descrição detalhada do sistema que o compõe. 

Levando em consideração a realidade local, adotou-se para a presente 

proposta técnica de tratamento de esgoto a permanência do sistema já existente. 

Sendo previsto a realização de estudo específicos para identificação da sua 

capacidade, tipo de tratamento, eficiência, previsão de atendimento e carga de 

lançamento. 

Segundo estudo realizado pela ANA, o investimento realizado para 

implantação desta Estação de Tratamento de Esgoto – ETE seria estimado em R$ 

708.112,57 reais. 
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➢ Fossas Sépticas e sumidouros 

 

As fossas sépticas estão previstas para serem utilizadas em toda a área rural 

e também no Setor Vale da Benção, parcialmente localizado na zona urbana, sendo 

que, como descrito anteriormente, a definição da solução a ser adotada durante a 

implementação do PMSB deverá ser consequência de estudos a serem contratados 

para tal finalidade, incluindo a elaboração de projetos. 

O custo para investimentos em fossas sépticas seguidas de sumidouros 

segundo Von Sperling (1996) é de R$ 30 a 80 reais/hab., adotando o custo de R$ 

80 reais/hab. teremos os seguintes investimentos a curto, médio e longo prazo. 

 

Quadro 63:Projeção de investimentos para instalação de fossas sépticas + sumidouro na zona rural. 

ANO 

 INVESTIMENTO SES - ZONA RURAL 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
COM COLETA E 

TRATAMENTO ZONA 
RURAL 

POPULAÇÃO 
RURAL 

ATENDIDA 

CUSTO 
UNITÁRIO 
(R$/HAB.) 

CUSTO DE 
IMPLANTAÇÃO DE 
FOSSA SÉPTICA + 

TANQUE 
SUMIDOURO (R$) 

2021 - - 80,00  

2026 - - 80,00  

2028 15% 405 80,00 32.367 

2029 30% 808 80,00 32.297 

2030 45% 1.210 80,00 32.111 

2031 60% 1.607 80,00 31.801 

2032 75% 1.999 80,00 31.354 

2033 90% 2.384 80,00 30.759 

2034 100% 2.627 80,00 19.494 

2051 100% 1.328 - - 

TOTAL R$ 210.182,62 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Quanto aos investimentos com fossas sépticas + sumidouros no setor Vale 

da Benção, estima-se o investimento de R$ 34.235,64 reais para atender com coleta 

e tratamento a população residente no local, bem como o seu crescimento gradativo 

ao longo de 2021 a 2051. 

 
Figura 118: Modelos de Fossa Séptica com Sumidouro. 

Fonte: Google, 2021. 
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9.1.2.3.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

➢ Disposição final dos resíduos sólidos 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos envolve diversas etapas, 

sendo a disposição final, a última desse processo. Existem basicamente três formas 

de disposição final no solo, sendo duas inadequadas (vazadouro a céu aberto e 

aterro controlado) e uma adequada (aterro sanitário). 

A forma correta de dispor os resíduos sólidos urbanos é em aterros 

sanitários, cuja construção, operação (e encerramento) baseiam-se em critérios de 

engenharia e normas operacionais específicas (IPT/CEMPRE, 2000). 

O município de Pau D’Arco – PA dispõe os resíduos sólidos urbanos em lixão 

a céu aberto, localizado sob as coordenadas geográficas UTM 22L Long. 604838.19 

m E e Lat. 9135942.69 m S, sendo de responsabilidade da Prefeitura Municipal toda 

sua operação. Além de ter uma área desativada. 

Nesse sentido, faz-se necessário a desativação do Lixão Municipal e a 

recuperação da sua área degradada, bem como a desativação e recuperação da 

área desativada. A fim de propor soluções técnicas que permitam a readequação 

do município na sua disposição final, elenca-se três alternativas para a 

regularização da disposição dos resíduos sólidos para o município de Pau D’Arco – 

PA, a saber: 

• Desativação do Lixão Municipal atual e desativado, Recuperação da 

área degradada, e Implantação de Aterro Sanitário Municipal,  

• Desativação do Lixão Municipal atual e desativado, Recuperação da 

área degradada e Destinação dos resíduos sólidos urbanos para o Aterro Sanitário 

Consorciado. 
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o Solução Municipal Individual 

 

A solução individualizada refere-se à implantação e operação de um Aterro 

Sanitário através de uma gestão individual. No caso do município de Pau D’Arco – 

PA, para esta alternativa considera-se as seguintes ações: recuperação das áreas 

degradadas referentes ao lixão municipal, e compra de área para implantação e 

funcionamento do Aterro Sanitário Municipal. 

 

 
Figura 119: Ações para solução municipal individual para o município de Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Para a recuperação das áreas degradadas, faz-se necessário a elaboração 

de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD e a partir dele será 

traçado um modelo de recuperação. A partir do modelo adotado para a recuperação 

da área, será possível avaliar os possíveis custos envolvidos, os quais estão 

relacionados ao nivelamento do terreno/reconformação topográfica, compra e 

plantio de mudas, delimitação/identificação da área e instalação de placas de 

sinalização ao longo da área. 

Em relação à implantação do Aterro Sanitário Municipal, deverão ser 

realizadas ações objetivando dispor de forma ambientalmente correta os resíduos 

gerados no município de Pau D’Arco – PA, estabelecendo condições ambientais, 

sanitárias e estruturais adequadas ao funcionamento do Aterro Sanitário. 

Esta etapa possui os seguintes objetivos específicos: 

• Instalação da Infraestrutura física do Aterro Sanitário; 

• Capacitação técnica da equipe de operação do aterro/limpeza urbana; 

Desativação e Recuperação 
do Lixão Municipal (Atual e 

Desativado)

Compra de área para 
implantação e operação do 
Aterro Sanitário Municipal
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• Licenciamento Ambiental no Orgão Licenciador e Operação do Aterro 

Sanitário; 

• Implantação de sistema de coleta seletiva e gestão de resíduos domiciliares; 

• Realização projetos de conscientização da comunidade para a destinação 

correta dos resíduos. 

Para essa alternativa de implantação de Aterro Sanitário no município de Pau 

D’Arco – PA é necessário a seleção de área para tal finalidade, que depende de 

diferente fatores e condicionantes, como por exemplo, a minimização do impacto 

ambiental causado pelo aterro, maximização da aceitação pela população, área de 

acordo com o zoneamento da região e longa vida útil, necessitando do mínimo de 

obras para início de operação, conforme indica a NBR 13896/1197. Sendo assim, o 

quadro a seguir apresenta aspectos técnicos, os quais devem ser considerados na 

definição de áreas para implantação de aterros sanitários. 

 

Quadro 64: Critérios considerados adequados para a escolha da área para a instalação de aterro 
sanitário. 

DADOS NECESSÁRIOS 

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

Recomendada 

Sim Com Restrições Não 

Vida útil Menor que 10 anos 
Maior que 10 anos ou 

a critério do órgão 
ambiental 

Maior que 10 anos sem 
aprovação formal do órgão 

ambiental 

Distância do centro 
atendido: 5-10 km 

Menor que 10 km 10 – 20 km Maior que 20 km 

Zoneamento ambiental Áreas sem restrições 
Unidades de conservação 

ambiental e correlatas 

Densidade populacional do 
entorno 

Baixa Média Alta 

Uso e ocupações das 
terras 

Áreas devolutas pouco valorizadas Ocupação intensa 

Valor da terra Baixo Médio Alto 

Aceitação da população e 
ONG’s 

Boa Razoável Inaceitável 

Distância com relação aos 
cursos d’água 

Maior que 200 m 
Menor que 200 m, 
com aprovação do 
órgão ambiental 

Menor que 200 m, sem a 
aprovação específica do 

órgão ambiental 

Profundidade do lençol 
freático medido durante a 

época de maior 
precipitação pluviométrica 

da região 

≥ 8m De 5m a 8m ˂ 5m 

Características do solo 

Composição 
predominantemente 

argilosa, o mais 
impermeável e 

homogêneo possível 

Composição de solo 
areno-argiloso a 
vermelho álico. 

Solos arenosos e solos 
rochosos e com grandes 
quantidades de pedras 
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DADOS NECESSÁRIOS 

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

Recomendada 

Sim Com Restrições Não 

Distâncias de aeródromos 
(Resolução Conama n° 

04/1995) 

Raio de 20km para aeroportos que operam de 
acordo com as regras de voo por instrumento 

(IFR); e raio de 13 km para os demais 
aeródromos 

Raio ˂ 13km (restritivo) 

Condições de vias de 
acesso 

Acessível em quaisquer condições climáticas 
Disponibilidade de implantação de sistema de 
controle de acesso de veículos, pessoas não 
autorizadas e animais, sob vigilância contínua 

Acessos que atravessem 
ou mesmo que tangenciem 
núcleos habitacionais rurais 

Fonte: MMA, 2007; IPT/CEMPRE, 2010. 
 

A área selecionada para a instalação do Aterro Sanitário do município de Pau 

D’Arco – PA levou em consideração os aspectos físicos, ambientais e sociais 

(Figura 120). 

 

 
Figura 120: Proposta de área para implantação de Aterro Sanitário Municipal em Pau D’Arco – PA 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

A área proposta para a disposição dos resíduos sólidos do município dista 

cerca de 3,0 km da sede da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA, e possui fácil 

acesso através de estrada vicinal do município. 

O corpo hídrico mais próximo está a 470 metros, sendo um ponto positivo 

essa distância. Em relação a aglomerações residenciais, a área encontra-se nas 
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proximidades do Setor Vale da Benção, distante cerca de 500 metros, com baixa 

densidade populacional no entorno. 

Outro fator positivo inerente ao local associa-se, portanto, ao relevo 

aplainado com baixa declividade, o que possibilita e favorece as operações de 

movimentação de resíduos e solos, além de oferecer condições menos críticas para 

os sistemas de drenagem. Born (2013) reforça afirmando que quanto menor for a 

declividade da área em análise, mais apta ela será para a implantação de um aterro 

sanitário. 

 

o Solução Compartilhada/Consorciada 

 

A solução compartilhada consiste no cenário em que mais de um município 

utiliza a mesma estrutura de destinação final. Atualmente o município de Pau D’Arco 

– PA não integra nenhum Consórcio, todavia, como alternativa compartilhada para 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos gerados no município, tem-se o Aterro 

Sanitário do município de Xinguara – PA, distante cerca de 90 km. 

Para isso, deverá ser realizado um Termo de Cessão de Uso entre as 

Prefeituras Municipais de Pau D’Arco – PA e Xinguara – PA para uso do Aterro 

Sanitário de Xinguara – PA como local de destinação final adequado para os 

resíduos sólidos do município de Pau D’Arco – PA. 

 
Figura 121: Aterro Sanitário de Xinguara/PA próximo ao município de Pau D'arco/PA. Fonte: VRP 

Ambiental, 2021 
 

PAU D’ARCO - PA  

XINGUARA - PA  
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Nesse sentido, para que a alternativa compartilhada consiga suprir a 

necessidade do município de Pau D’Arco – PA, deverá haver o deslocamento dos 

resíduos, portanto, tem-se a necessidade de uma unidade de transbordo. 

As Unidades de Transbordo constituem Instalações onde se faz a 

transferência de resíduos sólidos urbanos de um veículo coletor para um outro 

veículo (transportador), com maior capacidade de carga e/ou volumétrica. Esse 

segundo veículo faz o transporte dos referidos resíduos até o local em que deva ser 

feita sua descarga final (instalação de processamento, tratamento e/ou destinação 

final) (MDR, 2021). 

Dessa forma, o Quadro 65 a seguir descreve as particularidades referentes 

situação compartilhada apresentada visando a destinação final ambientalmente 

adequada aos resíduos gerados no município de Pau D’Arco – PA.  

 

Quadro 65: Análise da situação abordada para a solução compartilhada. 

Transporte ao Aterro Sanitário de Xinguara - PA sob responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Pau D’Arco – PA 

Veículo disponível para coleta no município de Pau 
D’Arco – PA 

Caminhão compactador 

Volume de resíduos compactados (considerando peso 
específico de 0,60 t/m³) 

40,2 t/semana ou 67 m³/semana 
(início de plano) 

93 t/semana ou 155 m³/semana (final 
de plano) 

Tipo de Unidade de Transbordo  
Unidade de Transbordo sem fosso de 

acumulação de transferência direta 

Veículo necessário para Unidade de Transbordo e 
transporte ao Aterro Sanitário 

Caminhão caçamba roll on/off com 
capacidade de 40 m³ (início e final de 

plano) 

Quantidade de viagens necessárias considerando o 
volume de resíduos compactados 

02 viagens por semana ao Aterro 
Sanitário de Xinguara – PA (início de 

plano) 
04 viagens por semana ao Aterro 

Sanitário de Xinguara – PA (final de 
plano) 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Considera-se a implantação de Unidade de Transbordo simplificada sem 

fosso de acumulação, que deve conter no mínimo: 

• Pátio de manobras: o piso dos pátios de manobras dos veículos 

coletores para descarga e dos veículos transportadores deverá ser pavimentado 

com asfalto ou concreto, para possibilitar as descargas com qualquer tipo de clima 
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e para evitar a contaminação do solo no caso de acidentes com derramamento de 

resíduos ou líquidos lixiviados. 

• Drenagem do pátio de drenagem: a drenagem dos pátios de manobras 

deverá ser independente das demais e deverá ser conduzida até um sistema de 

tratamento de águas de lavagem. 

• Sistema de tratamento das águas de lavagem do pátio de manobras: 

deverá ser projetado um sistema de tratamento de águas de lavagem do pátio de 

manobras, que poderá ser composto por um sistema tipo fossa/filtro para um tempo 

de detenção hidráulica mínimo de 24 horas, precedido de um tratamento preliminar 

composto por um sistema de gradeamento. 

• Drenagem pluvial: o sistema deverá ser projetado para coletar e 

conduzir as águas pluviais, que forem captadas fora do pátio de manobras, até os 

sistemas naturais hídricos ou galerias pluviais. Deverá ser composto por canais 

escavados no solo, canaletas de concreto, tubulações de concreto ou PVC, galerias, 

bueiros e dissipadores de energia. Poderá ser utilizado o método racional para o 

dimensionamento das unidades para a chuva de projeto de 10 anos de tempo de 

retorno. 

• Infraestrutura: projeto deverá prever o cercamento, placas de 

identificação, um escritório administrativo, sanitários (masculino e feminino), 

guaritas para os vigilantes, estacionamento. 

• Equipamentos operacionais, que deverão ser identificados de acordo 

com a necessidade de operação da unidade. 

O modelo de Unidade de Transbordo recomendado para implantação nesta 

segunda situação é o apresentado na Figura 122 onde a transferência dos resíduos 

entre caçambas ocorre pela ação da gravidade por meio do desnível entre os pátios 

de carga e descarga de resíduos. Esta modalidade é chamada de “transferência 

direta” ou “simples transferência”, uma vez que não ocorre a compactação, apenas 

a compactação prévia no caminhão compactador, nem o armazenamento dos 

resíduos, como também não há necessidade do emprego de equipamentos para 

içamento de resíduos. Portanto, a Unidade de Transbordo de transferência direta é 
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a modalidade de transbordo de RSU com menor custo de implantação e operação 

no sistema de gerenciamento de resíduos. 

 

 
Figura 122: Seção transversal do modelo de Unidade de Transbordo simplificada por simples 
plataforma (descarga do veículo de coleta diretamente em veículos de grande capacidade) 

Fonte: Ministério das Cidades, 2011 

 

Tal como sugerido na seção transversal esquemática reproduzida na figura, 

a estação de transbordo simplificada deverá restringir-se às instalações 

estritamente necessárias para possibilitar a transferência direta dos resíduos 

acumulados no veículo coletor urbano para o caminhão caçamba roll on/off a ser 

utilizado no transporte desses resíduos até o aterro. 

A caçamba deverá ser mantida coberta com lona impermeável para evitar um 

incremento de líquido percolado devido às águas pluviais e para evitar o mau cheiro 

e prevenir possíveis quedas de resíduos no transporte. 
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➢ Metodologia para o Cálculo dos Custos de cobrança dos serviços de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos gerados 

 

A implantação de taxas e tarifas para os serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos são alvos de diversos questionamentos quanto à legalidade e 

constitucionalidade da cobrança. Visando apresentar alguns casos e critérios onde 

a segurança jurídica das taxas ou tarifas foi assegurada por ter sido declarada 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal foi confeccionado o Quadro 66 a 

seguir tendo como referência o Manual de Orientação – Plano de Gestão de 

Resíduos Sólidos do Ministério de Meio Ambiente (2012). 

 

Quadro 66: Descrição dos critérios para determinação do valor e observações sobre tarifas e taxas 
para os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Forma de cobrança Taxa, tarifa ou preço público 

Fatores de Cálculo 

Localização dos domicílios atendidos: bairros populares, de renda média 
ou renda alta; as indústrias atendidas se caracterizarem por baixa, média 
ou elevada geração de resíduos assemelhados aos domiciliares (na faixa 
limite estabelecida como atendimento enquanto serviço público);  
Os estabelecimentos não industriais atendidos se caracterizarem por 
baixa, média ou elevada geração de resíduos assemelhados aos 
domiciliares (na faixa limite estabelecida como atendimento enquanto 
serviço público); 
A presença de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, aos 
quais os serviços são oferecidos, mesmo que não seja usufruído; 

Observações 

Será necessário estabelecer a diretriz de transparência na demonstração 
da lógica de cálculo empregada na composição de custos, as proporções 
entre níveis de geração e outras considerações; 
O planejamento destes investimentos deve considerar a depreciação e 
amortização do investimento segundo o crescimento presumido da 
geração; 
Deve ser considerado os custos divisíveis (como os da coleta manejo dos 
resíduos domiciliares) e dos custos indivisíveis (varrição e capina, por 
exemplo); 
O cálculo deve considerar a ocorrência de custos por oferta de serviços 
não considerados enquanto serviços públicos, como a coleta e tratamento 
de RSS de geradores privados, ou a captação e transporte de resíduos 
com logística reversa obrigatória (pneus, lâmpadas e outros). 

Fonte: Manual de Orientação – Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Ministério de Meio 
Ambiente, 2012 

 

Ainda segundo o Manual de Orientação do Ministério de Meio Ambiente 

(2012) a ampla maioria dos municípios brasileiros inclui os custos com os serviços 

de manejo dos resíduos nas alíquotas do Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU). 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco/PA - PMSB 

  
   264 

 

 

Entretanto, baseado na legislação vigente e nos precedentes jurídicos 

referentes aos questionamentos quanto à legalidade e constitucionalidade da 

cobrança foram observados alguns aspectos que devem ser ponderados na escolha 

das formas de cobrança pelos serviços, conforme elencados na figura a seguir. 

 

 
Figura 123: Resumo dos aspectos que devem ser considerados na definição da forma de cobrança 

pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Fonte: Manual de Orientação – 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos do Ministério de Meio Ambiente, 2012 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) apresenta um método para cálculo das 

taxas de manejo de resíduos sólidos que compreendem dados básicos do 

município, definição do valor presente dos investimentos (obras e equipamentos) 

necessários no horizonte do Plano, definição dos custos operacionais mensais 

considerando a contratação direta ou indireta (concessão) e parâmetros para 

financiamento. 

O quadro a seguir demonstra como realizar esse cálculo, preenchendo as 

partes verdes com os dados (dados de entrada). 

  

• Instituir taxas em razão de serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos (serviços específicos e divisíveis);

•Conter um ou mais elementos de imposto no cálculo da taxa;

•Cobrar a taxa na mesma guia de recolhimento do IPTU;

•Usar como base de cálculo o volume da geração potencial de resíduo em
cada bairro, de acordo com a sua população e localização - paga mais
quem gera mais resíduos sólidos;

•Cobrança com base no Princípio da Retributividade.

Cobrança de taxa por um serviço de caráter universal, indivisível e 
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte (ex: limpeza de 
logradouros);

•Os elementos utilizados para o cálculo da taxa serem idênticos a de um
imposto (ex: IPTU);

•O valor da taxa ser embutido no valor do IPTU;

•Um tributo ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido
publicada a lei que o institui ou aumentou;

•Cobrança com Base no Princípio da Capacidade Contributiva.
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Quadro 67: Método para cálculo das taxas de manejo de resíduos sólidos 

METODOLOGIA PARA COBRANÇA POR SERVIÇOS DE MANEJO DE RSU 

A População (hab.)  Equação adotada 

B Economias  - 

C Economias  - 

D Geração da cidade (ton./mês)  (A x C / 1000) x 30 

E Investimento em Coleta Convencional (R$) 
 Caminhões, unidades de 

transbordo, Caçambas etc. 

F 
Investimentos em Coleta Seletiva e 
Tratamento (R$) 

 LEVs, PEVs, veículos coletores para 
catadores etc. 

G Investimentos em Disposição Final (R$)  Aterro sanitário 

H 
Repasse não oneroso da União ou Estado 
para Resíduos Sólidos (R$)  

 
Convênios ou contratos de repasse 

I Valor total dos investimentos (R$)  E + F + G – H 

J 
Operação da Coleta Convencional 
(R$/mês): 

 Combustível, mão de obra, EPI, 
manutenção etc. 

K 
Operação da Coleta Seletiva e Tratamento 
(R$/mês) 

 Água, luz, EPI, manutenção, 
combustível, mão de obra etc 

L Operação da Disposição Final (R$/mês) 
 Água, luz, EPI, manutenção, 

combustível, mão de obra etc. 

M Resíduos da Coleta Convencional (%)  
A soma tem que ser 100% 

N Resíduos da Coleta Seletiva (%)  

O Operação da Coleta Convencional (R$/ton.)  J / (D x M) 

P 
Operação da Coleta Seletiva e Tratamento 
(R$/ton.) 

 
K / (D x N) 

Q Operação da Disposição Final (R$/ton.)  L / (D x M) 

R Custo operacional total (R$/mês)  J + K + L 

S Prazo de pagamento (anos)  
 Deve ser menor do que a vida útil do 

sistema 

T 
Taxa de financiamento do investimento 
(mensal - %)  

 
Juros + inflação 

U 
Pagamento do financiamento - 
investimentos (R$/mês) 

 I x T / {1 - [1 / (1 + T) ^ (12 x S)]} 
Método de prestações fixas 

V Valor da taxa (R$/economia. mês) 
 (R + U) / B Cobrança mensal de 

cada economia 

X Faturamento (R$ /mês)  V x B 

Legenda:  
 
 Dados de entrada 
 Cálculo 

 

 
Fonte: MMA – Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, s.d. 

 

A estruturação da cobrança deve ser feita por meio de uma base de cálculo 

sólida e acompanhada por diretrizes que a regulamente, neste caso, em conjunto 

com a implantação do Código de Resíduos Sólidos (nos moldes do Código de 

Obras, Código de Posturas, etc.). 

Os custos de execução de serviços de limpeza urbana, como varrição, 

capina, poda, entre outros, realizados diretamente pela Administração Pública e 
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terceirizados, devem estar incluídos no Plano Plurianual e garantidos pelo caixa 

único da Prefeitura, por meio de receitas geradas por tributos e repasses financeiros 

externo. 

Assim, focando não somente em cobrir os atuais custos necessários para a 

realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final, mas, também, em 

induzir a novos padrões de consciência da população visando uma sustentabilidade 

econômica e ambiental do setor fica proposto a cobrança de taxa de manejo de 

resíduos sólidos a todo habitante do município de Pau D’Arco – PA atendido pelo 

serviço de forma adequada. 

A taxa de cobrança pela prestação dos serviços de manejo de resíduos 

sólidos poderá estar anexa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana 

(IPTU), para tanto, o Poder Legislativo de Pau D’Arco – PA deverá elaborar estudo 

específico e aprovar lei específica de cobrança pelos serviços. 

 

➢ Regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 

sólidos 

 

Buscando atender o Art. 19 inciso VII da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco – PA definiu as 

regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos com 

base na Lei 12.305/2010. 

A Lei 12.305 define em seu artigo 3º Capítulo X que o gerenciamento de 

resíduos sólidos consiste em um conjunto de ações exercidas direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos de acordo com Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos. 

O Artigo 20, da lei supracitada, define os empreendimentos sujeitos à 

elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que são eles: resíduos 

dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de 

serviços de saúde, resíduos de mineração, estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços que gerem resíduos perigosos, as empresas de construção 
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civil, os responsáveis pelos terminais e os responsáveis por atividades 

agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou da 

SUASA. 

O transporte é uma etapa indispensável no gerenciamento dos resíduos 

incluindo as ações preventivas para a não ocorrência de acidentes. Dessa forma, 

as regras para o transporte estão determinadas em NBR e Leis Federais que 

instituem os requisitos mínimos para o correto transporte, em especial a NBR 13221 

– Transporte de Resíduos Terrestres de fevereiro de 2003 que visa especificar os 

requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a minimizar danos ao 

meio ambiente e a proteger a saúde pública 

De acordo com a NBR 13221/2003, o transporte deve ser feito por meio de 

equipamento adequado, obedecendo às regulamentações pertinentes. Algumas 

das regulamentações desta norma estão descritas a seguir. 

• O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal 

que, durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo; 

• O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, 

assim como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento 

na via pública ou via férrea; 

• Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, 

medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou 

com embalagens destinadas a estes fins; 

• Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, 

medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou 

com embalagens destinadas a estes fins; 

• A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de 

responsabilidade do gerador e do responsável pelo transporte e deve ser realizada 

em local(is) e sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental 

competente; 

Para o caso de transporte de resíduos perigosos, deve ainda ser verificado: 

• Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve 

obedecer ao Decreto nº 96044/1988, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes 
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de 1997 e às NBR 7500/2018, NBR 7501/2011, NBR 7503/2018 e NBR 9735/2017. 

A classificação do resíduo deve atender à Portaria nº 204/1997, de acordo com as 

exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada, considerando os 

respectivos riscos e critérios, devendo enquadrá-los nas designações genéricas; 

• Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos 

critérios de compatibilidade, química e radiológica, conforme a NBR 14619/2003. 

As normativas e legislações supracitadas se valem tanto para o 

gerenciamento de resíduos realizados pela administração pública, por exemplo, 

limpeza urbana e coleta de resíduos domiciliares, como também àqueles com 

gerenciamento específico estabelecidos pelo art. 20 da Lei 12.305/2010. 

A seguir são descritas as regras para transporte e outras etapas do 

gerenciamento por categoria de resíduos gerados. 

 

o Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico e demais resíduos 

perigosos 

 

Os resíduos de serviços públicos de saneamento básico perigosos se 

referem aos resíduos provenientes do tratamento da água e esgoto, os quais não 

são produzidos atualmente no município. No entanto, tal abordagem é de suma 

importância, uma vez que, esses poderão ser gerados futuramente. O transporte 

dos resíduos perigosos advindos da atividade de saneamento deve estar 

identificado com rótulos de segurança e rótulos de risco.  

No caso do transporte de big bags contendo diversos produtos ou 

embalagens contaminadas, deve-se proceder conforme a diretriz da ONU, ou seja, 

marcar a embalagem externa (big bag), por exemplo, com as marcações de cada 

um dos produtos perigosos ou embalagens contaminadas contidas nela, devendo 

ser garantida a sua estanqueidade. A descontaminação dos equipamentos de 

transporte deve ser de responsabilidade do gerador e deve ser realizada em local(is) 

e sistema(s) previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental competente. 

O transporte terrestre de resíduos perigosos deve obedecer às instruções 

complementares do regulamento de transporte rodoviário de Produtos Perigosos 

aprovado pelo Decreto Federal 96.044/1988 e as normas brasileiras pertinentes. O 
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descarte destes resíduos deve ser feito em vala específica em Aterro Sanitário 

específico que receba resíduos perigosos. 

 

o Resíduos de Serviços de Saúde – RSS 

 

A coleta e o transporte dos resíduos de serviço de saúde consistem na 

remoção dos resíduos do seu local de armazenamento externo e transporte até a 

unidade de tratamento ou disposição final. Estes procedimentos devem ser 

realizados em conformidade com as normas NBR 7.500/2018, NBR 7.503/2018, 

NBR 9.735/2017, NBR 12.810/2016, NBR 13.221/2017, NBR 13.463/1995, NBR 

14.652/2019 da ABNT e demais normas vigentes, garantindo a preservação das 

condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e 

do meio ambiente. 

O transporte dos resíduos de serviço de saúde deve ser realizado por 

empresa especializada e licenciada para a atividade, podendo utilizar diferentes 

tipos e portes de veículos para a coleta e transporte, desde que seguidas as 

exigências da NBR 12.810/2016. A empresa transportadora deve observar o 

Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988, e a Portaria Federal nº 204, de 

20 de maio de 1997. 

Em observância aos resíduos de serviço de saúde (RSS) de acordo com a 

RDC da Anvisa n° 222/2018 os prestadores do serviço de saúde, sejam eles 

públicos ou privados, são os responsáveis pelo correto gerenciamento, atendendo 

às normas e exigências legais, desde o momento de sua geração até a sua 

destinação final, além de promover a capacitação e treinamento inicial e de forma 

continuada para o pessoal envolvido no gerenciamento de resíduos.  

Para os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) a ABNT NBR 12.810/2016 diz 

que a equipe de coleta deve utilizar equipamento de proteção individual (EPI), sendo 

estes: uniforme, luvas, botas, gorra, máscara, óculos, avental e carro de coleta 

interna. 

O veículo coletor utilizado na coleta externa, ainda segundo a ABNT NBR 

12.810/2016, deve ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados de forma 

a facilitar a higienização, não permitindo vazamento de líquido, sendo provido de 
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ventilação adequada. Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de 

carga deve ser inferior a 1,20 m e quando possuir sistema de carga e descarga, 

este deve operar de forma a não permitir o rompimento dos recipientes, sendo 

dotado de equipamento hidráulico de basculamento quando forem utilizados 

contêineres. 

A norma ainda preconiza que ao final de cada turno de trabalho, o veículo 

coletor deve sofrer limpeza e desinfecção simultânea, usando-se jato de água, 

preferencialmente quente e sob pressão. O efluente proveniente dessa lavagem e 

desinfecção deve ser encaminhado para tratamento, conforme exigências do órgão 

estadual de controle ambiental. 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são os resíduos resultantes de 

atividades exercidas por estabelecimento gerador que, por suas características, 

necessitam de processos diferenciados de manejo, exigindo ou não tratamento 

prévio à sua disposição final, conforme definições contidas na RDC Anvisa n° 

222/2018. 

Nos geradores do município de Pau D’Arco – PA, em destaque, Unidades 

Básicas de Saúde, hospital, farmácias e afins, onde geração de resíduos é 

significativa e, devido a diversidade de serviços oferecidos, os resíduos possuem 

maior heterogeneidade, além da geração de resíduos caracterizados como comuns, 

os demais resíduos nesses estabelecimentos devem ser separados conforme a 

classificação da RDC 222/2018: Grupo A, Subgrupo A1, Subgrupo A2, Subgrupo 

A3, Subgrupo A4, Subgrupo A5, Grupo B, Grupo C, Grupo D e Grupo E. 

A maior parte dos resíduos gerados nos estabelecimentos de assistência à 

saúde (em particular os hospitais) são resíduos comuns, orgânicos ou 

potencialmente recicláveis (entre 75% e 90%), especificamente quando 

considerados setores como almoxarifados, cozinhas ou serviço de nutrição e 

dietética, lanchonetes e farmácias que recebem mercadorias e descartam grandes 

quantidades de embalagens, ou diretamente na geração de frascos de soro, por 

exemplo, que têm um alto valor no mercado da reciclagem. 

Dessa maneira, a fração de resíduos de serviços de saúde que necessitam 

de cuidados especiais está entre 10 a 25% do total de resíduos gerados nos 

estabelecimentos, que aborda o prognóstico de geração dos RSS. 
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A quantidade de RSS gerados depende do tipo de estabelecimento, dos 

hábitos e procedimentos médico-hospitalares adotados, da época em que são feitas 

as medições, do tipo de alimentação utilizada no hospital, dentre outras variáveis. 

Outra fonte geradora de resíduos similares aos de serviços de saúde são os 

domiciliares provenientes dos serviços de assistência domiciliar ou da geração 

cotidiana de uma casa, como remédios vencidos, embalagens, agulhas, seringas, 

etc. 

O descarte dos resíduos de saúde deve ser feito de maneira isolada dos 

demais resíduos, podendo este ser descartado em Aterro Sanitário em valas 

sépticas específicas, em locais com tratamento por incineração e outras formas de 

descarte que forem pertinentes e estarem de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Quanto ao transporte dos resíduos classificados, tem-se segundo a RDC 

222/2018, a não obrigatoriedade do uso de veículos separados para o transporte de 

resíduos domiciliares e resíduos de saúde. Segundo a versão comentada da RDC, 

os riscos desse transporte utilizando o mesmo veículo são mínimos, desde que 

respeitadas as condições de acondicionamento e transporte, respeitando também, 

dentro do veículo, o espaço para os profissionais e colocando estes RSS num local 

isolado do veículo. Muito embora, é necessário que a coleta seja feita em horários 

distintos. 

Quanto à coleta e transporte interno nas unidades de saúde, tem-se que a 

coleta é o transporte devem atender ao roteiro previamente definido e devem ser 

feitos em horários, sempre que factível, não coincidentes com a distribuição de 

roupas, alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas 

ou de atividades. A coleta deve ser feita separadamente, de acordo com o grupo de 

resíduos já mencionados e em recipientes específicos a cada grupo de resíduos. 

Recomendações específicas para a operação de coleta interna:  

• Os carros de coleta devem ter, preferencialmente, pneus de borracha e estar 

devidamente identificados com símbolos de risco; 

• Estabelecer turnos, horários e frequência de coleta; 

• Sinalizar o itinerário da coleta de forma apropriada; 
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• Não utilizar transporte por meio de dutos ou tubos de queda; 

• Diferenciar as coletas, isto é, executá-las em horários diferentes segundo o 

tipo de resíduo; 

• Coletar resíduos recicláveis de forma separada; 

• Fazer a manutenção preventiva dos carros para a coleta interna e higienizá-

los ao final de cada coleta. 

A coleta externa consiste na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, pela 

utilização de técnicas que garantam a preservação das condições de 

acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente. Deve estar de acordo com as regulamentações do órgão de limpeza 

urbana. 

Recomendações específicas para a operação de coleta externa: 

Para a coleta de RSS do grupo A, o veículo deve ter os seguintes requisitos: 

• Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar 

a higienização; 

• Não permitir vazamentos de líquidos e ser provido de ventilação adequada; - 

Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve ser inferior 

a 1,20 m; 

• Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a 

não permitir o rompimento dos recipientes; 

• Quando forem utilizados coletores de acondicionamento de resíduos, o 

veículo deve ser dotado de equipamento hidráulico de basculamento;  

• Para veículo com capacidade superior a 1 tonelada, a descarga pode ser 

mecânica; para veículo com capacidade inferior a 1 tonelada, a descarga pode ser 

mecânica ou manual;  

• O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, 

rodo, saco plástico de reserva, solução desinfetante; 

• Devem constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da 

empresa coletora (endereço e telefone), a especificação dos resíduos 

transportáveis e o número do veículo coletor;  
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• Portar sinalização externa;  

• Exibir a simbologia para o transporte rodoviário; 

• Ter documentação que identifique a conformidade para a execução da 

coleta, pelo órgão competente.  

• Para a coleta de RSS do grupo B, resíduos químicos perigosos, o veículo 

deve atender aos seguintes requisitos: 

• Observar o Decreto Federal no 96.044, de 18 de maio de 1988, e a Portaria 

Federal n. º 204, de 20 de maio de 1997 e as Resoluções da ANTT n. º 3665/2011, 

5232/2016 e 5581/2017.  

• Portar documentos de inspeção e capacitação, em validade, atestando a sua 

adequação, emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas ou entidade por ele 

credenciada. 

Segundo o art. n° 38 da RDC 222/2018, não podem ser utilizados na coleta 

e transporte dos RSS caminhões que fazem a compactação dos resíduos no seu 

interior, pelo fato do risco de os sacos rasgarem e ocorrer o vazamento dos 

resíduos, com um potencial de contaminação do meio ambiente e dos trabalhadores 

envolvidos no processo de gerenciamento dos RSS. Esta regra não se aplica aos 

resíduos semelhantes aos domiciliares, ou seja, os resíduos do grupo D. 

 

o Resíduos não equiparados aos domiciliares 

 

São equiparados aos resíduos sólidos domiciliares os resíduos não 

perigosos e não inertes que sejam produzidos por pessoas físicas ou jurídicas em 

estabelecimentos de uso não residencial e que cumulativamente tenham. 

O transporte de resíduos que não se equiparem aos domiciliares permeiam 

entre as condicionantes de transporte dos resíduos perigosos ou normais, em 

ambos deve ser acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo 

órgão competente, sendo necessário informar o tipo de acondicionamento utilizado. 

Quando composto por componentes que possam o caracterizar como perigoso, o 

local de descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser feito em local 
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autorizado e seguir as regras específicas e o transporte deve ser feito por 

automóveis com a devida autorização ambiental. 

 

Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens 

 

Sobre óleos contaminados, a Resolução CONAMA n° 362/2005 de 

Recolhimento, Coleta e Destinação Final de Óleo Lubrificante diz que “as atividades 

de armazenamento, manuseio, transporte e transbordo do óleo lubrificante usado 

ou contaminado coletado, sejam efetuadas em condições adequadas de segurança 

e por pessoal devidamente treinado, atendendo à legislação pertinente e aos 

requisitos do licenciamento ambiental”, devendo ainda “respeitar a legislação 

relativa ao transporte de produtos perigosos”. A legislação relativa ao transporte de 

produtos perigosos é a ABNT NBR n ° 13.221/2003 Transporte Terrestre de 

Resíduos. 

Devem ser recolhidos de forma segura, em lugar acessível à coleta, em 

recipientes adequados e resistentes a vazamentos, de modo a não contaminar o 

meio ambiente, adotando as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante 

usado ou contaminado venha a ser misturado com produtos químicos, 

combustíveis, solventes, água e outras substâncias, evitando a inviabilização da 

reciclagem. 

O veículo comumente utilizado para o transporte de óleo contaminado são 

os caminhões tanque, que devem apresentar sempre a devida identificação de 

carga. 

 

Pneumáticos 

 

Com relação aos pneumáticos, a Resolução CONAMA n° 416/2009 que 

dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis 

e sua destinação ambientalmente adequada, os pneus devem ser acondicionados 

em abrigos temporários cobertos garantindo as condições necessárias à prevenção 

dos danos ambientais e de saúde pública. 
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Os abrigos poderão armazená-los por até um ano, depois disso, os 

fabricantes ou importadores tem o dever de retirá-los e dar-lhes a destinação 

ambientalmente adequada. 

Não existe legislação específica detalhando o transporte de pneumáticos, 

portanto, o translado pode ser realizado por caminhões ou algum outro veículo que 

possa realizar o trajeto até o local de destinação final de forma segura. 

 

Pilhas e Baterias 

 

Para as pilhas e baterias, a Resolução CONAMA nº 401/2008 Art. 3°, Inciso 

III, parágrafo 3°, diz: 

“O plano de gerenciamento apresentado ao órgão ambiental 
competente deve considerar que as pilhas e baterias a serem 
recebidas ou coletadas sejam acondicionadas adequadamente e 
armazenadas de forma segregada, até a destinação 
ambientalmente adequada, obedecidas as normas ambientais e de 
saúde pública pertinentes, contemplando a sistemática de 
recolhimento regional e local.” 

 

Para o transporte de pilhas e baterias, não existe legislação específica que o 

detalhe, portanto, eles devem ser acondicionados em recipientes de forma 

segregada, como cita a Resolução CONAMA n° 401/2008, e transportados nos 

recipientes em questão, de maneira segura. 

 

Lâmpadas Fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e luz mista 

 

Os componentes das lâmpadas podem ser reciclados, para diminuição dos 

impactos que seu descarte incorreto traz ao meio ambiente e à saúde pública. 

Recomenda-se que estas lâmpadas sejam armazenadas em local seco, nas 

próprias embalagens originais, protegidas contra choques que possam provocar 

ruptura. 

Quando quebradas, queimadas ou enterradas, as lâmpadas fluorescentes 

liberam o mercúrio, portanto, são considerados resíduos perigosos. Assim, é de 
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grande importância controlar o manejo dessas lâmpadas após o consumo, evitando 

a contaminação do solo, das águas e o contato com o ser humano. 

Para esses resíduos gerados em estabelecimentos comerciais e nos 

prestadores de serviços, tais como: lâmpadas, pilhas e baterias, a Prefeitura 

Municipal de Pau D’Arco – PA, buscando atender as legislações pertinentes, deve 

buscar parceria com os empresários e realizar campanhas de incentivo ao correto 

descarte desses resíduos, assim como implantar nos estabelecimentos comerciais 

recipientes coletores. 

O transporte dessas lâmpadas só pode ser feito por empresas especializadas 

para o manuseio de materiais perigosos, que deve ser realizado em local autorizado 

e seguir as regras apontadas para o transporte de resíduos perigosos, tendo a 

devida autorização ambiental. 

 

o Resíduos de Construção Civil - RCC 

 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 define como resíduos da construção civil 

e demolição aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições 

de obras de construção civil e os resultantes da preparação e da escavação de 

terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, etc.  

A coleta e transporte dos RCC pode ser feita tanto pela administração direta, 

sistema atualmente utilizado, como também de forma indireta por meio de contrato 

de prestação de serviço. O descarte dos resíduos de construção civil deve ser feito 

em área denominada Bota fora, que pode estar localizada nas proximidades do 

Aterro Sanitário, levando em consideração as especificações das legislações 

vigentes 

Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil, reconhecidos como 

ação privada de coleta regulamentada, submetida às diretrizes e à ação gestora do 

poder público municipal, devem ser cadastrados, sendo vedado a estes: 

• Realizar o transporte dos resíduos quando os dispositivos que os contenham 

estejam com a capacidade volumétrica elevada pela utilização de chapas, placas 

ou outros suplementos; 
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• Sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta 

de resíduos; 

• Fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle 

de Transporte de Resíduos (CTR) quando operarem com caçambas metálicas 

estacionárias ou outros tipos de dispositivos deslocados por veículos automotores; 

• Estacionar as caçambas na via pública quando estas não estiverem sendo 

utilizadas para a coleta de resíduos. Os transportadores ficam obrigados: a 

estacionar as caçambas em conformidade com a regulamentação específica, a 

utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçambas metálicas estacionárias ou 

outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos; 

• Quando operarem com caçambas metálicas estacionárias ou outros tipos de 

dispositivos deslocados por veículos automotores, a fornecer: aos geradores 

atendidos, comprovantes identificando a correta destinação dada aos resíduos 

coletados, e aos usuários de seus equipamentos, documento simplificado de 

orientação, com: instruções sobre o posicionamento da caçamba e volume a ser 

respeitado; tipos de resíduos admissíveis; prazo de utilização da caçamba; 

proibição de contratar os serviços de transportadores não cadastrados; penalidades 

previstas em lei e outras instruções que julgue necessárias. 

 

o Resíduos Agrossilvopastoris 

 

Referente aos resíduos agrossilvopastoris, o transporte deverá ser feito 

considerando o uso de EPI’s adequados ao manuseio do produto, em locomoção 

adequada conforme a legislação vigente, deve observar se as embalagens dos 

produtos estão em bom estado de conservação e com rótulo e bula em condições 

legíveis, além de organizar as embalagens de forma segura prevenindo os riscos 

de acidentes. 

Os usuários devem tentar acumular (observando sempre o prazo máximo de 

um ano da data da compra para a devolução ou de seis meses após o vencimento) 

uma quantidade de embalagens que justifique seu transporte (carga de 01 veículo) 

à unidade de recebimento. 
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As embalagens não devem ser transportadas junto com pessoas, animais, 

alimentos, medicamentos ou ração animal. Também não se deve transportar 

embalagens dentro das cabines dos veículos automotores. Embalagens vazias 

lavadas estão isentas das exigências legais e técnicas para o transporte de produtos 

perigosos. O veículo recomendado é do tipo caminhonete, onde as embalagens 

devem estar preferencialmente, presas à carroceria do veículo e cobertas. As 

embalagens de vidro deverão ser acondicionadas, preferencialmente, nas caixas de 

papelão originais, evitando-se assim, eventuais acidentes durante o transporte e 

descarga do material. 

 

➢ Critérios para pontos de apoio ao sistema na área de planejamento 

 

Apoio à guarnição 

 

O Ministério do Trabalho e Emprego considera os serviços de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos realizados por trabalhadores como atividades 

insalubres, devido à exposição dos empregados a agentes nocivos à saúde, acima 

dos limites legais permitidos1. 

Segundo a Norma Regulamentadora n° 15 (NR 15), Anexo 14 – Agentes 

Biológicos: 

 

Insalubridade de grau máximo Trabalho ou operações, em 
contato permanente com:  
- Pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem 
como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;  
- Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e 
dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas 
(carbunculose, brucelose, tuberculose);  
- Esgotos (galerias e tanques); e  
- Lixo urbano (coleta e industrialização) 

 

Isto, somado ao fato de que serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos estão sujeitos à regra da continuidade, isto é, não podem parar e devem ser 

 
1 NR 15 – “Atividades e Operações Insalubres” – Anexo n° 14 (Aprovado pela Portaria SSST n° 12, 
de 12 de novembro de 1979) 
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realizados a qualquer tempo (devido implicações à saúde pública), é justificável a 

necessidade de se observar as normativas existentes com mais cautela. 

Observadas as Normas Regulamentadoras da Higiene e Segurança do 

Trabalho, destaca-se (com vistas a contribuir com os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos) a NR 24 - “Condições sanitárias e de conforto nos locais 

de trabalho”. 

Dentre as atividades de que trata a NR 24, tocante ao tema deste tópico 

destaca-se a “atividade com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, poeiras ou 

substâncias que provoquem sujidade”, que é o caso, por exemplo, de varredores de 

vias públicas e funcionários das frentes de trabalho como a coleta de resíduos, em 

aterros sanitários e de centrais de triagem. 

 

24.1.8. Será exigido, no conjunto de instalações sanitárias, um 
lavatório para cada 10 (dez) trabalhadores nas atividades ou 
operações insalubres, ou nos trabalhos com exposição a 
substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras ou 
substâncias que provoquem sujidade. (124.008-0/I1)  
24.1.12. Será exigido 1 (um) chuveiro para cada 10 (dez) 
trabalhadores nas atividades ou operações insalubres, ou nos 
trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, 
infectantes, alergizantes, poeiras ou substâncias que provoquem 
sujidade, e nos casos em que estejam expostos a calor intenso. 
(124.017-0 / I2) 

 

Neste contexto, a NR 24 cita em linhas gerais que devem ser observadas nos 

locais de apoio à guarnição a existência de instalações sanitárias, vestiários, 

refeitórios, cozinhas, além das condições de higiene e conforto por ocasião das 

refeições. 

Além disso, o pessoal que compõe a guarnição deverá se apresentar 

uniformizado, com roupas de cores vivas e chamativas, como medida preventiva de 

segurança. E cada guarnição deverá ter um líder a quem competirá a 

responsabilidade sobre a operação de coleta, bem como eventuais problemas não 

rotineiros. 
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Centros de coleta voluntária 

 

o Ecopontos ou Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) 

 

Os ecopontos são áreas licenciadas para transbordo e triagem de pequeno 

porte, destinada ao recebimento de pequenas quantidades de resíduos volumosos: 

resíduos da construção civil, podas e ainda materiais recicláveis como pneus. Não 

existem Ecopontos no município de Pau D’Arco – PA. Nesse sentido faz-se 

necessário a implantação de Ecopontos no município para atender a demanda de 

geração desses resíduos. 

Uma rede bem dimensionada e implantada de ecopontos auxilia diretamente 

nos programas de coleta seletiva, proposto por este planejamento, operado tanto 

por catadores ou funcionários do sistema de coleta de resíduos, reduzindo os custos 

de coleta e favorecendo a logística do processo. 

Para a implantação de Ecopontos no município de Pau D’Arco – PA deve-se 

considerar a NBR 15.112/2004 (ABNT), que traz como critérios e aspectos técnicos 

norteadores os itens a seguir. 

• Isolamento da área através de cercamento do perímetro da área de 

operação, de maneira a controlar a entrada de pessoas e animais; 

• Identificação visível e descritiva das atividades desenvolvidas; 

• Equipamentos de proteção individual, proteção contra descargas 

atmosféricas e de combate a incêndio; 

• Sistemas de proteção ambiental, como forma de controlar a poeira, ruídos; 

• Sistemas de drenagem superficial e revestimento primário do piso das áreas 

de acesso, operação e estocagem, utilizável em qualquer condição climática. 

A quantificação mensal e acumulada de cada tipo de resíduo recebido e a 

quantidade e destinação dos resíduos triados são importantes condicionantes para 

operação e funcionamento apresentadas para um Ecoponto pela NBR 15.112/04 

(ABNT). Ainda, destacam-se as seguintes diretrizes de operação citadas pela NBR 

15.112/04 (ABNT): 
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• Restrição de recebimento de cargas de resíduos da construção civil 

constituídas predominantemente por resíduos de classe D; 

• Triagem, classificação e acondicionamento em locais diferenciados de todo 

o resíduo recebido; destinação adequada dos rejeitos; 

• Evitar o acúmulo de material não triado; 

• Resíduos volumosos devem ter como destino a reutilização, reciclagem, 

armazenamento ou disposição final. 

Para aumentar a eficiência dos ecopontos a gestão municipal deve incentivar 

a entrega voluntária dos resíduos pelos geradores e coletores de pequenos 

volumes, bem como promover a participação de instituições locais, tais como 

escolas e associações de moradores, contribuindo com a educação ambiental. 

 

o Locais de Entrega Voluntária (LEV's) 

 

Os Locais de Entrega Voluntária (LEV's), diferente dos ecopontos, são um 

conjunto de recipientes direcionados para resíduos não volumosos, como por 

exemplo, recolhimento de resíduos passíveis de logística reversa, como os 

eletrônicos (pilhas e baterias), óleo de cozinha, medicamentos, papelão, alumínio e 

outros. Funcionado de maneira complementar e similar aos ecopontos em 

proporção menor utilizando de conjunto de recipientes devidamente identificados 

para o depósito de resíduos segregados pelos próprios geradores. 

Essas unidades são instrumentos indispensáveis para o alcance dos 

objetivos e diretrizes da Política Nacional dos Resíduos Sólidos por facilitarem o 

acesso da comunidade a prática da coleta seletiva. O princípio é fazer da coleta 

seletiva e da reciclagem um compromisso conjunto do governo municipal e da 

sociedade.  

Diante disso, propõe-se para o município de Pau D’Arco – PA implantá-los 

no seu território municipal. Estas unidades de pequeno porte devem ser instaladas 

em pontos estratégicos do município, em geral locais com grande fluxo de pessoas, 

como por exemplo a região do central do município, e que possui aglomeração dos 
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comércios, e de fácil acesso o recolhimento dos resíduos, como nas Escolas 

Municipais e a Praça. 

A Resolução CONAMA n° 275/2001, apresentada a seguir, expõe os padrões 

para identificação destes recipientes de acordo com o material que se pretende 

receber na localidade. 

• Azul: papel/papelão; 

• Vermelho: plástico; 

• Verde: vidro; 

• Amarelo: metal; 

• Preto: madeira; 

• Laranja: resíduos perigosos; 

• Branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; 

• Roxo: resíduos radioativos; 

• Marrom: resíduos orgânicos; 

• Cinza: resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 

passível de separação; 

Para um bom dimensionamento físico dos LEVs devem ser considerados 

fatores como: 

• Tipo de resíduos gerados na área de abrangência; 

• Disponibilidade e frequência com que se realizará a coleta. Com vistas à 

facilidade de manutenção e conservação da unidade, recomenda-se que a unidade 

seja protegida da chuva. 

Outro aspecto técnico a ser observado é referente a abertura do recipiente 

para o descarte do resíduo, que deve estar a uma altura compatível com o público 

alvo da localidade instalada. Em situações onde o público alvo é 

predominantemente infantil (escolas, por exemplo), estas aberturas devem estar a 

uma altura reduzida. 

Para ajudar a população a depositar corretamente os resíduos nos diferentes 

recipientes é recomendada a utilização de recipientes construídos com telas 

metálicas que possibilitam a visualização de seu conteúdo. Dessa forma, inibe-se a 

disposição inadequada dos resíduos. 
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Para este fim, propõe-se a instalação dessas unidades em estabelecimentos 

públicos de Pau D’Arco – PA (escolas, praças, unidades de saúde, prefeitura, entre 

outros) e estabelecimentos comerciais e devendo ser realizada a coleta seletiva 

pelo menos 01 vez por semana nestes locais para evitar acúmulo de materiais. 

A instalação destas estruturas em Pau D’Arco – PA deverá ocorrer para 

auxiliar na coleta seletiva e despertar a conscientização ambiental da população. 

 

Mensagens educativas – Educação e conscientização ambiental 

 

Como um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e como 

parte do conteúdo exigido nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos, conforme a Lei Federal 12.305/2010 deverá ser empregada ações de 

educação ambiental com foco na não geração, na redução, na reutilização e na 

reciclagem de resíduos sólidos. 

Buscando a conscientização da população de Pau D’Arco – PA a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente com o apoio da Secretaria Municipal de Educação é 

proposto à intensificação de campanhas educativas nas escolas, nos comércios e 

nos órgãos públicos, com o intuito de atingir toda a população. 

Já existem campanhas de educação ambiental realizadas pela Secretaria de 

Meio Ambiente, Agricultura, Indústria e Comércio porém é necessária a 

intensificação das mesmas, com o intuito de formar cidadão conscientes e agentes 

de mudança frente às questões ambientais, principalmente no que se refere aos 

resíduos sólidos e seus impactos ao meio ambiente e à saúde pública.  

As campanhas devem ocorrer através de reuniões públicas e até mesmo com 

a distribuição de cartilhas educativas, e confecção de materiais gráficos 

permanentes implantados em áreas com aglomerados populacionais (feiras, 

praças, escolas, Prefeitura Municipal), demonstrando a importância da não geração, 

da redução, da reutilização e da reciclagem de resíduos sólidos. 

A educação ambiental deve ser vista como um processo participativo e 

contínuo, fundamental para a consciência crítica acerca dos problemas ambientais 

existentes consequentes de práticas inadequadas, como por exemplo no descarte 

incorreto de resíduos sólidos. A partir disso, tem-se na educação ambiental, uma 
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ferramenta para mudança de comportamento, objetivando alcançar o 

desenvolvimento sustentável a partir de ações, concepções e mudanças de hábito 

 

➢ Descrição das formas de participação da prefeitura na coleta seletiva e na 

logística reversa (art. 33/lei n° 12.305/2010) e outras ações de responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

 

Participação do poder público na coleta seletiva 

 

A coleta seletiva no município de Pau D’Arco – PA deverá acontecer para 

garantir que os resíduos gerados sejam corretamente segregados, os resíduos 

passíveis de reciclagem possam ser reciclados, os resíduos orgânicos possam ser 

encaminhados para a compostagem, os perigosos para um aterro de resíduos 

perigosos e os rejeitos encaminhados ao aterro sanitário ambientalmente 

adequado. 

O município deve participar de forma direta na coleta seletiva, 

disponibilizando nos órgãos públicos coletores de coleta seletiva, contendo as 

separações de acordo com os resíduos vidros, papeis, metais, plásticos, não 

recicláveis e orgânicos e a padronização da simbologia específica determinada pela 

NBR 13230/2008 que normativa embalagens e acondicionamento de plásticos 

recicláveis – identificação e simbologia. 
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Figura 124: Simbologia e cores de identificação de coletores de coleta seletiva. 

Fonte: ABNT NBR 13230/2008 

 

Além de disponibilizar coletores nos órgãos públicos, a gestão municipal 

deve incentivar os comerciantes a implantar a coleta seletiva, podendo realizar 

incentivos econômicos àqueles que adotam essa prática, bem como aos 

consumidores. 

Quanto aos incentivos, a Prefeitura Municipal possui a cobrança de IPTU de 

forma regular, podendo o incentivo ser um desconto (%) nesse imposto municipal 

ou até mesmo sua isenção. 

É de responsabilidade do titular dos serviços de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos, estabelecer o sistema de coleta seletiva, desde o 

acondicionamento, citado anteriormente por meio da identificação dos coletores, até 

a destinação final. Portanto é necessário que seja estabelecido o incentivo de 

criação de associações de recicladores ou o estabelecimento de termos de parceria 

com recicladores de cidades vizinhas, sendo indispensável para a implantação 

desta logística a destinação final ambientalmente adequada. 
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É necessário que o poder público municipal instaure inicialmente a forma de 

destinação final a ser adotada na coleta seletiva, se associação de recicladores local 

ou de outra região, de forma que o desvio dos resíduos seja feito de forma efetiva. 

O fato de aplicar a coleta seletiva e não promover a destinação final 

ambientalmente adequada, desmotiva os adeptos e promove um impacto negativo 

a educação ambiental realizada para conscientização da comunidade. 

Segundo o Art. 35 da Lei 12.305/2010, sempre que estabelecido o sistema 

de coleta seletiva pelo município, os consumidores são obrigados a acondicionar 

adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, e 

disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para 

coleta ou devolução. 

 

Participação do poder público na coleta seletiva 

 

A Lei n° 12.305/2010 propõe a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, “enquanto conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas 

de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana”. A partir desta categorização de 

responsabilidades, os quatro primeiros possuem a atribuição de recolher e 

promover a destinação ambientalmente adequada dos produtos pós-consumo. Os 

sistemas de retorno dos produtos são denominados logística reversa. 

A responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas de 

logística reversa de alguns resíduos está bem definida no artigo 33 da lei nº 12.305, 

como sendo dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Os 

comerciantes devem instalar locais específicos para a coleta (devolução) desses 

produtos. As indústrias devem retirar esses produtos, por meio de um sistema de 

logística, reciclá-los ou reutilizá-los. 

A Figura mostra o fluxograma do funcionamento da logística reversa. 
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Figura 125 : Logística reversa e responsabilidade compartilhada 

Fonte: Campos, Mello Filho, Carvalho (2015) 

 

São objetivos da responsabilidade compartilhada: redução da geração de 

resíduos sólidos, redução do desperdício de materiais, redução da poluição, 

redução dos danos ambientais e estímulo ao desenvolvimento de mercados, 

produção e consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis. 

A responsabilidade compartilhada vai desde o fornecedor até o consumidor 

final, de forma que todos eles se tornam responsáveis pelo resíduo gerado, sendo 

que a logística reversa exerce papel de garantir que os produtos passíveis de 

logística reversa voltem ao seu fabricante restituindo os resíduos ao setor produtivo 

para reaproveitamento em seu ciclo, em outros ciclos produtivos ou ainda em 

destinação final ambientalmente adequada. 

De acordo com o Artigo 33 da Lei 12.305/2010 os fabricantes são obrigados 

a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, os fabricantes, distribuidores e 

comerciantes de: Agrotóxicos (resíduos e embalagens), pilhas e baterias, pneus, 

óleos lubrificantes (seus resíduos e suas embalagens), lâmpadas fluorescentes (de 

vapor de sódio e de luz mista) e produtos eletroeletrônicos e seus componentes, 

conforme se observa na figura a seguir. 
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Figura 126: Produtos com logística obrigatória reversa obrigatória 

Fonte: Brasil, 2010. 

 

A responsabilidade da implantação da coleta seletiva é do município e a 

responsabilidade da logística reversa é compartilhada entre os consumidores e 

fabricantes. Sendo assim, por intermédio de um acordo setorial entre os fabricantes 

e a Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA, o município pode auxiliar na logística 

reversa, como por exemplo: implantando pontos de coleta desses resíduos, 

disponibilizando uma área para armazenamento temporário, incentivando a 

população por intermédio de campanhas para a disseminação da importância da 

devolução dos resíduos passíveis de logística reversa entre outros. 

Portanto, os acordos setoriais servem para promover o trabalho conjunto 

entre município e fornecedor para a conscientização da população sobre a 

destinação adequada dos resíduos e rejeitos gerados. Garantindo que os resíduos 

de logística reversa possam retornar ao fabricante. 
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mista

Produtos 
eletroeletrônicos 

e seus 
componentes

Pneus



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco/PA - PMSB 

  
   289 

 

 

Participação do poder público no controle e fiscalização da coleta seletiva e 

logística reversa 

 

Como forma de auxiliar o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos sistemas de logística reversa previstos no 

art. 33, a prefeitura municipal deve incluir/designar na sua Estrutura Organizacional 

no item quadro de funcionário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

Agricultura, Indústria e Comércio o cargo de Fiscal Ambiental. 

O fiscal ambiental terá como função a fiscalização dos comércios passíveis 

de logísticas reversa, utilizando-se de visitas semanais para controle das atividades 

e solicitação de documentação que comprove a implementação da logística reversa. 

A documentação a ser exigida é o registro de entrega dos materiais ao 

fornecedor originário da compra, para fins de comprovação do retorno desse 

material. 

O fiscal ambiental também fiscalizará a separação dos resíduos destinados 

a coleta seletiva, desde o acondicionamento, coleta, transporte e destinação final, 

garantindo que os resíduos coletados estejam alcançando a destinação final 

ambientalmente adequada. Para isso, o fiscal deve realizar relatório fotográfico 

mensal da coleta e destinação final, bem como solicitar documento que comprove 

a destinação dos resíduos a reciclagem. 

 

➢ Critérios de escolha da área para destinação e disposição final adequada de 

resíduos inertes gerados no município 

 

Os resíduos inertes são caracterizados como resíduos de construção e 

demolição (RCD), na qual são classificados como de Classe IIB, conforme NBR 

10.004:2004. 

A Resolução CONAMA n° 307/2002 classifica estes resíduos em 04 classes 

de acordo com o art. 3°: 

 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como: a) de construção, demolição, reformas e 
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reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, 
inclusive solos provenientes de terraplanagem; b) de construção, 
demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 
argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição 
de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meio-fio etc.) 
produzidas nos canteiros de obras;  
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, 
tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e 
outros;  
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis 
que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos 
oriundos do gesso;  
IV - Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles 
contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 
reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais 
e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que 
contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (nova 
redação dada pela Resolução n° 348/04). 

 

A referida Resolução ainda define, no art. 4º, como objetivo prioritário dos 

geradores de RCD a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a 

reutilização, a reciclagem e a destinação final e, ainda: 

 

§ 1º Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em 
aterros de resíduos domiciliares, em áreas de “bota fora”, em 
encostas, corpos d`água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, 
obedecidos os prazos definidos no art. 13 desta Resolução.  
§ 2º Os resíduos deverão ser destinados de acordo com o disposto 
no art. 10 desta Resolução 

 

Entre alguns critérios para escolha da área para a disposição dos resíduos 

de construção civil, são citados a seguir os critérios mínimos, conforme a norma da 

ABNT NBR 15113/2004: 

• O impacto ambiental a ser causado pela instalação da área de 

reciclagem seja minimizado; 

• A aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

• Esteja de acordo com a legislação de uso do solo e legislação ambiental; 

Os locais devem ser avaliados segundo sua adequabilidade ao recebimento 

desses resíduos, observando-se os seguintes aspectos mínimos: 
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• Geologia e tipos de solos existentes; 

• Hidrologia; 

• Passivos ambientais; 

• Vegetação; 

• Vias de acesso; 

• Área e volume disponíveis; 

• Vida útil da área; distância de núcleos populacionais. 

 

➢ Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem 

adotados nos serviços, incluída a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos 

 

Os procedimentos operacionais e especificações mínimas deverão ser 

executados em conformidade com as particularidades e demais elementos técnicos 

constantes deste item, cujo objetivo é fornecer parâmetros e informações 

indispensáveis para aferição de metas e controle social dos serviços. 

 

Coleta Convencional ou Regular 

 

A coleta convencional ou regular consiste na coleta dos resíduos sólidos 

gerados em residências, estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de 

prestação de serviços, cujos volumes não ultrapassam 200 litros por dia ou 100 kg 

e possuem características de resíduos domiciliares, conforme classe II da NBR 

10.004/2004. Deste modo, são abordados procedimentos mínimos e especificações 

mínimas para os aspectos elencados, a seguir. 
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Figura 127: Aspectos da coleta regular abordados nos procedimentos e especificações mínimas 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

o Acondicionamento 

 

Acondicionar os resíduos sólidos domésticos, conforme Monteiro et al (2001), 

significa “prepará-los para a coleta de forma sanitariamente adequada, como ainda 

compatível com o tipo e a quantidade de resíduos”. Ademais, o adequado 

acondicionamento destes, propícia uma maior eficiência no procedimento de coleta 

e transporte com o aumento da produtividade dos coletores, minimiza os riscos de 

acidentes, de proliferação de vetores e os impactos visuais e olfativos 

O acondicionamento adequado dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais 

e de prestadores de serviço (RSDC) compete ao gerador e as atribuições de 

fiscalização, regulação e educação à administração pública. Portanto, os geradores 

devem respeitar os procedimentos e especificações mínimas abordados neste item. 

Deste modo, os recipientes utilizados no acondicionamento devem obedecer 

a requisitos mínimos de funcionalidade e de higiene, devendo ter um aspecto que 

não o torne repulsivo ou desagradável. Poderão ser utilizados os recipientes 

reutilizáveis e/ou os descartáveis. 

Acondicionamento

Regularidade

Frequência

Guarnições de coleta

Veículos de coleta

Setores de coleta

Itinerários
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Os recipientes reutilizáveis (bombonas, tambores, contêineres, etc.) devem 

possuir um formato que facilite seu esvaziamento, sem aderência nas paredes 

internas e nos cantos, ser confeccionado em material resistente e que evite 

vazamentos (plástico ou metal), ter alças laterais e tampas e capacidade máxima 

de 100 L, a fim de não dificultar a coleta. 

Quanto aos recipientes descartáveis, os resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais e de prestadores de serviço devem ser acondicionados em sacos 

plásticos com capacidade volumétrica máxima de 100 L ou 40 kg, respeitando os 

padrões estabelecidos nas NBR 9190/1993 e 9191/2002, e dispostos em lixeiras ou 

abrigo de resíduos. 

Os locais em que se concentre uma grande geração de resíduos tais como 

condomínios, edifícios, centros comerciais, estabelecimentos comerciais, 

supermercados, indústrias, shoppings e outros, poderão adotar contêineres de 

maior capacidade, superior a 100 litros, com rodízios e que deverão ser 

basculantes, de modo a facilitar a coleta, desde que se conte com veículo coletor 

que possua dispositivo para basculá-los mecanicamente. 

Nas vias públicas e áreas com grande circulação de transeuntes (região de 

comércio, próximos a órgãos públicos, praças, parques, etc.) deverão ser 

disponibilizados coletores padronizados confeccionados em plásticos ou metálicos 

com identificação clara da categoria de resíduo que poderão ser armazenados, a 

cada 50 metros. Estes devem respeitar as tipologias sugeridas em instrumento de 

planejamento municipal. 

Assim, apresentam-se de maneira sintética no quadro a seguir as formas de 

acondicionamento recomendadas para o município de Pau D’Arco – PA.  
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Quadro 68: Formas de acondicionamento dos resíduos sólidos indicados. 

PEQUENO GERADOR DE 
RSDC 

GRANDES GERADORES DE 
RSDC 

LOGRADOUROS 
PÚBLICOS 

Reutilizável: 

• Abrigo de resíduos 

• Contêineres basculantes 
com rodízios e capacidade 
superior a 100 L 

• Coletores Públicos 
Padronizados; 

• Confeccionados em 
material plástico ou metálico; 

• Identificação clara da 
categoria de resíduos que 
poderão ser armazenados; 

• Instalado a cada 50 
metros nos locais de grande 
circulação de pedestres. 

• Devem possuir um 

formato que facilite seu 

esvaziamento, sem 

aderência nas paredes 

internas e nos cantos; 

• Ser confeccionado em 
material resistente e que evite 
vazamentos (plástico ou 
metal); 

• Ter alças laterais e tampas; 

Capacidade máxima de 

100 L 

Descartável: 

• Sacos plásticos com 
capacidade volumétrica 
máxima de 100 L dispostos 
em lixeiras.  

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 
No que concerne aos coletores públicos, estes devem possibilitar a 

separação dos resíduos em seco (recicláveis) e úmidos (matéria orgânica e 

rejeitos), apresentar identificação clara de quais tipos de resíduos podem ser 

acondicionados e seguir uma padronização que facilite a coleta, preferencialmente 

de 50 litros. 

A identificação de quais tipos de resíduos devem ser acondicionados é de 

grande importância para que não haja equívocos no momento do descarte pelos 

habitantes. Neste sentido, este elemento pode ser gravado diretamente no coletor 

ou através de adesivos, sendo apresentada uma recomendação do que deve 

conter. 

Buscando a concretização da proposta, a Administração Pública e o 

prestador de serviço deverão realizar campanhas de sensibilização para a adoção 

de locais adequados para o acondicionamento dos resíduos sólidos, os mesmos 

deverão ser disponibilizados somente no horário próximo a sua coleta. 
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o Regularidade, Frequência, Horários de coleta e Setores de Coleta 

 

A coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de 

prestadores de serviço deve ter a regularidade como um princípio, uma vez que, a 

eficiência da mesma está vinculada a este fator. Com a regularidade estabelecida, 

os cidadãos irão se habituar a dispor os resíduos somente nos dias e horários em 

que os veículos coletores irão passar, para tanto a população deve ser informada e 

orientada antecipadamente. 

Desse modo, estabelece-se como frequência mínima de ao menos três vezes 

na semana para os imóveis localizados na sede municipal, duas vezes na semana 

nas áreas rurais, com maior contingente populacional e mais próximos à sede e os 

demais semanalmente. Destaca-se que se for comprovada a inviabilidade 

econômico-financeira da coleta na área rural, a frequência poderá ser alterada. 

No que tange aos horários da coleta convencional, recomenda-se a 

permanência dos atuais horários de coleta. Caso opte-se pela coleta noturna, 

deverão ser consideradas algumas ações para evitar a perturbação da população 

pelos ruídos. Desta maneira, os funcionários deverão ser instruídos a não alterar as 

vozes durante a coleta, o motor não deve ser levado à alta rotação para apressar o 

ciclo de compactação, devendo existir um dispositivo automático de aceleração, 

sempre operante e devem ser priorizados os veículos modernos e silenciosos, 

assim reduzindo reclamações da população. 

Nessa conjuntura, foram definidos a permanência da frequência atualmente 

utilizada, no entanto, é necessário a formalização da divulgação do itinerário a 

comunidade. 

 

Quadro 69: Proposta de permanência da frequência e períodos da coleta convencional por tipo de 
área. 

TIPO DE ÁREA FREQUÊNCIA PERÍODO 

Residencial Diária/Alternada Diurno 

Comercial Diária 
Diurno (primeiras horas da 

manhã) 

Feiras, festas, eventos 
musicais, exposições, etc. 

Conforme a demanda 
Imediatamente após a realização 

do evento 

Rural Uma vez a cada 15 dias Diurno 

Comunidades Indigenas Uma vez a cada 15 dias Diurno 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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o Guarnição de coleta 

 

A guarnição de coleta consiste na equipe constituída por motorista, coletores 

e o veículo. Nessa conjuntura, os funcionários do sistema de limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos devem ter sua higiene e segurança assegurados pelo 

uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e por vacinas. Nesse sentido, a 

NBR 12.980/1993 estabelece como equipamentos mínimos de segurança os 

elencados na figura a seguir. 

 

 
Figura 128 : Equipamentos mínimos de segurança para coletor de RSDC e para o motorista 

Fonte: NBR 12.980 – ABNT, 1993. 

 

A empresa terceirizada e o Poder Municipal que juntos detêm a prestação do 

serviço de manejo dos resíduos deve dispor de um estoque contendo os 

equipamentos de EPI, estando estes à disposição dos servidores assim que 

necessitar. Propõe-se que no início de cada semana realize a verificação da 

condição dos instrumentos utilizados, bem como o uso destes pelos servidores. 

Esta ação permitirá realizar a troca rápida de dispositivos de segurança danificados, 

aumentando a segurança do trabalhador. 

  

•Luva de raspa de couro;

•Calçado com solado antiderrapante, tipo tênis;

•Colete refletor para coleta noturna;

•Camisa de brim ou camiseta, nas cores amarela, 
laranja ou vermelha;

•Calça comprida de brim;

•Boné de brim, tipo jóquei;

•Capa de chuva, tipo morcego

Coletor

•Calça com solado de borracha, antiderrapantes;

•Blusa de brim;

•Calça comprida de brim;

Motorista
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o Veículos de coleta 

 

Para a coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, 

coleta seletiva e de prestadores de serviço existem diversos tipos de veículos, 

porém predomina-se, basicamente, dois tipos de veículos coletores de resíduos 

sólidos: carrocerias sem compactador e carrocerias com compactador, conforme 

quadro a seguir. 

 

Quadro 70: Tipos de carrocerias montadas sobre chassi de veículos 

CARROCERIAS SEM COMPACTADOR CARROCERIAS COM COMPACTADOR 

Veículo com carroceria fechada, metálica, 
construído em forma de caixa retangular, com a 
parte superior abaulada, onde existem janelas 
providas de tampas corrediças pelas quais se 
efetua a carga dos resíduos, sem que eles 
sofram qualquer ação de compressão 
mecânica e cuja descarga se dá por 
basculamento da carroceria. 

A altura da borda, aproximadamente 1,80 m, 
exige grande esforço físico para elevar os 
resíduos e bascular os recipientes. 

Veículo de carroceria fechada, contendo 
dispositivo mecânico ou hidráulico que 
possibilite a distribuição e compressão dos 
resíduos no interior da carroceria e sua posterior 
descarga. 
Demanda um investimento maior frente a outros 
tipos. Não podem ser empregados em outras 
atividades. 

Fonte: Funasa, 2012. 

 

A escolha do tipo de veículo a ser adotado dependerá, principalmente, da 

quantidade de resíduos que serão coletados, sendo aconselhado dimensionar 

conforme metodologia adotada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Apesar de a manutenção ser mais complicada e o custo mais elevado de 

aquisição do caminhão compactador, este deve ser priorizado sempre que possível 

frente às vantagens obtidas: 

• O volume de armazenagem é muito maior, o que evita fazer várias 

viagens ao local de disposição do resíduo;  

• A estanqueidade do resíduo é total evitando sua visualização, queda 

espalhamento;  

• O compartimento que possui para armazenagem de chorume ou 

líquidos percolados da massa de resíduo evita o derramamento dos mesmos nas 

vias públicas;  
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• O compartimento de carga é grande, permitindo a descarga de vários 

recipientes ao mesmo tempo. Esse compartimento é traseiro, proporcionando maior 

segurança à guarnição; 

• A altura de carregamento encontra-se na linha de cintura dos garis o 

que facilita a operação.  

Atualmente, o município de Pau D’Arco – PA possui um caminhão 

compactador e um caminhão com carroceria, ainda assim os veículos utilizados na 

coleta (com compactador) não tem sido suficiente para o cumprimento regular da 

frequência. Para atender a demanda do município, é necessário o investimento na 

aquisição de um veículo compactador com capacidade compatível a geração de 

resíduos e transporte. 

Destaca-se que os veículos de coleta devem ter condições satisfatórias de uso, ou 

seja, não podem causar prejuízos à segurança e eficiência da coleta. Nesse sentido, 

devem ser realizadas manutenções preventivas e periódicas nos veículos de coleta. 

A NBR 12.980/1993 estabelece como equipamentos de segurança para veículo 

coletor os seguintes itens: 

• Jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-pisca acionado pela 

bateria do caminhão; 

• Duas lanternas traseiras suplementares; 

• Estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante; 

• Dispositivo traseiro para os coletores de resíduos sólidos se segurarem; 

• Extintor de incêndio extra com capacidade de 10 kg; 

• Botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao 

lado da tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois 

lados; 

• Buzina intermitente acionada quando engatada a marcha ré do veículo 

coletor;  

• Lanterna pisca-pisca giratória para a coleta noturna em vias de grande 

circulação.  

Desta maneira, os referidos equipamentos devem acompanhar todos os veículos 

designados para a coleta de resíduos sólidos.  
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o Coleta Seletiva, Unidade de Triagem e Compostagem 

 

O município de Pau D’Arco – PA não possui coleta seletiva, unidade de 

triagem ou compostagem, onde a coleta seletiva trata-se da exclusiva coleta de 

resíduos recicláveis. Esta coleta pode ser subdividida em direta ou indireta, sendo 

a presentada a seguir a alternativa direta por coleta porta a porta. 

• Coleta Porta a Porta: a mais comum e adotada, tendo apenas por 

barreira a questão de custos, considerando-se que há gastos exclusivos de 

transporte. Contudo este tipo de coleta cada vez mais ganha calendários semanais 

por bairro e/ou regiões numa forma correta que as administrações municipais vêm 

agindo visando economias em longo prazo. 

Como já citado, o poder público municipal deverá incentivar a população a 

realizar a separação dos materiais (secos e úmidos) para que haja maior eficiência 

na coleta. A frequência da coleta deverá ser diária no período matutino na zona 

urbana. Os Assentamentos e Núcleos Urbanos poderão ser atendidos pela coleta 

seletiva nos mesmos dias da convencional de RSU, que ocorrerá a cada 15 dias, 

aplicando o sistema de coleta indireta em contêineres. 

Como proposta, pode-se incluir carroceria atrás do caminhão (Figura 129) 

como uma alternativa de baixo custo de implantação, e possibilita uma coleta 

seletiva mais eficiente, pois não necessita de novas rotas de coleta, da contratação 

de coletores e motoristas exclusivos para coleta seletiva, nem mesmo de outro 

caminhão específico para a coleta dos materiais recicláveis. 
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Figura 129: Caminhão coletor compactador adaptado para coleta de resíduos recicláveis 

Fonte: Ministério Público Estado do Paraná, 2012 

 

Além disso, esta opção ainda desperta o interesse e a conscientização da 

população que vislumbra a coleta sendo efetivamente realizada em duas frações. 

Salienta-se que deverá ser utilizada uma carroceria fechada para proteger os 

materiais de intemperes, as demais especificações quanto às guarnições seguem 

a mesma especificada para a coleta convencional. 

• Pontos de Entrega Voluntária Exclusivos: A coleta efetuada nestes 

pontos de entrega abrange resíduos específicos como recicláveis ou úmidos (por 

exemplo, embalagens longa vida e óleo de cozinha, respectivamente); 

Estes pontos já foram citados anteriormente, são os LEV’s e PEV’s, locais 

e/ou pontos de entrega voluntária destinados ao recebimento de pequenos volumes 

de resíduos. 

• Pontos de Entrega Voluntários associados com a Logística Reversa: 

A coleta efetuada nestes pontos de entrega abrange os resíduos especificados em 

lei, contemplados na Logística Reversa. Não necessariamente os custos desta 

coleta são de responsabilidade da administração pública. 

Através de parcerias entre o setor comercial, industrial e prefeitura deverão 

ser exercidas as coletas de materiais recicláveis e de logística reversa nos locais de 

geração, evitando que estes materiais sejam encaminhados ao aterro sanitário.  

A frequência de coleta de recicláveis menos volumosos (papel, papelão, 

plástico) deverá ocorrer no período matutino, os materiais considerados de logística 

reversa são de responsabilidade dos produtores, distribuidores e consumidores, 
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para que haja o ciclo de vida do material os produtores e distribuidores deverão criar 

pontos de recebimento destes materiais nos locais de distribuição e venda, com o 

apoio do poder público municipal deverão ser realizadas campanhas de 

conscientização incentivando a entrega dos materiais nos pontos de recebimento 

criados. 

Como descrito anteriormente, não há coleta seletiva no município, nem 

unidades de triagem e compostagem para os resíduos sólidos coletados. Assim, 

tem-se necessidade de construção de uma unidade de triagem e compostagem e 

para que seja possível viabilizar a sua implantação, operação e manutenção é 

fundamental que se constitua um consórcio intermunicipal para que seja viabilizada 

uma unidade que possa atender a mais de um município, o que gerará economia 

de escala, viabilizando sua sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

Estima-se, segundo o Ministério das Cidades (2018) que o custo unitário para 

a Construção de unidades de triagem e compostagem seja estimado em R$ 

45,00/hab. Desse modo, tem-se que para a construção de uma unidade de triagem 

e compostagem que atenda a população total de 18.980 hab. no final do 

planejamento deste PMSB (2051) é necessário o investimento de R$ 854.100,00 

reais. 

 

8.1.1.5.1. Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

 

A definição da solução a ser adotada durante a implementação do PMSB 

deverá ser consequência de estudos a serem contratados para tal finalidade, 

incluindo a elaboração de projetos. 
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8.1.1.6. Ações de contingência e emergência 

 

Um evento de contingência é a possibilidade de que algo aconteça, isto é, 

uma eventualidade. Enquanto um evento de emergência é uma situação crítica com 

ocorrência de perigo, ou uma contingência que traz perigo às pessoas, aos bens de 

seu entorno ou ainda, ao meio ambiente local. 

Deste modo, necessita ser estudado e planejado seu enfrentamento, quando 

e se ocorrer, com vistas principalmente à proteção das pessoas, bens e meio 

ambiente em sua área de influência. 

Os eventos de emergência que podem eventualmente gerar problemas de 

abastecimento de água no município podendo ser localizados ou generalizados. Em 

ambos os casos devem ser tomadas medidas que visem tanto à segurança do 

abastecimento, quanto o atendimento as demandas básicas da população, a fim de 

garantir a cota mínima de água potável de abastecimento da população. 

Os principais problemas relativos à distribuição e consumo de água podem 

acontecer em qualquer uma das etapas do processo: captação, adução, tratamento 

e distribuição. Assim como no sistema de esgotamento sanitário pode ocorrer nas 

infraestruturas (poços de visita), rede coletora, Estação de Tratamento, ligações de 

esgoto, e na disposição final dos resíduos pode ocorrer acidentes com veículo 

coletor ou no manejo de águas pluviais com a ocorrência de inundações devido aos 

períodos de intenso índice pluviométrico que, associados ao desnudamento do solo, 

ou da ausência/dimensionamento incorreto dos dispositivos de coleta da água 

pluvial, acabam por gerar graves problemas a população, como deslizamentos de 

terra, inundações, doenças de veiculação hídrica. 

Os prováveis problemas que demandarão ações de emergência e 

contingência componente do saneamento básico estão elencados no quadro a 

seguir, bem como as ações demandadas para corrigir e minimizar os impactos para 

cada uma das categorias. Os responsáveis pela realização das ações são o Poder 

Municipal junto à detentora da concessão do abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. 
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Quadro 71: Principais eventos de emergência e ações de emergência e contingência para o sistema de abastecimento de água 

OCORRÊNCIA DESCRIÇÃO AÇÕES DE PREVENÇÃO 
AÇÕES DE EMERGÊNCIA E 

CONTINGÊNCIA 

Queda no fornecimento 
de energia elétrica. 

A interrupção do fornecimento de 
energia elétrica pode ser provocada por 
diversos fatores que não estão no 
controle da concessionária do serviço, 
tais como interrupção programada, 
interrupção acidental na rede ou 
defeitos nas instalações elétricas. 

- Disponibilizar geradores reservas. 

- Comunicar à concessionária de energia 
elétrica para a disponibilização de gerador de 
emergência na falta continuada de energia;  
- Controlar a água disponível em 
reservatórios;  
- Disponibilizar caminhões pipa para 
fornecimento emergencial de água. 
 - Comunicar à comunidade afetada. 

Vandalismo e/ou 
sinistros. 

Ações de vândalos e/ou ocorrência de 
danos e de prejuízos em consequência 
de um acidente ou evento adverso, 
como incêndio, desabamento, 
inundações, dentre outros. 

- Implantar cercas, uso de trancas e cadeados, 
sistemas de iluminação e vigilância eletrônica, e 
em alguns casos o uso de vigilantes, 
principalmente no período noturno.  
- Realizar educação ambiental. 

- Fazer manutenção corretiva;  
- Caso tais medidas sejam ineficientes e os 
vândalos causem algum tipo de dano às 
estruturas, deve-se comunicar à polícia, que 
tomará as devidas providências. 

Seca prolongada. 

Situações de seca prolongada que 
venham a comprometer a vazão do Rio 
Providencia e mananciais, fazendo com 
que funcionem em estado crítico por 
conta da diminuição no volume de água, 
afetando todo o sistema. 

- Realizar campanhas de conscientização para 
que a população economize água. 
- Preservar as matas ciliares e nascentes. 
- Ativar os PTPs inativos de emergência para 
abastecer a rede de abastecimento; 

- Disponibilizar caminhões pipa para 
fornecimento emergencial de água.  
- Comunicar à comunidade afetada.  
- Controlar a água disponível em 
reservatórios;  
- Declarar racionamento de água quando 
necessário. 

Danificação da 
estrutura e 

equipamentos de 
captação, reservação 

ou rompimento de 
redes e linhas adutoras 

de água tratada 

Há diversos fatores que propulsionam o 
rompimento das ligações, entre eles o 
erro de cálculo nos projetos, a pressão 
elevada, o tipo de material utilizado na 
construção do dispositivo, e o tráfego de 
veículos pesados sobre as adutoras. 

- Manutenção periódica dos equipamentos;  
- Criteriosidade na escolha de materiais para a 
construção do sistema;  
- Montar equipe de “caça” vazamentos; 
- Setorizar as redes de distribuição para minimizar 
os impactos; 

- Isolar a área e informar à prestadora dos 
serviços de abastecimento, para que tome as 
providencias necessárias; 
- Fazer manutenção ou troca das redes/linhas; 
 - Comunicar à comunidade afetada. 

Contaminação 
acidental da água. 

Acidentes podem causar contaminação 
de tal magnitude que pode impedir o 
acesso à água para o atendimento de 
condições básicas da população. 
Fatores como dissolução de 
substâncias ferruginosas, produtos 
resultantes de agrotóxicos e descarte 
irregular de esgotos podem ocasionar 
tal situação. 

- Avaliação de ponto de captação para enchimento 
da caixa d’água com caminhão pipa; 
- Avaliação contínua do ponto de captação;  
- Diagnóstico periódico da qualidade da água, 
atentando-se principalmente para cloro residual, 
nutrientes, E. coli ou coliformes termo tolerantes;  
- Implantação de soluções 
alternativas/complementares ao sistema de 
abastecimento convencional 

- Identificar o ponto de contaminação;  
- Comunicar à Secretaria Municipal de saúde 
e à prestadora dos serviços de 
abastecimento;  
- Suspender a distribuição da água; 
- Disponibilizar carros pipas para o 
atendimento da população prejudicada. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Quadro 72: Principais eventos de emergência e ações de emergência e contingência para o sistema de esgotamento sanitário. 

OCORRÊNCIA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

Contaminação 
química dos 

compartimentos solo 
e água 

Lançamentos de produtos químicos; 
Irresponsabilidade ou acidentes nas 
indústrias da região; 

- Fiscalizar os pontos de lançamento do efluente das indústrias 
locais.  
- Realizar programa de controle de lançamentos não 
autorizados na rede de esgoto; 

- Detectar o local e o tipo de produto lançado na rede, 
tomando medidas para que o problema não prejudique 
o tratamento; 

Formação de gases 
Decomposição anaeróbia da matéria 
orgânica devido à sedimentação de 
sólidos no interior da rede coletora; 

- Promover limpeza nos poços de visita para evitar a 
sedimentação de matéria orgânica; 

- Comunicar a prestadora dos serviços; 

Problemas nos 
equipamentos 

Erro de operação 
Erro na manutenção e instalação dos 
conjuntos motor-bomba;  
Falta de limpeza e manutenção das 
estações elevatórias; 

- Obter equipamento reserva para substituição e automação;  
- Inspeção periódica para verificar o funcionamento do 
equipamento reserva, do sistema de automação e das 
instalações da estação elevatória. 

- Comunicar a prestadora dos serviços; 
- Consertar ou substituir equipamento danificado; 
- Revisar procedimentos de manutenção e operação. 

Rompimento de 
tubulações  

Aumento da pressão na rede; 
Interrupção do fluxo de esgoto devido à 
disposição de corpos estranhos na rede 
sanitária; 
Instalação inadequada da rede 
(procedimento e/ou profundidade). 

- Verificar continuamente as condições de operação das redes; 
- Manutenção e controle das tubulações; 
- Fiscalizar instalação das redes para cumprimento da 
profundidade mínima. 

- Parada de operação das estações elevatórias; 
- Isolar e sinalizar a área a ser reparada; 
- Comunicar a autoridade de trânsito sobre interdição da 
via; 
- Troca das tubulações danificadas; 

Falta de energia 
Queda de postes de energia;  
Cortes no fornecimento de energia. 

- Manter um sistema alternativo de geração de energia; 
- Inspeção periódica para verificar se o sistema de energia 
alternativo está em condições de operação. 

- Comunicar a operadora responsável pelo fornecimento 
de energia; 
- Acionar o gerador; 
- Instalar tanque de amortecimento do esgoto 
extravasado a fim de evitar a poluição do solo e água. 

Retorno de esgoto 
nos imóveis 

Acúmulo de resíduo sólido nas 
tubulações;  
Falta de caixas de gordura;  

- Fiscalização e conscientização da população em relação ao 
bom uso da rede de esgotamento sanitário. 
 

- Mobilizar equipe, ferramentas e veículos para fazer o 
desentupimento das tubulações; 
- Realizar o HIDROJATEAMENTO na rede, associado a 
sucção por limpa fossa, se necessário; 

Ligações de águas pluviais à rede de 
esgoto; 
Irresponsabilidade ou desconhecimento 
dos usuários quanto às normas. 

- Fiscalização da ligação nas novas moradias e na rede com a 
detecção de ligações clandestinas; 
- Instalação de válvulas de retenção para evitar refluxo. 

- Desligamento das ligações clandestinas detectadas 
associadas a ações como multas. 

Sabotagem 
Sabotagem e danificação das partes 
constituintes da ETE; 

- Instalação de dispositivos de segurança e monitoramento 24 
horas contra violação; 

- Acionamento da polícia caso os dispositivos de 
segurança acusem arrombamento; Manutenção ou 
troca das partes danificadas. 

Assoreamento das 
redes 

Entrada de areia nas juntas e nos poços 
de visita; 

- Limpeza e inspeção frequentes das redes coletoras e dos 
poços de visita; 

- Limpar os poços de visita e as redes coletoras com 
HIDROJATEAMENTO; 

Extravasamento das 
fossas sépticas e 

sumidouros 

Falta de manutenção; 
Colmatação dos orifícios que dispersam 
o líquido ocasionando o seu acúmulo; 
Ações de vandalismo; 
Subdimensionamento. 

- Realizar vistoria mensal do nível da fossa séptica pelo 
usuário; 
- Realizar a remoção periódica dos resíduos; 
- Fiscalizar os resíduos que estão sendo direcionados a fossa, 
evitando resíduos sólidos que não seja biodegradável; 
- Fiscalizar o dimensionamento adequado das fossas sépticas 
na fase de alvará de construção das casas que utilizarem essa 
tecnologia 

- Providenciar o caminhão limpa fossa; 
- Isolar a área; 
- Aplicar sanções aos infratores e cobrar a adequação 
da fossa em caso de reincidência; 
- Remover possíveis pontos de disseminação de 
contaminação. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Quadro 73: Principais eventos de emergência e ações de emergência e contingência para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
EVENTOS  POSSÍVEIS CAUSAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

Paralisação do 
sistema de limpeza 

urbana 

Greve ou problemas 
operacionais com 
funcionários  

- Oferecer condições justas de trabalho 
aos funcionários evitando assim 
qualquer paralização do sistema;  
- Realizar o pagamento de insalubridade 
aos funcionários da limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, conforme 
descrito em lei. 

-  Promover a contratação de diaristas para manutenção dos serviços 
emergenciais; 
- Mobilizar funcionários da Secretaria responsável por efetuarem a 
limpeza dos locais críticos, bem como do entorno de escolas, hospitais, 
etc. utilizando caminhões da frota municipal para coleta dos resíduos e 
destinação final;  
- Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade 
para colaborar aguardando a regularização do serviço mantendo 
estocado os resíduos;  
- Efetuar contratação emergencial de empresa especializada para suprir 
as necessidades essenciais, quando for o caso.  

Atraso na coleta de 
resíduos 

Falha mecânica nos 
veículos coletores; 

- Manter cadastro de locadoras de 
veículos especializados para situações 
emergenciais; 
- Possuir veículo reserva para 
substituição, sempre que necessário. 

- Agilizar o reparo/substituição de veículos avariados; 
- Caso necessário, alugar um veículo temporariamente. 

Danos físicos que 
interrompam as 
atividades do 

sistema; 

Ações de vandalismo que 
prejudiquem e/ou 
interrompam o 
andamento do sistema; 

- A Administração do município deve 
providenciar policiamento nas garagens 
onde ficam os veículos e os materiais 
utilizados para a limpeza urbana; 

Comunicar à polícia no caso de vandalismo e providenciar os reparos 
necessários; às instalações/equipamentos danificados; 
Realizar campanhas educativas para preservação dos bens públicos. 

Contaminação do 
meio ambiente 

Destinação incorreta dos 
resíduos; 
Tombamento de veículos 
coletores; 

- Sensibilização da população sobre a 
disposição final adequada dos resíduos; 
- Capacitação dos motoristas; 

- Comunicar a secretaria municipal de meio ambiente e infraestrutura para 
a regularização do local; 
- Aplicar sanção ao responsável pelo descarte inadequado e viabilizar a 
recuperação do local; 
- Em caso de acidente com o veículo coletor, informar a autoridade de 
trânsito e de meio ambiente, isolar a área, promover a recuperação 
ambiental.  

Paralisação parcial 
do aterro sanitário 

Ruptura de taludes; 
Falha mecânica dos 
veículos; 
Vazamento de chorume; 

- Monitoramento de taludes;  
- Revegetação de taludes  
- Implantação do sistema de drenagem 
superficial; 
- Manutenção periódica dos veículos.  

- Comunicar a secretaria de meio ambiente e solicitar a empresa 
responsável pelo aterro os reparos imediatos;  
Estabelecer prazos e cobrar os reparos necessários. 

Paralisação total 
do aterro sanitário 

- Greve geral;  
- Interdição ou embargo 
por algum órgão 
fiscalizador;  
-  Esgotamento da área 
de disposição;  

- Seguir as recomendações técnicas de 
execução do aterro;  
- Realizar regularmente as análises de 
água e solo, prevenindo-se quanto a 
focos de contaminação.  
- Manter cadastro de aterros sanitários 
próximos para realizar o desvio dos 
resíduos, quando necessário. 

- Informar a população para que ciente colabore até a situação se 
normalizar;  
- Contratar em caráter emergencial nova empresa para a disposição final 
dos resíduos;  
- Em caso de encerramento definitivo, contratar nova empresa com aterro 
próprio para a destinação final dos resíduos.  

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Quadro 74: Principais eventos de emergência e ações de emergência e contingência para os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

EVENTO POSSÍVEIS CAUSAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

Transbordamento de 
cursos d'água. 

Os transbordamentos podem derivar da 
precipitação e escoamento superficial 
acima da capacidade do sistema, do mau 
funcionamento do sistema por 
assoreamento, comprometendo a 
capacidade de escoamento por diminuição 
da área útil do conduto/curso d'água 

- Manutenção e reparação das 
estruturas de micro e 
macrodrenagem 
- Recuperação da mata ciliar próximo 
aos corpos hídricos 
- Implantação de um sistema de alerta 
e monitoramento de inundações 

- Evacuar a área rapidamente; 
- Informar ao corpo de bombeiros; 
- Informar à Secretaria de Meio Ambiente 

Deslizamentos de 
solo 

Os deslizamentos podem ocorrer devido à 
saturação do solo em épocas de chuvas 
intensas, falta de cobertura vegetal, 
declividade excessiva das encostas, 
ocupação irregular nas encostas ou 
desestabilização do solo em função das 
obras de infraestrutura 

- Controle do uso do solo Plantio de 
cobertura vegetal 
- Plano de drenagem urbana  
- Educação ambiental 
- Comunicar a defesa civil e ao corpo 
de bombeiros e retirada da população 
das áreas próximas aos 
deslizamentos 

- Controle do uso do solo  
- Plantio de cobertura vegetal 
- Plano de drenagem urbana 
- Educação ambiental 
- Comunicar a defesa civil e ao corpo de bombeiros e 
retirada da população das áreas próximas aos 
deslizamentos 

Pontos de 
estrangulamento 

Pontos de estrangulamento ocorrem pela 
obstrução das bocas de lobo ocasionada 
pela disposição incorreta de resíduos 
sólidos, ou pela quantidade inesperada de 
chuva que ocasiona intenso escoamento 
superficial que satura o sistema que não foi 
calculado para escoar tal volume 

- Manutenção e inspeção nos 
sistemas de drenagem;  
- Implantação de reservatórios de 
detenção a montante ou bacias de 
contenção;  
- Implantação de um sistema de alerta 
e monitoramento das enchentes. 

- Isolamento da área; 
- Informar a secretaria responsável para realizar a 
desobstrução e manutenções no local. 

Contaminação dos 
cursos d'água 

Pode ocorrer por interligações 
clandestinas no sistema de drenagem, 
principalmente esgoto, ou resíduos 
líquidos perigosos que são dispostos nas 
ruas, com o escoamento superficial esses 
resíduos líquidos chegam aos corpos 
d'água. 

- Inspeção e manutenção dos 
sistemas de drenagem;  
- Educação ambiental para a 
conscientização da população. 

- Comunicar a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo e à 
Defesa Civil para que sejam tomadas as medidas 
necessárias; 
- Disponibilizar acondicionamento adequado dos resíduos 
em logradouros públicos; 
- Alertar a população à montante do ponto de 
contaminação quanto ao risco de contaminação. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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10. VOLUME V 

10.1. PRODUTO E – PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES 

 

Cada conjunto de programas, projetos e ações visam melhorar a qualidade 

dos serviços, garantir o acesso aos serviços a todos os domicílios do município, 

torná-lo sustentável ambiental e economicamente, promover a articulação e a 

integração entre os quatro eixos e garantir a participação e o controle social nas 

políticas públicas deste setor. 

A definição dos programas, projetos e ações para os serviços de saneamento 

básico foi realizado em duas etapas, sendo: 

✓ Proposição de programas, projetos e ações; 

✓ Análise e aprovação dos programas, projetos e ações pelo comitê executivo 

e pelo comitê de coordenação; 

 

10.1.1. Metodologia 

 

Os projetos, de cada programa, que foram propostos para os quatro eixos do 

saneamento básico foram classificados de acordo com o tempo estimado para 

execução e o grau de dificuldade para implantação. 

O horizonte de planejamento para os Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSB) é de vinte anos, como está estabelecido nas diretrizes nacionais 

para o saneamento básico em Brasil (2007), acrescidos com mais 10 anos para 

compatibilizar com a legislação municipal autorizativa de concessão dos serviços 

de saneamento vigente. 

Respeitando o horizonte de planejamento do plano, os projetos, de cada 

programa, foram classificados temporalmente considerando metas em horizontes 

temporais distintos, apresentados a seguir. 

✓ META IMEDIATA (I) – 3 anos após aprovação do Plano; 

✓ META CURTO PRAZO (C) - 5 anos após a aprovação do Plano; 

✓ META MÉDIO PRAZO (M) - 10 anos após a aprovação do Plano; 

✓ META LONGO PRAZO (L) - 20 anos após a aprovação do Plano. 
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Para definir o grau de dificuldade para a execução dos projetos de cada 

programa, foram estabelecidos três níveis de dificuldade: grande dificuldade de 

execução, mediana dificuldade de execução e execução factível. No quadro a seguir 

são apresentadas as definições das classes, bem como, o código de cores 

convencionado para representá-las. 

 

Quadro 75: Convenção do grau de dificuldade para execução das ações e projetos. 

GRAU DE DIFICULDADE DE EXECUÇÃO 
CORES DE 

IDENTIFICAÇÃO 

Grande dificuldade de execução – Envolve cooperação estadual, 
federal, poderes executivo, legislativo e judiciário. A viabilidade da ação 
do projeto depende da cooperação de terceiros ou da formulação de 
novos regramentos jurídicos. 

 

Mediana dificuldade de execução – Envolve cooperação entre o poder 
executivo municipal e o poder legislativo municipal ou entre entidades 
representativas no âmbito municipal. 

 

Execução factível – Devido ao gerenciamento interno no âmbito do 
executivo municipal. 

 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Após identificadas as demandas existentes no município de Pau D’Arco - PA 

e elaborados os programas, projetos e ações que visam suprir o déficit dos serviços 

de saneamento básico, houve a definição da priorização dos projetos. A priorização 

será apresentada ao final do Produto E, de forma a orientar a gestão municipal na 

sua tomada de decisão para implementação do presente PMSB. 

 

10.1.2. Abastecimento de água potável 

 

Os Programas, Projetos e Ações, que a seguir serão apresentados e 

descritos, foram elaborados com a finalidade de promover a universalização da 

prestação do serviço de abastecimento de água potável, a qual deve ser realizada 

de forma segura e regular. Estes Programas, Projetos e Ações foram criados a partir 

da análise dos resultados do Diagnóstico Técnico-Participativo (apresentados no 

Produto C), e do cenário futuro desejado (apresentados no Produto D), constituído 

pelos objetivos definidos para o eixo de abastecimento de água (apresentados no 

Quadro 76). 
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Quadro 76: Objetivos definidos para o eixo de abastecimento de água potável. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

OBJETIVO ÁREA ATENDIDA 

A-1 

Estímulo à racionalização do consumo de água pelos 
usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de 
efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de 
chuva 

Zona urbana e rural 

A-2 
Regulamentar e oficializar a forma de prestação do serviço 
de abastecimento de água para consumo humano 

Zona urbana e rural 

A-3 Redução dos índices de perdas na distribuição Zona urbana 

A-4 Redução do consumo per capita Zona urbana e rural 

A-5 
Capacitação técnica e gerencial de dirigentes, técnicos e 
membros de conselhos de meio ambiente para fiscalização 
e monitoramento do serviço prestado 

Zona urbana e rural 

A-6 Tratamento da água de 100% dos SAA Zona rural 

A-7 Preservar, proteger e recuperar nascentes. Zona rural 

A-8 
Disponibilizar água potável para todas as comunidades 
rurais. 

Zona rural 

A-9 Reduzir o índice de inadimplência Zona urbana e rural 

A-10 
Aumento da vazão de produção de 67,5 m³/h para 132,5 
m³/h. 

Zona urbana 

A-11 Sustentabilidade econômico-financeira do SAA Zona urbana 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 
Tendo em vista o alcance dos objetivos apresentado no Quadro 76, foram 

elaborados 06 (seis) projetos os quais estão elencados no Quadro 77. O quadro 

citado apresenta na coluna grau de dificuldade de execução a cor de identificação 

e também a Meta que o projeto está vinculado. 

O projeto que visa atingir o objetivo A-2 (Regulamentar e oficializar a forma 

de prestação do serviço de abastecimento de água para consumo humano) e A-11 

(Sustentabilidade econômico-financeira do SAA) serão apresentados e detalhado 

no item que abordará o Desenvolvimento Institucional. 

 

Quadro 77: Projetos para o eixo de Abastecimento de Água. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

PROJETO 
PROJETO 
(CÓDIGO) 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

A-1 
Sensibilização e conscientização de usuários do 
SAA 

SAA1 I A-4 

A-5 

A-3 Redução dos índices de perdas na distribuição SAA2 M 

A-6 Água segura SAA3 I 

A-7 
Proteção e recuperação de nascentes em 
propriedades rurais 

SAA4 I 

A-8 
Universalização do abastecimento de água na 
zona rural 

SAA5 C 

A-10 Aumento da vazão de produção de água no SAA SAA6 C 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Os projetos do eixo de abastecimento de água potável foram distribuídos em 

03 (três) grupos. Cada um dos grupos de projetos representa um programa os quais 

foram assim denominados: Programa de Infraestrutura e Gestão, Programa de 

Segurança das Águas, Programa de Educação Ambiental e Programa de 

Gerenciamento do Sistema de Abastecimento de Água. 

 

10.1.2.1. Programa de Infraestrutura e Gestão 

 

O Programa de Infraestrutura é constituído pelos seguintes projetos: SAA2 

(Redução dos índices de perdas na distribuição), SAA3 (Água Segura.), SAA5 

(Universalização do abastecimento de água na zona rural) e SAA6 (Aumento da 

vazão de produção de água no SAA). No quadro a seguir estão descritas as ações 

previstas para a execução dos três projetos do Programa de Infraestrutura e Gestão. 
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Quadro 78: Descrição das ações do Projeto SAA2, SAA3, SAA5 e SAA6 (1). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SAA2 

SAA1.1 

Encaminhar um ofício à prestadora dos serviços de abastecimento de água para solicitar a diminuição das 
perdas de distribuição do SAA zona urbana. 

A administração municipal (representada pela Secretaria de Meio Ambiente) em posse do PMSB de Pau D’Arco onde 
é identificado o % de 31,82% de perdas de água na distribuição deverá redigir um ofício onde deverá ser relatado a 
demanda por redução desta perda ao longo do período determinado pelo PMSB. 

Controle e redução de perdas não físicas (inclui cadastro comercial, micromedição, combate a fraudes); 

SAA1.2 

Acompanhar o andamento da solicitação feita à prestadora dos serviços de abastecimento de água 

O Secretaria de Meio Ambiente deverá solicitar à prestadora dos serviços de abastecimento de água, periodicamente 
e através de ofício, informações sobre o andamento do pedido realizado e as medidas em execução. 

SAA3 

SAA3.1 

Capacitar as associações responsáveis pelo gerenciamento do sistema de tratamento de água e distribuição 
dos SAA coletivos instalados na zona rural em parceria com a Administração Municipal 

A Secretaria de Meio Ambiente deverá cadastrar as associações e pessoa responsável pelo monitoramento diário dos 
sistemas, bem como promover por meio de empresa terceirização a capacitação do pessoal responsável pela operação 
do sistema na zona rural 

SAA3.2 

Levantar e estimar os custos com ampliação, operação e gerenciamento do sistema de tratamento de água 

A Secretaria de Meio Ambiente deverá levantar e estimar os custos com implantação, operação, manutenção e 
gerenciamento do sistema de tratamento de água para o conjunto do SAA instalado (equipamentos dosadores de cloro 
e flúor, acessórios para instalação, insumos - cloro e flúor -, e recursos humanos - gestor, operador do sistema e técnico 
em química). Após realizar o levantamento de custos, a Secretaria de Meio Ambiente deverá compará-los com os 
custos com a contratação de uma empresa terceirizada para prestar o mesmo serviço. 

SAA3.3 
Comprar os equipamentos e acessórios para instalação do sistema de tratamento de água. 

Após definido o equipamento e acessórios, iniciar o processo de compra. 

SAA3.4 
Instalar os sistemas de tratamento de água. 

Após as etapas de planejamento, realizar a instalação do sistema de tratamento de água na saída dos PTP existentes. 

SAA3.5 

Contratar empresa para prestar o serviço de tratamento e controle da qualidade da água, caso a administração 
pública, ou a associação de água (conveniada à prefeitura) decida terceirizar o serviço 

A secretaria de meio ambiente, ou associação (conveniada à prefeitura) deverão contratar uma empresa que ficará 
responsável por instalar e operar o equipamento de tratamento de água, e controlar a qualidade da água. 

SAA3.6 

Solicitar a empresa contratada relatórios periódicos com informações sobre o serviço prestado. 

A empresa contratada deverá enviar mensalmente para a Secretaria de Meio Ambiente, ou para associação 
(conveniada à prefeitura) um relatório informando os custos com insumos, equipamentos, recursos humanos, resultado 
das análises de água, e outras informações julgadas necessárias 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Quadro 79: Descrição das ações do Projeto SAA2, SAA3, SAA5 e SAA6 (2). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SAA5 

SAA5.1 

Obter recursos financeiros para ampliação de rede de distribuição, perfuração de 1 (um) PTP e instalação de 1 
(um) reservatório com capacidade de 10 m³ no Assentamento Padre Expedito. 

A administração pública municipal em posse do PMSB, que apresenta as necessidades de investimentos na ampliação 
da rede existente, 2.000 metros de rede de distribuição de água DN 50mm, e a perfuração de 1 (um) PTP, implantação 
de 1.500 metros de rede de distribuição de água DN 50mm, implantação de reservatório com volume de 10 m³ para 
atender famílias do assentamento que não são atendidas por sistema coletivo de abastecimento de água. Portanto, 
deverá buscar junto aos deputados estaduais emenda parlamentar com a finalidade de regularização do sistema de 
abastecimento de água do Assentamento Padre Expedito ou junto a FUNASA concorrer a convênios voltados para o 
abastecimento de água na zona rural, incluindo propostas que atendam a situação diagnosticada. 

SAA5.2 

Obter recursos financeiros para investimento em ampliação da capacidade do reservatório instalado para 20 
m³ na Região do Posto Tupi. 

A administração pública municipal em posse do PMSB, que apresenta as necessidades de investimentos na ampliação 
da reservação para o volume de 20 m³ para que atenda a comunidade com água em quantidade no período de 
estiagem. 

SAA5.3 

Obter recursos financeiros para investimento em ampliação da produção de água na Associação Vitoria, por 
meio da perfuração de 1 (um) PTP. 

A administração pública municipal em posse do PMSB, que apresenta as necessidades de investimentos na ampliação 
da produção de água por meio da perfuração de 1 (um) PTP para que atenda a comunidade com água ao longo do 
período de estiagem. 

SAA6 SAA6.1 

Obter recursos financeiros para perfuração de 3 (três) PTP na zona urbana de Pau D’Arco 

A administração pública municipal em posse do PMSB, que apresenta as necessidades de investimentos na ampliação 
da produção de água por meio da perfuração de 3 (três) PTP para alcance da universalização do atendimento na zona 
urbana. Portanto, deverá estimar a necessidade de investimento na concessão dos serviços de abastecimento de água. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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10.1.2.2. Programa de Segurança das Águas 

 

O Programa de Segurança das Águas é constituído apenas pelo projeto SAA-

4 (Proteção e recuperação de nascentes em propriedades rurais), sendo que as 

ações previstas para a sua execução estão descritas no quadro 80. 

 

Quadro 80: Descrição das ações do Projeto SAA4. 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SAA4 

SAA4.1 

Realizar campanha para mobilizar os proprietários de terras, onde 
há nascentes de águas, a participar do projeto de proteção e 
recuperação de nascentes. 

Elaborar materiais educativos e informativos para divulgar e promover 
o projeto. Nos materiais, também deverá ser informado como as 
pessoas interessadas em participar deverão fazer para se cadastrar. 

SAA4.2 

Fazer o cadastramento dos proprietários de terras, onde há 
nascentes de águas, interessados em participar do projeto. 

O cadastramento deverá ser feito em local e data a ser definido, pelo 
proprietário da terra, o qual deverá comprovar a propriedade. Após 
finalizado o período de cadastro, serão agendadas visitas técnicas nas 
propriedades rurais para fazer levantamento de dados 

SAA4.3 

Realizar visitas técnicas. 

Serão feitas visitas técnicas nas propriedades para verificara a situação 
das nascentes de água. Durante a visita deverão ser levantadas as 
seguintes informações para complementar o cadastro: localização 
geográfica; situação da vegetação no entorno da nascente de água, 
registro fotográficos); classificação da nascente segundo o processo de 
formação (nascente de fundo de vale, nascente de encosta, nascente 
de contato, etc.); outras informações necessárias. 

SAA4.4 

Elaborar projetos para proteger e recuperar as nascentes de água. 

Após analisada a situação de cada nascente de água, deverá ser 
elaborado um projeto para proteger e recuperar a nascentes e o entorno 
delas prevendo ações como: delimitação e cerca a área no entorno da 
nascente e olhos d’água perenes; fazer recomposição da APP com 
ocupação consolidada; construção de estruturas para captação de 
água e proteção das nascentes e outras ações que julgadas 
necessárias; 

SAA4.5 

Realizar atividades de mobilização e participação social nas 
escolas. 

Elaborar projeto para incluir professores e alunos das escolas locais. O 
objetivo é, respeitando o currículo escolar, trabalhar de forma 
interdisciplinar a Água (A água e a sua importância para vida na Terra; 
O ciclo da Água; Impacto na qualidade e na disponibilidade da água; e 
proteção e recuperação de nascentes de água) desenvolvendo 
atividades em sala de aula e fora dela 

SAA4.6 

Executar e acompanhar o resultado dos projetos para proteger e 
recuperar nascentes de água. 

Após as etapas de mobilização social e planejamento, executar os 
projetos. Após implantado, periodicamente deverão ser feitas visita, 

análise dos resultados obtidos e manutenções caso sejam necessárias. 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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10.1.2.3. Programa de Educação Ambiental 

 

O Programa de Educação Ambiental é constituído apenas pelo projeto SAA-

1 (Sensibilização e conscientização de usuários de SAA), sendo que as ações 

previstas para sua execução estão descritas no quadro 81. 

 

Quadro 81: Descrição das ações do Projeto SAA1. 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SAA1 

SAA1.1 

Realizar campanhas para mobilizar os usuários de SAI a participar 
do projeto 

Fazer a divulgação do projeto para mobilizar e conseguir a adesão dos 
usuários de SAA, tanto zona urbana como rural. Sugere-se o uso de 
folders, cartazes, rádios, carro de som e visitas de agentes comunitários 
de saúde, entre outras formas. 

SAA1.2 

Fazer o cadastramento das Soluções Individual (SAI) de 
abastecimento de água para consumo humano 

Deverá ser feito o levantamento e o cadastro das SAI existentes no 
município. Neste cadastro constará a identificação do proprietário, o 
endereço do domicílio, números de pessoas atendidas, o tipo de 
manancial, tipo de poço em caso de manancial e a outorga de uso (caso 
exista).  

SAA1.3 

Fazer análise microbiológica e físico-química da água das SAI. 

Coletar água de cada SAI para realizar a análise microbiológica e físico-
química a fim de verificar são apropriadas para consumo humano. 

SAA1.4 

Elaborar palestras e capacitações para orientar os usuários das 
SAI e do SAA como cuidar da água utilizada para consumo 
humano e a importância da redução do consumo per capita. 

Elaborar palestras e capacitações para orientar a população que 
consomem água de SAI a cuidar da água desde o ponto de captação 
até o momento do consumo. Para tanto sugere-se capacitações com 
os temas limpeza de caixa d’água e desinfecção da água. Além dos 
cuidados, promover palestras quanto a importância da redução do 
consumo per capita em busca do alcance das metas do presente 
PMSB. 

SAA1.5 

Elaborar oficinas de fomento à eficiência energética, ao reúso de 
efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva 

Elaborar oficinas para orientar a população da zona urbana e rural, 
utilizando-se de estratégias como oficinas itinerantes, redes sociais, 
materiais de divulgação, rádio e carro de com.  

SAA1.6 

Distribuir Hipoclorito de Sódio 2,5%. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente deve apoiar a Secretaria 
Municipal de Saúde na gestão da distribuição do Hipoclorito de Sódio 
2,5% (que pode ser adquirido junto ao Centro Estadual de Vigilância 
em Saúde – CEVS) e orientação dos usuários. 

SAA1.7 

Acompanhar o desenvolvimento e os resultados do projeto. 

Após implementado o projeto, deverão ser realizadas visitas periódicas 
aos domicílios para verificar seus os usuários estão seguindo as 
orientações e verificar se eles precisam de algum tipo de auxílio 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

10.1.3. Esgotamento Sanitário 
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Os Programas, Projetos e Ações, que a seguir serão apresentados e 

descritos, foram elaborados com a finalidade de promover a universalização da 

prestação do serviço de abastecimento de água potável, a qual deve ser realizada 

de forma segura e regular. Estes Programas, Projetos e Ações foram criados a partir 

da análise dos resultados do diagnóstico técnico-participativo (apresentados no 

Produto C), e do cenário futuro desejado (apresentados no Produto D), constituído 

pelos objetivos definidos para o eixo de esgotamento sanitário (apresentados no 

Quadro 82). 

 
Quadro 82: Objetivos definidos para o eixo de Esgotamento Sanitário. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

OBJETIVO 
ÁREA 

ATENDIDA 

E-1 
Coletar, tratar e fazer a disposição ambientalmente adequada 
do esgoto sanitário da zona urbana. 

Zona urbana  

E-2 Construção de módulos sanitários. Zona urbana 

E-3 
Estabelecer e implantar sistema de tratamento individual que 
seja viável e sustentável economicamente 

Zona rural 

E-4 
Informar e orientar a população como deve ser feita a disposição 
do esgoto sanitário. 

Zona rural 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Tendo em vista o alcance dos objetivos apresentado no Quadro 82, foram 

elaborados 5 (cinco) projetos os quais estão elencados no Quadro 83. O quadro 

citado apresenta na coluna grau de dificuldade de execução a cor de identificação 

e também a Meta que o projeto está vinculado. 

 

Quadro 83: Projetos para o eixo de Esgotamento Sanitário. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

PROJETO 
PROJETO 
(CÓDIGO) 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

E-1 
Funcionamento do sistema coletivo de esgotamento 
sanitário na zona urbana. 

SES1 I 

E-2 Fiscalização das instalações de esgotamento sanitário SES2 M 

E-3 Melhorias sanitárias. SES3 C 

E-4 
Implantação de sistemas de tratamento e disposição 
individual ambientalmente adequados de esgoto sanitário 
na zona rural. 

SES4 L 

E-1, E-2, 
E-3, E-4 e 

E-5 
Destino certo para o esgoto sanitário (zona urbana e rural). SES5 L 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Os projetos do eixo de esgotamento sanitário foram distribuídos em 3 (três) 

grupos. Cada um dos grupos de projetos representa um programa os quais foram 
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assim denominados: Programa de Infraestrutura, Programa de Fiscalização e 

Programa de Educação Ambiental. 

 

10.1.3.1. Programa de Infraestrutura 

 

O Programa de Infraestrutura é constituído pelos seguintes projetos: SES1 

(Implantação de um sistema coletivo de esgotamento sanitário na zona urbana), 

SES3 (Melhorias sanitárias) e SES4 (Implantação de sistemas de tratamento e 

disposição individual ambientalmente adequados de esgoto sanitário na zona rural). 

Nos Quadros 84 e 85, estão descritas as ações previstas para a execução dos três 

projetos do Programa de Infraestrutura. 

 

Quadro 84: Descrição das ações do Projeto SES1, SES3 e SES4(1). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SES1 

SES1.1 

Realizar reunião entre Administração Municipal e Prestadora dos 
Serviços de Esgotamento Sanitário 

Realizar reunião de trabalho entre entidade da administração municipal e 
prestadora dos serviços para definir planejamento para o funcionamento do 
sistema já instalado de esgotamento sanitário no município de Pau D’Arco , 
bem como sua ampliação no que tange a rede coletora e, se necessário, 
estação de tratamento. 

SES1.2 

Solicitar, via ofício, a elaboração de projeto executivo e econômico do 
Sistema de Esgotamento Sanitário implantado na zona urbana, bem 
como cadastramento das redes instaladas nas 3 ruas. 

Solicitar à Prestadora dos Serviços de forma oficial a elaboração dos 
estudos e projetos físicos e econômicos do sistema de esgotamento 
sanitário instalado, bem como a realização de estudo prévio da infraestrutura 
instalada. 

SES1.3 

Avaliação do projeto de sistema coletivo de tratamento de 
esgotamento sanitário instalado, para avaliar se atende realidade do 
município. 

Avaliação do projeto de sistema de esgotamento sanitário instalado, se está 
condizente com a realidade do município, atendendo à legislação estadual 
e a destinação do efluente tratado esteja de acordo com os respectivos 
planos de bacia hidrográfica, enquadramento do corpo receptor e os usos 
previstos. 

SES1.4 

Regularização do Licenciamento Ambiental das infraestruturas 
existentes 

Após as etapas de planejamento, execução das obras de implantação é 
necessária a emissão da Licença de Operação para o funcionamento da 
rede coletora e ETE, devendo ser solicitado ao prestador de serviço a 
realização da regularização ambiental. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021.  
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Quadro 85: Descrição das ações do Projeto SES1, SES3 e SES4(2). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SES3 

SES3.1 

Realizar levantamento do número, localização e cadastramento das 
famílias que possuem domicílios sem banheiro em situação de 
precariedade habitacional. 

Realizar levantamento baseado no modelo LENE – Ficha de 
Levantamento de Necessidade de Melhorias de MSD, disponível no 
endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/web/guest/melhorias-
sanitarias-domiciliares. 

SES3.2 
Realizar cadastramento das famílias de baixa renda em situação de 
precariedade habitacional a serem contempladas com obras de melhorias 
sanitárias domiciliares. 

SES3.3 

Elaborar projeto executivo dos módulos a serem implantados. 

Elaborar projeto executivo básico para captar recursos para participação de 
programas de melhorias sanitárias domiciliares. O endereço eletrônico 
http://www.funasa.gov.br/web/guest/melhorias-sanitarias-domiciliares 
contém referência de projetos e Manual de Orientações Técnicas para 
Elaboração de Propostas para o Programa de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares. 

SES3.4 

Realizar a execução das obras de melhorias sanitárias domiciliares. 

Após elaborar o projeto e obter recursos financeiros, executar as obras 
de melhorias sanitárias domiciliares. 

SES3.5 

Realizar ações de educação ambiental com a população beneficiada. 

Destacar importância do correto destino e tratamento dos esgotos sanitário 
para a saúde e qualidade de vida da população. Capacitar a população 
quanto ao correto funcionamento do sistema implantado, destacando a 
necessidade de limpeza periódica da fossa séptica 
e correto destino do lodo retirado. 

SES4 

SES4.1 
Realizar levantamento do número de domicílios sem solução individual 
de tratamento de esgotos sanitários (fossa séptica + filtro anaeróbio + 
sumidouro) e cadastramento das mesmas. 

SES4.2 

Mapear pontos de destino irregular de esgotos sanitários na área rural. 

Definir áreas prioritárias para implantação de soluções individuais de 
tratamento. Áreas próximas a escolas, poços utilizados para consumo 
humano, salões e espaços públicos com eventual circulação ou 
aglomeração de pessoas. 

SES4.3 

Elaborar projeto físico-financeiro de instalação de solução de 
tratamento individual composto por fossa séptica, filtro anaeróbio e 
sumidouro. 

O dimensionamento do tanque séptico e unidades complementares de 
tratamento deve ser realizado segundo as orientações da norma técnica 
brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT-NBR 
7.229/93 e ABNT-NBR 13.969/97.  

SES4.5 

Realizar a construção das soluções de tratamento individual. 

Após elaborar o projeto e obter recursos financeiros, construir as soluções 
de tratamento individual. 

SES4.6 

Realizar ações de educação ambiental com a população beneficiada. 

Destacar importância do correto destino e tratamento dos esgotos sanitário 
para a saúde e qualidade de vida da população. Capacitar a população 
quanto ao correto funcionamento do sistema implantado, destacando a 
necessidade de limpeza periódica da fossa séptica e correto destino do lodo 
retirado. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

  

http://www.funasa.gov.br/web/guest/melhorias-sanitarias-domiciliares
http://www.funasa.gov.br/web/guest/melhorias-sanitarias-domiciliares
http://www.funasa.gov.br/web/guest/melhorias-sanitarias-domiciliares
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10.1.3.2. Programa de Fiscalização 

 

O Programa de Fiscalização é constituído apenas pelo projeto SES-2 

(Fiscalização das instalações de esgotamento sanitário), sendo que as ações 

previstas para a sua execução estão descritas no Quadro 86. 

 

Quadro 86: Descrição das ações do Projeto SES2. 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SES2 

SES2.1 

Regulamentação da obrigatoriedade de solução individual de 
esgotamento adequada. 

Regulamentar a obrigatoriedade de não havendo rede de coleta de esgoto 
sanitário, ser implantada solução individual de esgotamento sanitário para 
liberação do habite-se e/ou alvará sanitário. 

SES2.2 

Elaborar cadastro municipal de sistemas individuais de esgotamento 
sanitário. 

Este cadastro deve ser realizado por meio de habite-se e levantamento a ser 
realizado por meio de visitas as residências ou questionário respondido pelos 
próprios moradores ou agentes de saúde que atendem a área a fim de 
mapear quantitativamente a necessidade de instalação de soluções 
adequadas e pontos de ligações irregulares. 

SES2.3 

Realizar capacitações periódicas da equipe responsável pelas 
vistorias e emissão do habite-se e/ou alvará sanitário. 

Capacitar os servidores responsáveis pela avaliação do imóvel para 
concessão do habite- se sobre o correto dimensionamento, localização do 
sistema no lote de forma que possibilite o acesso para limpeza e 
manutenção, e, futuramente, ligação do sistema na rede coletora do sistema 
coletivo de esgotamento sanitário. 

SES2.4 

Estabelecer rotina de vistoria da solução individual de esgotamento 
sanitário para concessão do habite-se e/ou alvará sanitário. 

Verificar o atendimento ao regulamento municipal para soluções individuais 
de esgotamento sanitário privilegiando, sempre que as condições físicas, 
geológicas e hidrogeológicas permitirem (verificadas por responsável técnico 
e atendidas as condições da ABNT NBR 13969/97), a infiltração no solo após 
tanque séptico e filtro anaeróbio. Verificar a localização da solução de 
tratamento individual possibilitando o acesso para manutenções e limpezas 
futuras e, quando futuramente implantada, a possibilidade de conexão com 
a rede coletora de esgoto do sistema de tratamento coletivo de esgotos. 

SES2.5 

Estabelecer rotina de fiscalização das soluções individuais de 
esgotamento sanitário e atualização de cadastro municipal. 

Realizar fiscalização periódica (anual ou a cada dois anos) das condições 
das soluções individuais, frequência de limpeza do sistema e destino do lodo 
extraído da fossa séptica. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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10.1.3.3. Programa de Educação Ambiental 

 

O Programa de Educação Ambiental é constituído apenas pelo projeto SES5 

(Destino certo para o esgoto sanitário – zona urbana e rural), sendo que as ações 

previstas para a sua execução estão descritas no Quadro 85. 

 

Quadro 87: Descrição das ações do Projeto SES5. 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

SES5 

SES5.1 

Realizar ações de educação ambiental nas escolas primárias sobre os 
problemas da falta de esgotamento sanitário para a saúde e maneiras 
de evitar contato. 

Elaborar agenda de educação ambiental que seja abordado com 
linguagem adequada para cada faixa etária o tema de esgotamento sanitário, 
as doenças e os impactos no meio ambiente e na qualidade das águas pela 
falta de tratamento e destino inadequado. 

SES5.2 

Realizar ações de educação ambiental com os servidores públicos 
responsáveis por autorizar e fiscalizar novas construções. 

Capacitar os servidores públicos diretamente envolvidos com a fiscalização 
sobre o correto dimensionamento, necessidade de manutenção periódica, 
e para novas residências, a correta localização do sistema individual no 
lote de forma a facilitar a manutenção e limpeza, e futuramente, realizar a 
ligação na rede de coleta de esgoto sanitário. 

SES5.3 

Realizar ações de educação ambiental e elaborar material de 
orientação para pedreiros e construtores civis que atuam no município. 

Realizar oficinas práticas para construção de soluções individuais de 
tratamento corretamente dimensionados e localizados no terreno, 
possibilitando a limpeza e futura ligação com a rede coletora pública, de 
forma a capacitar a mão de obra envolvida na execução de novas 
residências. 

SES5.4 

Realizar ações de educação ambiental e elaborar material de orientação 
divulgando a nova regulamentação de esgotamento sanitário no 
município. 

Realizar ações de educação com a população em geral, para divulgação da 
nova regulamentação quanto às soluções individuais de tratamento, 
dimensionamento correto, prazos para adequação das soluções individuais 
com problemas, ações previstas dentro do plano, os problemas causados 
pela ligação irregular à rede de drenagem e a melhoria da qualidade de vida 
e ambiental ao se adotar o correto tratamento e destino do esgoto sanitário. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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10.1.4. Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

Os Programas, Projetos e Ações, que a seguir serão apresentados e 

descritos, foram elaborados com a finalidade de promover a universalização da 

prestação do serviço de abastecimento de água potável, a qual deve ser realizada 

de forma segura e regular. Estes Programas, Projetos e Ações foram criados a partir 

da análise dos resultados do diagnóstico técnico-participativo (apresentados no 

Produto C), e do cenário futuro desejado (apresentados no Produto D), constituído 

pelos objetivos definidos para o eixo de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos (apresentados no Quadro 88). 

 

Quadro 88: Objetivos definidos para o eixo de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

OBJETIVO ÁREA ATENDIDA 

R-1 Coleta, organização de dados e geração de informações. Zona urbana e rural 

R-2 Tornar sustentável financeiramente a prestação do serviço. Zona urbana e rural 

R-3 
Implantar sistema de tratamento de resíduos sólidos para 
destinação ambientalmente adequada 

Zona urbana 

R-4 
Fomentar a participação de cooperativas e associações de 
materiais reutilizáveis 

Zona urbana e rural 

R-5 
Redução do volume de resíduos sólidos enviados para o 
aterro sanitário 

Zona urbana 

R-6 Reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos Zona urbana e rural 

R-7 
Educação ambiental que promovam a não geração, a 
redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de 
resíduos sólido 

Zona urbana e rural 

R-8 
Firmar acordo setorial entre o município e fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes de resíduos 
passíveis de logística reversa. 

Zona urbana 

R-9 Desativação do Lixão Municipal Zona urbana 

R-10 
Organizar e manter a coleta regular de resíduos sólidos na 
zona urbana. 

Zona urbana 

R-11 Implantar a coleta regular de resíduos sólidos na zona rural. Zona rural 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Tendo em vista o alcance dos objetivos apresentado no Quadro 88, foram 

elaborados 5 (cinco) projetos os quais estão elencados no Quadro 89. O quadro 

citado apresenta na coluna grau de dificuldade de execução a cor de identificação 

e também a Meta (apresentado no produto D) que o projeto está vinculado. 
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Quadro 89: Projetos para o eixo de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

PROJETO 
PROJETO 
(CÓDIGO) 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

DE EXECUÇÃO 

R-1, R-2, 
R-7 

Gestão integrada dos resíduos sólidos. RSD1 M 

R-9 Recuperação de áreas degradadas. RSD2 C 

R-3, R-4, 
R-8, R-10, 

R-11 

Implantação da Coleta Seletiva (zona urbana e 
rural) 

RSD3 L 

R-5 Destino certo para os resíduos sólidos RSD4 C 

R-6 Logística reversa. RSD5 L 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Os projetos do eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foram 

distribuídos em 2 (dois) grupos. Cada um dos grupos de projetos representa um 

programa os quais foram assim denominados: Gerenciamento dos resíduos sólidos 

e Coleta municipal eficiente. 

 

10.1.4.1. Programa Gerenciamento dos resíduos sólidos 

 

O Programa de Gerenciamento dos resíduos sólidos é constituído pelos 

projetos RSD1 (Gestão integrada dos resíduos sólidos) e RSD2 (Recuperação de 

áreas degradadas). No Quadro 90, estão descritas as ações previstas para a 

execução dos dois projetos do Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. 
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Quadro 90: Descrição das ações do Projeto RDS1 e RDS2. 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

RSD1 

RSD1.1 

Estabelecer diretrizes, procedimentos e critérios técnicos para o 
serviço de coleta e destino de resíduos da zona rural e da zona 
urbana. 

Prever o pleno atendimento das normativas (NBR 13221/94, relativa 
ao transporte de resíduos, e NBR 11174, NBR 12235 e NBR 1.183, 
relativas ao armazenamento de resíduos) e legislações a respeito. 

RSD1.2 

Reavaliação e definição de tarifa ou outra forma de cobrança, se for 
o caso, para a sustentabilidade da prestação do serviço público. 

Realizar avaliação fundamentada em estudos técnicos-econômicos do 
setor, prevendo soluções graduais e progressivas, objetivando o alcance 
a médio e longo prazos da sustentabilidade econômico-financeiro da 
prestação de serviços, através de sistema tributário justo e equitativo. 

RSD1.3 

Implementar rotina para obtenção de dados. 

Implementação do sistema de informações para controle das atividades 
realizadas. Registro do controle do número de caçambas coletadas, 
toneladas recolhidas, quilômetros percorridos nas rotas de coletas. 
Realizar periodicamente ensaio gravimétrico para caracterizar a 
composição do resíduo gerado e coletado no município, possibilitando a 
avaliação do percentual de resíduo reciclável, orgânico e rejeito, além 
dos tipos de materiais quem compõe o resíduo reciclável. 

RSD1.3 

Conscientização Ambiental em prol a não geração, reutilização e 
reciclagem dos resíduos 

Campanha de divulgação nas escolas e comunidade. Mutirão de 
divulgação porta a porta com participação de alunos, funcionários 
públicos e agentes voluntários multiplicadores. Deve ser elaborado 
material informativo sobre os procedimentos e principais ações do Plano. 
Deve ser trabalhado nas escolas informações sobre 3R’s. Esta primeira 
campanha deve abordar sobre coleta seletiva quando se falar em 3R’s, 
porém ainda sem relacionar os procedimentos de coleta seletiva, que 
será implantada em momento posterior. O tema gestão de resíduos 
sólidos deve ser inserido de forma transversal e fazer parte das 
atividades normais de ensino em escolas e de organizações sócias como 
projetos sociais, entre outros. O tema gestão de resíduos sólidos deve 
ser inserido de forma transversal e fazer parte das atividades normais de 
ensino em escolas e de organizações sócias como projetos sociais, entre 
outros. 

RSD2 

RSD2.1 

Realizar o cercamento e identificação da área do atual lixão e da área 
desativada. 

Garantir que não haja a disposição irregular de qualquer tipologia de 
resíduo, inclusive pelos órgãos da prefeitura na área do Lixão Municipal. 

RSD2.2 

Elaborar Plano de Recuperação de Área Degrada e protocolar junto 
ao ORGÃO LICENCIADOR, bem como sua execução. 

Realizar procedimentos estabelecidos na Diretriz Técnica N°. 07/2017 da 
FEPAM, disponível no endereço a seguir, 
http://www.fepam.rs.gov.br/CENTRAL/DIRETRIZES/DT-007-2017.PDF. 
Aguardar a análise pelo ORGÃO LICENCIADOR da Avaliação Preliminar 
e documentos apresentados para realização das próximas ações 
conforme licença a ser emitida pelo órgão.  

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
  

http://www.fepam.rs.gov.br/CENTRAL/DIRETRIZES/DT-007-2017.PDF
http://www.fepam.rs.gov.br/CENTRAL/DIRETRIZES/DT-007-2017.PDF
http://www.fepam.rs.gov.br/CENTRAL/DIRETRIZES/DT-007-2017.PDF
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10.1.4.2. Programa de Coleta Municipal Eficiente 

 

O Programa de Coleta Municipal Eficiente é constituído pelos seguintes 

projetos: RSD- 3 (Implantação da Coleta Seletiva - zona urbana e rural), RSD-4 

(Destino certo para os resíduos sólidos) e RSD-5 (Logística reversa). No Quadro 

91,92 e 93, estão descritas as ações previstas para a execução dos três projetos do 

Programa de Coleta Municipal Eficiente. 
 

Quadro 91: Descrição das ações do Projeto RDS3, RDS4 e RDS5. (1) 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

RSD3 

RSD3.1 

Designar responsável pela gestão do programa Coleta Municipal 
Eficiente. 

Devido a maior afinidade com o tema, a gestão deverá ficar a cargo da 
Secretaria de Meio Ambiente, que terá a incumbência de preparar todo o 
memorial descritivo do programa com seus devidos projetos, as 
respectivas etapas e fases, assim como os responsáveis pelo 
gerenciamento e supervisão de cada uma delas. 

RSD3.2 

Definir para onde serão destinados os resíduos recicláveis. 

Avaliar estímulo a associação de catadores para triagem do material da 
coleta seletiva, incentivando a geração de renda para famílias e reduzindo 
os custos com a disposição final deste tipo de resíduo. 

RSD3.3 

Definir calendário da coleta seletiva e suas rotas. 

Definir a frequência e a forma que irá ocorrer a coleta dos resíduos 
domésticos gerados no município. Além de realizar uma avaliação 
econômica e operacional dos roteiros de coleta e implantar os melhores 
roteiros. Sugere-se que na zona urbana, a coleta continue sendo realizada 
diariamente, sendo duas vezes para a coleta dos resíduos recicláveis. 
Sugere-se que se mantenha os dias (segundas e quintas feiras) para 
coleta seletiva. Na zona rural, a coleta será realizada a cada 15 dias nos 
pontos de entrega voluntária definidos pela prefeitura em parceria com as 
comunidades. 

RSD3.4 

Elaborar projeto de implantação dos PEV’s. 

Estabelecer locais de ponto de entreva voluntária, avaliando pontos 
estratégicos para a colocação dos pontos de entrega voluntária (PEV’s) ao 
longo da rota, juntamente com as agentes de saúde e demais população 
interessada. Estabelecer os dias e a frequência da coleta. Além de definir 
o tipo de estrutura que será utilizada e qual será a sua capacidade. 

RSD3.5 

Definir quem será responsável pela coleta seletiva. 

O município deverá definir se a empresa terceirizada continuará realizando 
a coleta, caso sim, uma nova licitação deverá de ser realizada. A forma de 
coleta na zona urbana será realizada porta-a-porta, enquanto na zona rural 
serão definidos pontos de entrega voluntária (PEV). 

RSD3.6 

Elaboração e implantação de lei municipal para a formalização da 
coleta seletiva. 

O Ministério do Meio Ambiente disponibiliza uma sugestão de minuta de 
legislação municipal (Manual de elementos para a coleta seletiva e 
projetos dos galpões de 
triagem:http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_
publicacao20012011032243.pdf) que poderá ser utilizada como base. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao2001
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao2001
http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao2001
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Quadro 92: Descrição das ações do Projeto RDS3, RDS4 e RDS5. (2) 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

RSD3 

RSD3.7 

Elaborar plano de contingência quando ocorrer falha na programação 
da coleta. 

Deverão ser elencadas as medidas alternativas para o controle e 
minimização de danos causados ao meio ambiente e ao patrimônio 
quando da ocorrência de situações anormais envolvendo a coleta seletiva. 

RSD3.8 

Realizar campanha de divulgação do calendário da coleta seletiva na 
zona urbana e rural, bem como da coleta regular convencional. 

Antes de iniciar-se o processo da coleta seletiva recomenda-se a 
elaboração de cartazes e de folhetos, com explicações detalhadas sobre 
as novas atividades. Os materiais devem ser afixados em locais de grande 
circulação de pessoas. 

RSD3.9 

Realizar campanha de divulgação do calendário da coleta seletiva e 
da forma de utilização e conservação dos PEV’s. 

Antes de iniciar-se o processo da coleta seletiva recomenda-se a 
elaboração de cartazes e de folhetos, com explicações detalhadas sobre 
as novas atividades, além do uso das mídias online para mobilização 
social. 

RSD-3.10 

Implantação do projeto de PEV’s. 

A implantação do projeto consiste na instalação do tipo de estrutura para 
os PEV’s. 

RSD3.11 

Implantação da coleta seletiva. 

A implantação da coleta seletiva será dividida por zona: urbana, a coleta 
seletiva poderá ser implantada após a campanha de divulgação (RSD3.7); 
e rural, esta ação só poderá ocorrer após a implantação dos PEV’s (Ação 
RSD3.10) 

RSD3.12 

Acompanhamento inicial dos PEV’s, por meio do engajamento de 
equipes de voluntários. 

Organizar grupos de voluntários das localidades rurais que realizarão o 
acompanhamento e servirão para cuidar e orientar o uso dos PEV’s, 
evitando danos e melhorando a qualidade da separação dos recicláveis. 
Esta ação não precisa ser realizada de forma contínua, porém, 
recomenda-se que ocorra periodicamente. 

RSD3.13 

Controle e fiscalização. 

Após a implementação devem ser feitas vistorias nos PEV’s e avaliações 
periódicas para a verificação do cumprimento das rotas estabelecidas. 
Uma consulta periódica à população, mediante questionários preenchidos 
pelos usuários, possibilitará avaliar o padrão dos serviços e estruturas 
existentes, bem como sua opinião sobre a validade e eficiência do 
processo. 

RSD3.14 

Implantar Aterro Sanitário para descarte dos resíduos gerados no 
município de Pau D’Arco  

A Administração municipal deverá buscar junto aos deputados estaduais 
emenda parlamentar com a finalidade de regularização o descarte final dos 
resíduos sólidos ou junto a FUNASA concorrer a convênios voltados para 
o gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo propostas que atendam a 
situação diagnosticada. Recomenda-se que essas ações sejam feitas 
junto a consorcio intermunicipal, para fortalecimento do projeto. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Quadro 93: Descrição das ações do Projeto RDS3, RDS4 e RDS5. (3) 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

RSD4 

RSD4.1 

Realizar campanha de educação ambiental promovendo a separação 
dos resíduos em recicláveis (secos), orgânicos (restos de comida) e 
rejeitos. 

Promover a conscientização da importância da participação da população 
na separação dos resíduos de forma correta no momento em que são 
gerados na fonte (residências)para viabilizar a reciclagem dos resíduos e 
da coleta seletiva. 

RSD4.2 

Incentivar a compostagem dos resíduos orgânicos gerados nos 
domicílios. 

O município deverá promover ações de informação e ensino das 
técnicas de compostagem.  

RSD4.3 

Realizar atividades objetivando a redução da geração de resíduos. 

Como tema principal poderá ser abordado os 3 R’s: Reduzir: eliminar ou 
reduzir ao máximo a geração de resíduos sólidos. Reutilizar: utilizar os 
bens de consumo tantas vezes quanto possível, para o uso a que se 
destinam originalmente ou para outros usos. Reciclar: processar os 
materiais descartados para que possam retornar ao ciclo produtivo como 
matérias-primas para as indústrias. 

RSD5 

RSD5.1 

Revisão da Lei Municipal nº 1.398/2018. 

Garantir que a Legislação que institui normas para o gerenciamento e 
destinação final do lixo eletrônico atenda os conceitos instituídos nas 
normativas brasileiras. 

RSD5.2 

Definir local adequado e responsável para recebimento de resíduos 
passíveis de logística reversa. 

Implantar Ecopontos, de forma provisória, para recebimento de resíduos 
passíveis de logística reversa, que possuem alto potencial de 
contaminação, como forma de estimular a cadeia e evitar o descarte 
irregular. 

RSD5.3 

Buscar parceiros no comércio para recebimento e fomento à cadeia 
de logística reversa e a destinação adequada pelos consumidores. 

A logística reversa poderá ser implantada com o apoio do município 
através dos mecanismos: Acordos setoriais; Regulamentos expedidos 
pelo Poder Público; ou Termos de compromisso. O município também 
poderá estruturar medidas de incentivo fiscal, financeiro e creditício, 
observada as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

RSD5.4 

Realizar campanha informativa divulgando os tipos de resíduos 
especiais recebidos e local para entrega. 

Divulgar Ecopontos e trabalhar o conceito da logística reversa, enfatizando 
o papel de cada um dos integrantes do ciclo. 

RSD5.5 

Fiscalizar os sistemas de armazenamento temporário, transporte e 
destinação final. 

Realizar vistorias permanentes nos ecopontos e no comércio. 

RSD5.6 

Intermediar os custos e parcerias entre unidades de recebimento e 
fabricantes. 

Buscar contato com os fabricantes e órgãos federais e estudais, 
responsáveis pela implantação das cadeias de logística reversa, para 
destinação adequada dos resíduos recebidos. 

RSD5.7 

Realizar campanhas para destino de resíduos eletroeletrônicos. 

Realizar campanhas de correto destino de resíduos eletroeletrônicos 
através de parcerias com empresas que recebem e reciclam este tipo de 
resíduo (por exemplo NATUSOMOS). Avaliar a necessidade da frequência 
de descarte. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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10.1.5. Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

 

Os Programas, Projetos e Ações, que a seguir serão apresentados e 

descritos, foram elaborados com a finalidade de promover a universalização da 

prestação do serviço de abastecimento de água potável, a qual deve ser realizada 

de forma segura e regular. Estes Programas, Projetos e Ações foram criados a partir 

da análise dos resultados do diagnóstico técnico-participativo (apresentados no 

Produto C), e do cenário futuro desejado (apresentados no Produto D), constituído 

pelos objetivos definidos para o eixo de drenagem e manejo das águas pluviais 

(apresentados no Quadro 94). 

 

Quadro 94: Objetivos definidos para o eixo de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

OBJETIVO ÁREA ATENDIDA 

D-1 
Regulamentar o planejamento e o ordenamento territorial do 
município 

Zona urbana e rural 

D -2 
Criar mecanismos de gestão para as estruturas de macro e 
microdrenagem. 

Zona urbana e rural 

D -3 
Organização dos documentos e projetos das obras 
realizadas no município 

Zona urbana 

D - 4 
Implantação de cronograma de manutenção preventiva e 
corretiva. 

Zona urbana e rural 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Tendo em vista o alcance dos objetivos apresentado no Quadro 92, foram 

elaborados 2 (dois) projetos os quais estão elencados no Quadro 93. O projeto que 

visa atingir os objetivos D-1 (Regulamentar o planejamento e o ordenamento 

territorial do município), D-2 (Criar mecanismos de gestão para as estruturas de 

macro e microdrenagem) e D-3 (Organização dos documentos e projetos das obras 

realizadas no município) serão apresentados e detalhados no tópico que abordará 

o Desenvolvimento Institucional apresentado no tópico a seguir.   

 

Quadro 95: Projetos para o eixo de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

PROJETO 
PROJETO 
(CÓDIGO) 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

DE 
EXECUÇÃO 

D-4 
Prevenção de alagamentos e enchentes. DRE1 M 

Recuperação de APPs DRE2 M 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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Os projetos do eixo de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foram 

distribuídos em 1 (um) grupos. O grupo de projetos representa um programa o qual 

foi assim denominado: Caminho das Águas. 

 

10.1.5.1. Programa Caminho das Águas 

 

O Programa Caminho das Águas é constituído pelos seguintes projetos: 

DRE-1 (Prevenção de alagamentos e enchentes) e DRE-2 (Recuperação de APP’s). 

No Quadro 96, estão descritas as ações previstas para a execução dos projetos do 

Programa Caminho das Águas. 

 

Quadro 96: Descrição das ações do Projeto DRE1 e DRE2 (1). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

DRE1 

DRE1.1 

Elaboração de Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva do 
Sistema de Drenagem Urbana natural e construído 

Definição de quem irá executar as atividades de limpeza e desobstrução 
de bueiros, bocas de lobo e da rede, como e quando. Deverão ser criados 
procedimentos e rotinas de manutenção com a distribuição das atividades 
ao longo do tempo (cronograma) e alocação de recursos, levando em 
consideração o período seco e chuvoso (SMDU,2012). Lembrando sempre 
que antes do início do período chuvoso o sistema de drenagem inicial deve 
estar completamente livre de obstruções ou interferências. Incluir o 
levantamento de áreas prioritárias, a definição de estrutura para 
atendimento, avaliando a necessidade de aquisição de maquinário próprio 
para a execução dos trabalhos, e de cronograma para execução e 
acompanhamento dos serviços de forma planejada e contínua. O plano 
também deverá prever a inspeção, ou seja, o acompanhamento das 
condições dos equipamentos do sistema de drenagem, permitindo desta 
forma prever as necessidades de ajustes ou reparos. 

DRE1.2 

Capacitação da equipe para a manutenção, limpeza e recuperação do 
sistema de drenagem. 

De acordo com São Paulo (2012), o objetivo da capacitação é preparar a 
equipe para desempenhar funções apropriadas de maneira eficiente, 
eficaz e sustentável. As diretrizes sugeridas para a capacitação são: 
conhecer os conceitos próprios de sistemas de drenagem e manejo de 
águas pluviais; analisar criticamente a manutenção, a operação e a 
tecnologia dos sistemas de macro e microdrenagem e manejo de águas 
pluviais nas bacias hidrográficas e refletir sobre as tendências futuras; 
entender a relação dos sistemas de drenagem com o conjunto de serviços 
urbanos de saneamento ambiental exigido pela legislação vigente e da 
estrutura governamental e institucional que a sustenta..  

DRE1.3 

Implantação do Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva. 

Executar as ações previstas no Plano de Manutenção Corretiva e 
Preventiva. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco/PA - PMSB 
 

  
   329 

Quadro 97: Descrição das ações do Projeto DRE1 e DRE2 (2). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

DRE1 

DRE1.4 

Avaliar a viabilidade técnica e financeira de instalação de 
mecanismos que evitem a entrada de resíduos sólidos na rede de 
drenagem. 

Boca de lobo inteligente, gradeamento de boca de lobo, diversas são 
mecanismos para evitar a entrada de resíduos na rede de drenagem. 
Deve-se realizar estudo avaliando o mecanismo com melhor custo 
benefício. Esta ação pode ser realizada a médio prazo 

DRE1.5 

Realizar ações de educação ambiental. 

Realizar trabalho de conscientização da população para evitar o descarte 
irregular de resíduos sólidos e a importância da manutenção do sistema 
de drenagem funcionando corretamente. Incentivar que a população 
contribua evitando o descarte irregular de resíduos nas vias e informe 
pontos com entupimento e acúmulo de água à secretaria responsável. 

DRE1.6 

Fiscalizar a qualidade do serviço realizado pelas equipes de 
manutenção. 

Poderão ser criados, através do Plano de Manutenção Corretiva e 
Preventiva, Boletins de Fiscalização de Serviço para relatar as não 
conformidades na prestação dos serviços 

DRE1.7 

Avaliação e ajuste contínuo do sistema de manutenção. 

Os procedimentos e rotinas de manutenção deverão ser continuamente 
avaliados e ajustados, de modo a permanecerem sempre atualizados e 
consistentes com as necessidades e a experiência adquirida. 

DRE2 

DRE2.1 

Incentivar o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Em parceria com a secretaria de agricultura, incentivar o CAR, que 
promoverá o diagnóstico ambiental de todos os imóveis rurais de Pau 
D’Arco e permitirá seu monitoramento. O CAR é um instrumento essencial 
de gestão ambiental da propriedade rural, baseado no 
georreferenciamento e na identificação de regularidades e irregularidades. 
A lei federal (n° 12.651/2012) oficializou o CAR no âmbito nacional e firmou 
a obrigatoriedade do cadastro para todos os imóveis rurais do Brasil. 

DRE2.2 

Mapear as Áreas de Preservação Permanente (APP’s) de nascentes e 
cursos d'água sem mata ciliar. 

A integração das informações do CAR sobre todos os imóveis rurais do 
município e imagens temporais da cobertura vegetal vão possibilitar o 
mapeamento e o monitoramento permanente as áreas ao redor dos arroios 
que dividem o município de Pau D’Arco com a identificação das áreas 
prioritárias. 

DRE2.3 

Elaborar Plano de recuperação das APP. 

O Plano de recuperação tem como objetivo a prevenção de geração de 
sedimentos e melhoria da qualidade da água.  

DRE2.4 

Realizar ação de educação ambiental. 

Antes e durante a implantação do Plano de Recuperação deverão ser 
realizadas ações de educação ambiental para o melhor entendimento do 
projeto. Tópicos que poderão ser abordados: o desenvolvimento urbano, 
noções do impacto da urbanização sobre o sistema hídrico e suas 
consequências; a necessidade de uma visão integrada da bacia 
hidrográfica; o papel de cada um. 

DRE2.5 

Implantação do Plano de recuperação das APP’s. 

Executar as ações previstas no Plano de Recuperação elaborado na ação 
DRE2.3. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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10.1.6. Desenvolvimento Institucional 

 

Durante a análise dos resultados do diagnóstico técnico-participativo foi 

observado que em algumas situações são necessárias mudanças a nível 

institucional, ou seja, faz-se necessário mudar algumas regras ou normas de 

organização e de interação de alguns órgãos municipais (secretarias, setores, 

departamento, etc.) para tornar viável o alcance dos objetivos definidos para o 

saneamento básico. No Quadro 98, são apresentados os objetivos definidos para o 

desenvolvimento institucional 

 

Quadro 98: Objetivos definidos para o Desenvolvimento Institucional. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

OBJETIVO 

I-1 Reorganização da administração pública. 

I-2 Instituir controle social.. 

I-3 Auxiliar no financiamento de programas, projetos e ações aprovados 

I-4 
Regulamentar o tipo de sistema de coleta, tratamento e disposição a ser 
adotado na zona urbana. 

I-5 
Regulamentar o tipo de sistema de coleta, tratamento e disposição a ser 
adotado na zona rural. 

A-2 
Definir, regulamentar e oficializar a forma de prestação do serviço de 
abastecimento de água para consumo humano. 

A-11 Sustentabilidade econômico-financeira do SAA 

D-1 Regulamentar o planejamento e o ordenamento territorial do município 

D-2 Criar mecanismos de gestão para as estruturas de macro e microdrenagem. 

D-3 Organização dos documentos e projetos das obras realizadas no município. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

Pelo motivo citado, foi elaborado o programa denominado Gestão do 

Saneamento, o qual é constituído 9 (nove) projetos os quais são apresentados no 

Quadro 99. 
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Quadro 99: Projetos para o eixo de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais. 

OBJETIVO 
(CÓDIGO) 

PROJETO 
PROJETO 
(CÓDIGO) 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

DE 
EXECUÇÃO 

A-2 e A-11 
Regulamentação e implantação do modelo de 
gestão e prestação do serviço de abastecimento de 
água na zona rural. 

DIN1 C 

I-4 
Regulamentação do sistema de coleta, tratamento e 
disposição ambientalmente adequada do esgoto 
sanitário a ser implantado na zona urbana. 

DIN2 
M 

I-5 
Regulamentação do sistema de tratamento e 
disposição individual ambientalmente adequado de 
esgoto sanitário a ser implantado na zona rural. 

DIN3 
M 

D-1 
Aprovação da Revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano. 

DIN4 M 

I-2 
Regularização do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente para atuar como Conselho Municipal de 
Saneamento Básico 

DIN5 C 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

10.1.6.1. Programa Gestão do Saneamento 

 

No quadro a seguir estão descritas as ações previstas para a execução dos 

nove projetos do Programa de Gestão do Saneamento. 
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Quadro 100: Descrição das ações do Projeto DIN1 a DIN6 (1). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

DIN1 

DIN1.1 

Delegar a gestão dos SAA da zona rural em processo de concessão 
pública 

A prefeitura poderá delegar a gestão dos sistemas de abastecimento de 
água em concessão por meio de processo licitatório aos interessados e 
devidamente regularizada através da assinatura de um contrato de 
concessão, onde sejam estabelecidas as normas, os direitos e os deveres 
das partes. 

DIN1.2 

Implantar estrutura tarifaria para cobrança dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário 

Realizar estudo tarifário norteado pelas definições da Companhia de 
Saneamento Básico do Estado do Pará 

DIN1.3 

Elaborar estudo tarifário para implantação da taxa dos resíduos 
sólidos 

Realizar estudo detalhado e elaboração de projeto de lei especifico para 
cobrança da taxa do limo, bem como a revisão do Código Tributário para a 
sua adequada execução. 

DIN2 

DIN2.2 

Realizar reunião de trabalho entre a Administração Municipal e 
Prestadora dos Serviços para alinhamento das Metas de Curto, Médio 
e Longo Prazo. 

Realizar reunião de trabalho junto à Prestadora dos Serviços para 
apresentar os objetivos definidos para o cenário futuro e alinhar as metas 
de curto, médio e longo prazo para o sistema de esgotamento sanitário a 
ser implantado na zona urbana. 

DIN2.2 

Elaborar minuta de regulamento municipal prevendo disposições 
transitórias para implementação de sistema de esgotamento sanitário 
coletivo na zona urbana. 

Elaborar regulamento com disposições para soluções individuais de 
esgotamento sanitário e para implementação do sistema de esgotamento 
sanitário coletivo na zona urbana observando as legislações e resoluções 
federais e estaduais. A exemplo citam-se a Lei 11.445/2007 e Decreto n° 
7.217/2010 e Resolução CONAMA 430/2011 

DIN2.3 

Apresentar minuta de regulamento do esgotamento sanitário na zona 
urbana para avaliação e aprovação do órgão consultivo do 
saneamento 

Apresentar a minuta elaborada para avaliação e sugestão de adequações 
pelos integrantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

DIN2.4 

Encaminhar minuta de regulamentação do sistema de esgotamento 
sanitário urbano à Câmara dos Vereadores. 

Apresentar a minuta de regulamento do esgotamento sanitário na zona 
urbana do município à Câmara Legislativa para aprovação de Lei Municipal 
para regrar o tema. 

DIN3 

DIN3.1 

Elaborar minuta de regulamento municipal para o esgotamento 
sanitário na zona rural. 

Elaborar regulamento para o esgotamento sanitário em sistemas individuais 
nas áreas rurais, observando as legislações e resoluções federais e 
estaduais. A exemplo citam-se a Lei 11.445/2007 e Decreto n° 7.217/2010. 

DIN3.2 

Apresentar minuta de regulamento do esgotamento sanitário na zona 
rural para avaliação e aprovação do órgão consultivo do saneamento 
e Câmara dos Vereadores 

Apresentar a minuta elaborada para avaliação e sugestão de adequações 
pelos integrantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente e 
encaminhamento a Câmara dos Vereadores. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021.  
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Quadro 101: Descrição das ações do Projeto DIN1 a DIN8 (2). 

PROJETO 
(CÓDIGO) 

AÇÃO 
(CÓDIGO) 

DESCRIÇÃO 

DIN4 DIN4.1 

Aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento pela Câmara 
Legislativa transformando-o em lei municipal. 

A prefeitura municipal realizou a revisão do plano diretor, mas o mesmo 
ainda não foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, considerando que o 
plano diretor irá alterar o zoneamento local, bem como a reclassificação 
de zonas rurais em núcleos urbanos, é necessária a aprovação do Plano 
Diretor para que ocorra a regularização da concessão dos serviços de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

DIN5 

DIN5.1 

Definir comissão responsável (secretários, assessoria jurídica e 
técnicos). 

Definir secretários e técnicos municipais com relação direta ao tema e 
serviços de saneamento básico para debate e definição de melhor forma 
de estruturação e locação do serviço na estrutura administrativa municipal. 

DIN5.2 
Definir secretaria municipal a qual o serviço estará incorporado. 

Definir a qual secretaria municipal responsável pelo serviço e localização 
física dentro da organização administrativa do município 

DIN5.3 

Adequar a Politica Municipal de Meio Ambiente para inclusão das 
atribuições quanto ao controle social do saneamento básico local 

Adequar a redação da Politica Municipal de Meio Ambiente, incluindo em 
suas diretrizes e objetivos o saneamento básico local. 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

10.1.7. Priorização dos Projetos 
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Quadro 102: Projetos priorizados. 

EIXO 
PROJETO 
(CÓDIGO) 

PROJETO 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

DE 
EXECUÇÃO 

PRIORIDADE 
A

B
A

S
T

E
C

IM
E

N
T

O
 D

E
 

Á
G

U
A

 

SAA1 
Sensibilização e conscientização de usuários 
do SAA 

 2 

SAA2 Redução dos índices de perdas na distribuição  4 

SAA3 Água segura  1 

SAA4 
Proteção e recuperação de nascentes em 
propriedades rurais 

 2 

SAA5 
Universalização do abastecimento de água na 
zona rural 

 2 

SAA6 
Aumento da vazão de produção de água no 
SAA 

 1 

E
S

G
O

T
A

M
E

N
T

O
 

S
A

N
IT

Á
R

IO
 

SES1 
Funcionamento do sistema coletivo de 
esgotamento sanitário na zona urbana. 

 1 

SES2 
Fiscalização das instalações de esgotamento 
sanitário 

 3 

SES3 Melhorias sanitárias.  1 

SES4 
Implantação de sistemas de tratamento e 
disposição individual ambientalmente 
adequados de esgoto sanitário na zona rural. 

 2 

SES5 
Destino certo para o esgoto sanitário (zona 
urbana e rural). 

 1 

L
IM

P
E

Z
A

 U
R

B
A

N
A

 E
 

M
A

N
E

J
O

 D
O

S
 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L
ID

O
S

 

RSD1 Gestão integrada dos resíduos sólidos.  1 

RSD2 Recuperação de áreas degradadas.  1 

RSD3 
Implantação da Coleta Seletiva (zona urbana e 
rural) 

 3 

RSD4 Destino certo para os resíduos sólidos  1 

RSD5 Logística reversa.  3 

D
R

E
N

A
G

E
M

 E
 

M
A

N
E

J
O

 D
E

 

Á
G

U
A

S
 

P
L
U

V
IA

IS
 DRE1 Prevenção de alagamentos e enchentes.  4 

DRE2 Recuperação de APPs  3 

D
E

S
E

N
V

O
L
V

IM
E

N
T

O
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

DIN1 
Regulamentação e implantação do modelo de 
gestão e prestação do serviço de 
abastecimento de água na zona rural. 

 2 

DIN2 

Regulamentação do sistema de coleta, 
tratamento e disposição ambientalmente 
adequada do esgoto sanitário a ser implantado 
na zona urbana. 

 1 

DIN3 

Regulamentação do sistema de tratamento e 
disposição individual ambientalmente 
adequado de esgoto sanitário a ser implantado 
na zona rural. 

 2 

DIN5 
Aprovação da Revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano. 

 1 

DIN5 
Regularização do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente para atuar como Conselho Municipal 
de Saneamento Básico 

 1 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 
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11. VOLUME VI 

11.1. PRODUTO F – INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB 

 

O PMSB visa dotar o município de instrumentos e mecanismos que permitam 

a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir 

a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico com qualidade, 

equidade e continuidade, por meio de metas definidas em um processo participativo. 

 

11.1.1. Abastecimento de Água Potável 

11.1.1.1. Universalização  

➢ IN023 - Índice de atendimento urbano de água 

 

O indicador do atendimento urbano de água permite ao gestor municipal 

identificar o quanto dos domicílios da zona urbana estão sendo atendidos e assim 

avaliar a necessidade de ampliação do sistema.   

Em Pau D’Arco – PA a prestação dos serviços é feita por meio da Prestadora 

do serviço e nesta situação o indicador, também, auxilia a gestão a exigir da 

detentora da concessão a ampliação do sistema de forma a atender as condições 

de universalização.  

O cálculo deve ser feito anualmente. A geração e divulgação do indicador 

deve ser feita pela gestão municipal por parte da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Os dados necessários deverão ser coletados junto a Prestadora do 

serviço. 

A seguir a fórmula a ser utilizada e suas respectivas variáveis. 

 

IN023 (%) =  
AG026

CE06a
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

AG026: População urbana atendida com abastecimento de água 

G06A: População urbana residente do (s) município (s) com abastecimento 

de água 
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POP_URB: População urbana do município do ano de referência (Fonte: 

IBGE):  

O valor do indicador deve alcançar 100% para obter classificação ótima, 

valores até 90% enquadra-se como razoável, enquanto que, resultados menores 

que 90% refletem uma situação ruim ou péssima se resultados estiverem na faixa 

de 50% a 0%.  

 

➢ IN055 - Índice de atendimento total de água 

 

A apuração do Índice de atendimento total da água tem por objetivo identificar 

a cobertura da prestação dos serviços de abastecimento no município de Pau 

D’Arco – PA. O cálculo deve ser feito anualmente. A geração e divulgação do 

indicador deve ser feita pela gestão municipal por parte da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. Os dados necessários deverão ser coletados junto a detentora da 

concessão dos serviços de abastecimento de água. 

O cálculo deve ser feito de acordo com a fórmula a seguir considerando suas 

respectivas variáveis. 

 

IN055 (%) =  
AG001

GE12a
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

As variáveis são: 

AG001: População total atendida com abastecimento de água 

GE12A: População total residente do (s) município (s) com abastecimento de 

água, segundo o IBGE 

POP_TOT: População total do município do ano de referência (Fonte: IBGE): 

 
Quadro 103: Intervalo de validade do indicador IN055. 

CLASSIFICAÇÃO VALORES IN055 

Ótimo 100% 

Ruim 50% à 99% 

Péssimo <50% 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 
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➢ IN022 - Consumo médio per capita de água 

 

O indicador Consumo Médio per capita de água tem por objetivo avaliar a 

variação do consumo de água no município, o que permite aferir a efetividade das 

ações de educação ambiental voltadas a redução do consumo propostas no 

relatório prospectivas e planejamento estratégico do município de Pau D’Arco – PA. 

O cálculo deve ser feito anualmente.  

A geração e divulgação do indicador deve ser feita pela gestão municipal por 

parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os dados necessários deverão ser 

coletados junto a detentora da concessão dos serviços de abastecimento de água. 

A apuração deve ser feita considerando a fórmula a seguir. 

 

IN022 (l hab/dia⁄ ) =  
AG010 − AG019

AG001′
 x

1.000.000

365
  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

AG001: População total atendida com abastecimento de água (AG001’: 

utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo.) 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

 

Quadro 104: Intervalo de validade do indicador IN022. 

CLASSIFICAÇÃO VALORES IN022 (L/HAB.DIA) 

Bom ≤ 133,7 

Ruim 136,53 

Péssimo >136,53 

Fonte: VRP Ambiental, 2021.
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➢ IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão 

 

Verificar e acompanhar os resultados do indicador IN075 que se refere as 

análises de cloro residual fora do padrão permitirá que a gestão municipal avalie o 

desempenho do tratamento da água que abastece o município. O cálculo deve ser 

feito semestralmente. 

 A geração e divulgação do indicador deve ser feita pela gestão municipal por 

parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria de 

Saúde e Saneamento e a Prestadora do serviço que auxiliarão na coleta das 

amostras e na avaliação dos resultados que irão compor o cálculo a ser feito por 

meio da fórmula a seguir. 

 

IN075 (%) =  
QD007

QD006
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

QD006: Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas) 

QD007: Quantidade de amostras para cloro residual com resultados fora do 

padrão 

 

Tem-se como intervalo de validade o quadro 105. 

 
Quadro 105: Intervalo de validade do indicador IN075. 

CLASSIFICAÇÃO VALORES IN075 

Bom 0% 

Ruim 0% à 30% 

Péssimo 30% à 100% 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 
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➢ IN011 - Índice de macromedição 

 

O presente indicador tem por objetivo controlar o volume médio anual 

disponibilizado a população e o seu controle, também, contribui para a identificação 

do índice de perdas ao longo do sistema.  

O cálculo deve ser feito anualmente. A geração e divulgação do indicador 

deve ser feita pela gestão municipal por parte da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Os dados necessários deverão ser coletados junto a detentora da 

concessão dos serviços de abastecimento de água. 

 

IN0011 (%) =  
AG012 − AG019

AG006 + AG018 − AG019
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

AG006: Volume de água produzido 

AG012: Volume de água macromedido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG019: Volume de água tratada exportado 

 

Os volumes anuais de água medidos por meio de macromedidores são 

aqueles que se encontram nas saídas dos poços. Considerando que a população 

diminua o seu consumo per capita consequentemente o volume disponibilizado 

também sofrerá uma redução caracterizando como uma situação ótima. 

Caso seja verificado o aumento gradativo do volume macro medido o mesmo 

irá se enquadrar em uma situação ruim, no entanto, se houver aumentos superiores 

a 15% no intervalo de um ano a sua classificação será péssima. 
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11.1.1.2. Qualidade, Eficiência, Participação e Controle Social 

➢ ISS - Índice de satisfação dos serviços 

 

Este indicador fornece à gestão pública municipal dados quantitativos sobre 

a percepção da comunidade em relação ao serviço prestado nos setores do 

saneamento básico local, neste caso o Abastecimento de Água. 

A sua apuração permitirá a participação da sociedade por meio da aplicação 

de questionários físicos e/ou online. Após a aplicação do questionário de avaliação/ 

satisfação a gestão terá os dados necessários para gerar este indicador. 

A aplicação dos questionários para levantar os dados, a geração e divulgação 

está sob responsabilidade da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente. 

A técnica de levantamento dos dados adotada é a aplicação de questionário, 

que se trata de “um instrumento de coleta de dados constituído por uma série de 

perguntas ordenadas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador” (DMITRUK, 2012, p. 189).  

É importante que a comunidade ao responder o questionário não sofra 

influência de maneira que as respostas sejam sinceras e objetivas. 

O questionário deve contemplar os seguintes questionamentos, de acordo 

com os exemplos a seguir, e sua apuração será anual. 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’Arco/PA - PMSB 
 

  
   342 

 
Figura 130: Modelo de questionário abastecimento de água. 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 
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A apuração será feira considerando a fórmula a seguir, que deve ser 

calculada semestralmente. O cálculo deve ser feito para cada componente do 

saneamento de forma separada. 

 

ISS (%) =  
n° de respostas satisfatórias

n° total de respostas
 x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

Em que: 

ISS = índice de respostas satisfatórias a pesquisa de satisfação (%) 

N° de respostas satisfatórias (unid.) 

N° total de respostas (unid.) 

 

O valor ideal deste indicador é o alcance de 100%, mostrando que todos os 

participantes da pesquisa se encontram satisfeitos com os serviços de 

abastecimento de água prestado. 

Para este estudo será considerado uma escala de 1 a 5 que também medirá 

o grau de satisfação da população quanto aos serviços de abastecimento de água 

prestado. O quadro a seguir mostra a classificação da escala, variando em um grau 

de satisfação de ótimo a péssimo. 

 

Quadro 106: Grau de satisfação da população quanto ao sistema de abastecimento de água. 

GRAU DE SATISFAÇÃO ESCALA 

Ótimo 1 

Muito bom 2 

Bom/Regular 3 

Ruim 4 

Péssimo 5 
Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 
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➢ IN049 - Índice de perdas na distribuição 

 

Em qualquer processo de abastecimento de água as redes de distribuição 

estão sujeitas a perder água ao longo do processo de distribuição, dentre as quais 

podem ocorrer, por exemplo, perdas reais associadas a vazamentos. As perdas de 

água interferem diretamente na preservação dos recursos hídricos. O presente 

indicador irá monitorar as perdas na distribuição, o que permite monitorar a 

evolução/regressão da porcentagem de água que é perdida no sistema de 

distribuição, bem como avaliar a execução das ações que visam garantir a redução 

das perdas e preservação dos recursos naturais diminuindo o desperdício da água. 

O monitoramento deste indicador é importante no auxílio a tomada de 

decisão e avaliação do desempenho das ações do PMSB. 

A geração do índice utilizará a fórmula a seguir e sua geração deve ser feita 

pela Secretaria de Meio Ambiente.  

No entanto, é de responsabilidade da detentora da concessão, a Prestadora 

do serviço, disponibilizar para a secretaria os dados necessários uma vez que a 

mesma detém as informações necessárias para composição do indicador. A 

divulgação deve ser realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

IN0049 (%) =  
AG006 + AG018 − AG010 − AG024

AG005′
 x 

1.000

365
 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

AG005’: Extensão da rede de água (utiliza-se a média aritmética dos valores 

do ano de referência e do ano anterior ao mesmo.) 

AG006: Volume de água produzido 

AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

Sendo que: 
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AG018 = volume de água tratada importado é aquele volume anual de água 

portável previamente tratada recebido de outros agentes fornecedores; 

AG024 = é o somatório dos volumes anuais de água usados para atividades 

operacionais e especiais, acrescido do volume de água recuperado. As 

águas de lavagem não precisam ser consideradas 

 

A situação ideal desse indicador é o alcance de 0%, no entanto é 

extremamente difícil que ocorra. Muito embora, o presente planejamento propõe 

alternativas que priorizam a diminuição deste indicador. Desta maneira temos a 

seguinte faixa de redução para a validação do resultado deste indicador 

 

Quadro 107: Intervalo de validade do indicador IN049. 

CLASSIFICAÇÃO VALORES IN049 

Ótimo Diminuição de 20% 

Razoável Diminuição de 10% 

Ruim Aumento acima de 10% 
Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

➢ IN009 - Índice de hidrometração 

 

O indicador Índice de hidrometração considera as ligações de água 

domiciliares que estão em funcionamento e são micromedidas, ou seja, possui 

medição por hidrômetros. O monitoramento deste indicador permitirá a gestão 

avaliar três situações: a quantidade de residências que possuem 

hidrometação/cobrança pelo consumo, disciplinar o uso racional da água e controlar 

o consumo real da água. 

A geração deste indicador será anual. Os dados devem ser adquiridos na 

concessionária que presta os serviços no município. A geração do indicador e sua 

divulgação são de responsabilidade da gestão municipal, Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 

IN009 (%) =  
AG004′

AG002′
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Onde as variáveis são: 

AG002’: Quantidade de ligações ativas de água (utiliza-se a média aritmética 

dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo) 

AG004’: Quantidade de ligações ativas de água micro medidas (utiliza-se a 

média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo) 

 

O resultado deste indicador deve ser igual a 100%, evidenciando que as 

ligações de água possuem micromedição, ou seja, realizam a cobrança devida da 

água consumida e o seu controle.  

 

➢ IN073 - Economias atingidas por intermitências 

 

Este indicador auxiliará no monitoramento do atendimento regular da 

população com abastecimento de água, ao avaliar se o sistema está atendendo de 

forma ininterrupta ao medir o tempo médio gasto para solucionar os problemas que 

ocasionam as paralisações. É ideal que este indicador seja o mais próximo de 0 

(zero), o que evidenciará uma maior eficiência do serviço prestado. 

A Prestadora do serviço irá disponibilizar os dados necessários e a Secretaria 

de Meio Ambiente irá gerar este parâmetro semestralmente, bem como divulga-lo. 

A sua verificação será feita por meio da fórmula a seguir. 

 

IN073 (econ./interrup) =  
QD015

QD021
  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

QD015: Quantidade de economias ativas atingidas por interrupções 

sistemáticas 

           QD021: Quantidade de interrupções sistemáticas 

 

  



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 

 
 

  
   347 

 

11.1.1.3. Emergência e Contingência 

➢ Índice de Contingência e Emergência 

 

Este indicador irá auxiliar o município no monitoramento da execução das medidas 

de contingência, responsáveis pela prevenção, e emergência, que objetivam 

programar as ações no caso de ocorrência de um acidente. O cálculo irá considerar 

a formula abaixo e terá a apuração feita anualmente pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. A Secretaria irá prover os dados e divulgar o resultado obtido. O 

cálculo deve ser realizado utilizando a fórmula a seguir. 

 

ICE(%) =  
n° de medidas de contingência e emergências adotadas

n° total de medidas de contingência e emergência sugerida
 x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

As ações adotadas devem estar de acordo com o proposto de PMSB. O 

resultado mais próximo de 0% demonstra situação ótima enquanto que a faixa de 

1% a 15% é razoável. Resultados acima de 15% apresentam é classificado como 

péssimo. 

 

11.1.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

11.1.2.1. Universalização 

➢ IN015 - Índice de coleta de esgoto 

 

O presente indicador tem por objetivo evidenciar a cobertura da coleta de 

esgotos a fim de avaliar a universalidade no oferecimento do serviço. Este índice irá 

englobar todos os domicílios que possui o abastecimento de água. A assiduidade 

do monitoramento será anual e deve ser calculado e divulgado pela gestão 

municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os dados necessários para a 

sua geração devem ser coletados na Prestadora do serviço. 

A universalização dos serviços de esgotamento sanitário é imprescindível no 

município de Pau D’Arco – PA. A condição ótima deste indicador é alcançar 100%, 
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estando em situação razoável o intervalo de 80% a 99% e péssimo o intervalo de 

0% a 79%. A seguir, formula de apuração do indicador. 

 

IN015 (%) =  
ES005

AG010 − AG019
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

ES005: Volume de esgotos coletado 

 

➢ IN016 - Índice de tratamento de esgoto 

 

Este indicador visa monitorar a porcentagem de esgoto coletado que está 

sendo devidamente tratado de modo a atender a legislação vigente e as condições 

locais.  

Os dados necessários para a sua geração devem ser coletados na 

Prestadora do serviço que, de acordo com o contrato de concessão, deve prestar a 

comunidade de Pau D’Arco – PA estes serviços de esgotamento público. 

A apuração deve ser feita anual. O levantamento dos dados deve ser feito 

junto a detentora dos serviços e pelo SNIS. O cálculo e a divulgação são de 

responsabilidade da gestão municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

IN016 (%) =  
ES006 + ES014 + ES015

ES005 + ES013
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

ES005: Volume de esgotos coletado 

ES006: Volume de esgotos tratado 

ES013: Volume de esgotos bruto importado 

ES014: Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador 
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ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do 

importador 

 

Segundo a legislação vigente todo esgoto coletado deve ser tratado, sabendo 

disso é necessário que este indicador alcance 100%. 

 

➢ IN024 - Índice de atendimento urbano  

 

A universalização dos serviços de esgotamento sanitário é imprescindível no 

município de Pau D’Arco – PA e este indicador tem por objetivo avaliar o 

atendimento deste serviço na zona urbana. A condição ótima deste indicador é 

alcançar 100%, estando em situação razoável o intervalo de 80% a 99% e péssimo 

o intervalo de 0% a 79%. A seguir, formula de apuração do indicador. 

Este índice irá considerar todos os domicílios que possui o abastecimento de 

água na zona urbana. A assiduidade do monitoramento será anual e deve ser 

calculado e divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

IN024 (%) =  
ES026

GE06a
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário 

G06A: População urbana residente do (s) município (s) com abastecimento 

de água 

G06B: População urbana residente do (s) município (s) com esgotamento 

sanitário 

POP_URB: População urbana do município do ano de referência (Fonte: 

IBGE) 

 

➢ Índice de atendimento ao tratamento de esgoto sanitário individualizado na 

zona rural 
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O objetivo deste indicador é avaliar a prestação deste serviço na zona rural 

uma vez que a condição de universalização requer o atendimento da totalidade da 

população residente no município. 

O cálculo será feito anualmente por meio da fórmula a seguir. 

 

Índice (%) =  
Residência da zona rural atendida com esgotamento sanitário individualizado

Residências totais da zona rural
 x 100 

Fonte: Adaptado de SNIS, 2017. 

 

A origem dos dados será o IBGE, a Prestadora do serviço e a própria gestão 

municipal. A divulgação e geração do índice é de responsabilidade do órgão 

municipal de meio ambiente. 

 

Quadro 108: Intervalo de validade do indicador de atendimento ao tratamento de esgoto. 

CLASSIFICAÇÃO VALORES  

Ótimo 100% 

Razoável 80% a 99% 

Péssimo < 80% 
Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

11.1.2.2. Qualidade, Eficiência, Participação e Controle Social 

➢ IN082 - Extravasamentos de esgotos por extensão de rede 

 

Assim como as perdas de água no sistema de abastecimento, o sistema de 

esgotamento sanitário está susceptível ao extravasamento de esgoto que, se 

ocorrer, causa danos ambientais significativos ao meio ambiente, além de 

transtorno a comunidade pelo odor característico. Diante disto, deve-se monitorar e 

fiscalizar a ocorrência destas situações, que deve ser realizada por meio deste 

indicador. 

A sua geração e divulgação é de responsabilidade da gestão municipal. Os 

dados serão coletados na Prestadora do serviço. 

O monitoramento deve ser semestral e desenvolvido de acordo com a equação 

abaixo. O resultado ideal neste caso é que não ocorra extravasamentos, 

promovendo a manutenção de um ambiente salubre. 
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IN082(%) =  
QD027

QD026
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

QD026: Quantidade de amostras para coliformes totais (analisadas) 

QD027: Quantidade de amostras para coliformes totais com resultados fora 

do padrão. 

 

➢ ISS - Índice de satisfação dos serviços 

 

A apuração deste indicador no quesito esgotamento sanitário irá avaliar o 

atendimento dos serviços e também permitir a participação da sociedade por meio 

da aplicação de questionários físicos e/ou online. 

A aplicação do questionário segue os mesmos princípios do questionário de 

abastecimento de água, onde a gestão terá os dados necessários para gerar este 

indicador utilizando a formula apresentada a seguir para o seu cálculo. 

O levantamento dos dados, a geração e divulgação está sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 

O questionário deve contemplar os seguintes questionamentos, de acordo 

com os exemplos a seguir. 
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Figura 131: Modelo de questionário de esgotamento sanitário.  

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

A apuração é semestral. Considera-se como respostas satisfatória aquelas 

que estiverem marcadas as alternativas de 3 a 5, no caso das notas, e aquelas com 

resposta “sim”. O cálculo deve ser feito para cada componente do saneamento de 

forma separada. 

 

ISS (%) =  
n° de respostas satisfatórias

n° total de respostas
 x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

Em que: 

ISS = índice de respostas satisfatórias a pesquisa de satisfação (%) 
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N° de respostas satisfatórias (unid.) 

N° total de respostas (unid.) 

O valor ideal deste indicador é o alcance de 100%, mostrando que todos os 

participantes da pesquisa se encontram satisfeitos com os serviços de esgotamento 

prestado. 

Para este estudo será considerado uma escala de 1 a 5 que também medirá 

o grau de satisfação da população quanto aos serviços de esgotamento prestado. 

O quadro a seguir mostra a classificação da escala, variando em um grau de 

satisfação de ótimo a péssimo. 

 

Quadro 109: Grau de satisfação da população quanto ao sistema de esgotamento 

GRAU DE SATISFAÇÃO ESCALA 

Ótimo 1 

Muito bom 2 

Bom/Regular 3 

Ruim 4 

Péssimo 5 
Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

➢ Índice de Déficit no Esgotamento Sanitário - DES 

 

Para alcançar uma visão mais realista da situação das comunidades rurais 

frente ao esgotamento sanitário e a difusão das soluções de esgotamento 

individualizadas optou-se por analisar de forma criteriosa o déficit de soluções 

individualizadas adequadas, ou seja, que não atendem os padrões de lançamento 

de efluente e de concepção/execução de projeto de fossas preconizados em norma 

e indispensável para promoção da saúde. Este indicador estipula como quesito para 

constatar uma solução individualizada inadequada àquela que realiza a captação 

da água bruta sem executar nenhuma forma de tratamento. 

Ressalta-se que este indicador complementa as análises feitas no indicador 

de atendimento à população urbana e rural, não devendo ser analisado 

isoladamente uma vez que estes dois dados serão os pilares para identificação de 

problemas e possíveis soluções referentes à cobertura dos serviços de 

abastecimento de esgotamento. 
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O Índice de Déficit do Esgotamento Sanitário - DES, para a zona rural, será 

apurado através de dados disponibilizados pelo Programa da Saúde da Família que 

os coletarão durante as visitas periódicas dos agentes de saúde aos imóveis rurais. 

Nestes dados deverão conter a identificação do tipo de solução individual utilizada 

pelo imóvel e constatar in loco se esta solução é inadequada, ou seja, se não existe 

nenhuma forma significativa de tratamento da água captada. A responsabilidade por 

divulgar e gerar este indicador é da gestão municipal de Pau D’Arco – PA. 

A frequência de coleta será anual e a metodologia a ser aplicada para 

geração do índice será pela aplicação da fórmula a seguir. 

DES (%) =  
Quantidade de domicílios inadequados

Quantidade total de imóveis
x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

As variáveis de cálculo são:  

Quantidade de domicílios inadequados, sem tratamento de esgoto; 

Quantidade total de imóveis presentes na zona rural. 

O índice será avaliado conforme o quadro 108. 

 

Quadro 110: Avaliação do Déficit do serviço de esgotamento sanitário 

DEFICIT (%) CLASSIFICAÇÃO 

Acima de 35 Insatisfatório 

Entre 15 e 35 Satisfatório 

Entre 0 e 15 Adequado 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 
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11.1.2.3. Emergência E Contingência 

➢ Índice de Contingência e Emergência 

 

Este indicador irá auxiliar o município no monitoramento da execução das 

medidas de contingência, responsáveis pela prevenção, e emergência, que 

objetivam programar as ações no caso de ocorrência de um acidente. O cálculo terá 

a apuração feita anualmente pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A 

Secretaria irá prover os dados e divulgar o resultado obtido. O cálculo deve ser 

realizado utilizando a fórmula abaixo. 

 

ICE(%) =  
n° de medidas de contingência e emergências adotadas

n° total de medidas de contingência e emergência sugerida
 x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

As ações adotadas devem estar de acordo com o proposto de PMSB. O resultado 

mais próximo de 0% demonstra situação ótima enquanto que a faixa de 1% a 15% 

é razoável. Resultados acima de 15% apresentam é classificado como péssimo. 

 

11.1.3. Manejo De Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana 

11.1.3.1. Universalização 

➢ IN016 - Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à 

população urbana  

 

Este indicador exprime a relação entre a população declarada pelo município 

atendida pelo serviço de coleta de resíduos domiciliares (RDO) e a população 

urbana, em que o índice se refere ao percentual de cobertura do serviço de coleta 

de resíduos domiciliares (RDO) mostrando a eficácia do sistema por meio da 

população atendida por domicílio, direta ou indiretamente, por serviço regular no 

ano considerado.  

Para o cálculo do percentual de acordo com o I 016 do SNIS da população 

atendida domiciliarmente pelo serviço de coleta de resíduos sólidos, procedemos: 
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IN0016 (%) =  
CO050

POP_URB
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

CO050: População urbana atendida no município, abrangendo o distrito-sede 

e localidades 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

Observação: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo 

SNIS. 

A partir de 2008 este indicador incorporou o campo Co147 e, em 2009, 

passou a não considerar o Co051. 

 

Sua periodicidade de cálculo será anualmente, tornando-se adequado ao 

acompanhamento propiciando os procedimentos operacionais e especificações 

mínimas para o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e para 

a avaliação da execução das ações previstas para manutenção das redes de 

drenagem e manejo dos resíduos sólidos sendo um delas a realização de 

avaliações e diagnósticos periódicos do sistema de drenagem através de inspeções 

na rede sendo também adequada para a contenção de eventos de riscos 

considerados de emergência para o sistema de drenagem urbana e manejo de 

águas como os alagamentos, já que , este índice visa quantificar a eficácia da rede 

de coleta. 

A realização do índice é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Pau 

D’Arco – PA, responsável pela prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos do município. É a cargo da prefeitura a disponibilização dos 

dados necessários para geração do índice e também por sua divulgação, sendo 

este indicador aplicado na zona urbana, sede municipal. 

O indicador visa contribuir para a avaliação da execução das ações previstas 

para manutenção das redes de drenagem e manejo dos resíduos sólidos. O índice 

também é considerado adequado para a contenção de eventos de riscos 

considerados de emergência para o sistema de drenagem urbana e manejo de 
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águas como os alagamentos, já que este índice visa quantificar a eficácia da rede 

de coleta.  

 

➢ Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva e de compostáveis (úmidos) 

em relação a população urbana 

 

A fim de monitorar a implantação e evolução da coleta seletiva no município 

realizar-se-á a apuração da Porcentagem de cobertura do serviço de coleta seletiva 

no município, a qual promove a identificação da porcentagem de população 

atendida com este serviço. A área de abrangência do indicador é a zona urbana e 

zona rural, sua divulgação e apuração será feita anualmente pela Prefeitura 

Municipal, a qual terá como resultado ideal o alcance de 100% dos domicílios. Do 

mesmo modo será calculada a porcentagem de cobertura de coleta de resíduos 

compostáveis (úmidos), que permite avaliar o reaproveitamento dos resíduos 

orgânicos no município, tanto na zona urbana como rural. 

Segue as equações para composição dos indicadores citados. 

 

• Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em relação à 

população urbana do município 

 

IN0030 (%) =  
CO050

POP_URB
 x 100 

 

Onde as variáveis são: 

 

CS050: População urbana do município atendida com a coleta seletiva do 

tipo porta-a-porta executada pela Prefeitura (ou SLU) 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE) 

Observação: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo 

SNIS 
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• Porcentagem de cobertura de coleta de resíduos compostáveis (úmidos) 

 

𝐼ro =  
(Poprou + Popror) ∗ 100

Pop_Tot
 

Irou =  
Poprou ∗ 100

Pop_Urb
 

Icror =  
Popror ∗ 100

(PopTot −  PopUrb)
 

 

Onde: 

Iro = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de resíduos orgânicos 

no município (%); 

Irou = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de resíduos orgânicos 

na área urbana (%); 

Iror = Porcentagem de cobertura do serviço de coleta de resíduos orgânicos 

na área rural (%); 

Popror = População urbana atendida (declarada) pela coleta de resíduos 

orgânicos no município (hab); 

Popror = População rural atendida (declarada) pela coleta de resíduos 

orgânicos no município (hab); 

Pop_Tot = População total (IBGE) (hab); 

Pop_Urb = População urbana (SNIS) (hab); 

 

➢ Índice de unidade de saúde com destinação adequada dos RSS 

 

O indicador tem por objetivo monitorar a disposição dos resíduos perigosos 

gerados nos estabelecimentos de saúde do município, permitindo o gestor 

municipal identificar a necessidade de readequar-se.  

Em Pau D’Arco – PA, segundo o diagnóstico, o responsável pela disposição 

final dos Resíduos de Serviço de Saúde é a própria prefeitura e nesta situação o 

indicador, também, auxilia a gestão a monitorar e fiscalizar os serviços. 

O cálculo deve ser feito anualmente. A geração e divulgação do indicador 

deve ser feita pela gestão municipal por parte da Secretaria Municipal de Meio 
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Ambiente. Os dados necessários deverão ser coletados junto a secretaria de saúde. 

É necessário e obrigatório, segundo a legislação federal, que 100% dos 

estabelecimentos de saúde realizem a disposição adequada. Dentre as alternativas 

de disposição adequada temos, por exemplo, Aterro Sanitários e Incineração. 

A seguir a fórmula a ser utilizada e suas respectivas variáveis. 

 

I(%) =  

Estabelecimentos de saúde com coleta e
 disposição final adequada

Quantidade total de estabelecimento de saúde
x100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

Onde as variáveis são: 

Estabelecimentos de saúde com coleta e disposição final ambientalmente 

adequada; 

Quantidade total de estabelecimento de saúde. 

 

➢ Índice de cobertura rural do serviço de coleta de RDO 

 

O monitoramento e acompanhamento da evolução da coleta dos resíduos 

gerados nas comunidades rurais é imprescindível e realizar-se-á pela apuração do 

índice de cobertura rural do serviço de coleta, a qual promove a identificação da 

porcentagem de população atendida com este serviço. 

A área de abrangência do indicador é a zona rural, sua divulgação e apuração 

será feita anualmente pela Prefeitura Municipal, a qual terá como resultado ideal o 

alcance de 100% dos domicílios. 

 

ICRrdo =  
comunidade rural atendida

total de comunidades rurais no município
 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 
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➢ Índice de RCC coletado pela Prefeitura Municipal por mês 

 

O município de Pau D’Arco – PA está em processo de expansão devido a 

centralização do município. Para atender a demanda populacional, encontra-se 

diversas construções ao longo do perímetro urbano, tendo como consequência 

primária a geração de altos índices de resíduos sólidos derivados dessa atividade, 

com a finalidade de monitorar a carga de resíduos coletadas, gera-se os indicadores 

apresentados a seguir. A apuração dos índices será feita mensal, sua divulgação e 

obtenção das informações ficará a cargo da Prefeitura Municipal. 

Segue as fórmulas para aferição dos índices. 

• Taxa de resíduos sólidos da construção civil (RCC) coletada pela prefeitura 

em relação à quantidade total coletada 

 

IN026 (%) =  
CC013

CC116 + CO117 + CS048 + CO142
x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde: 

 

CC013 = Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela 

CO116 = Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público 

CO117 = Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados 

CO142 = Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes 

executores 

CS048 = Quantidade recolhida na coleta seletiva executada por 

associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da Prefeitura 

 

• Massa de RCC per capita em relação à população urbana 

 

IN029 (

kg
hab
dia

) =  
CC013 + CC014 + CC015

Pop − Urb
x 1.000 

Fonte: SNIS, 2017. 
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As variáveis são: 

 

CC013 = Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada por ela 

CC014 = Por empresas especializadas ("caçambeiros") ou autônomos 

contratados pelo gerador 

CC015 = Pelo próprio gerador 

POP_URB =População urbana do município (Fonte: IBGE) 

 

➢ Índice de catadores organizados em relação ao número total de catadores  

 

A promoção para criação de Associações de Recicladores é um dos 

principais objetivos do PMSB, o qual almeja a geração de renda por meio da 

recuperação, reciclagem e reaproveitamento dos resíduos e para acompanhar a 

evolução do número de catadores será apurado este índice. A geração, anual, 

divulgação e levantamento dos dados ficará sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

Ic =  

N° de catadores organizados
 ( autônomos e organizados em associações etc)

N° total de catadores
 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

O índice irá variar entre 0 e 1, estando os resultados identificados na faixa de 

0 à 0,4 críticos, 0,4 a 0,8 aceitável e 0,8 a 1 ótimo. 
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➢ Índice de depósitos irregulares por mês 

 

Em Pau D’Arco – PA identificou-se a presença de locais com disposição 

irregular de resíduos como construção civil, podas de árvores e doméstico, 

tornando-se necessário o monitoramento e fiscalização destas áreas com a 

finalidade de desfaze-las. 

O índice deve ser feito por meio da equação a seguir, com apuração 

semestral. Os dados devem ser levantados pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. A área de abrangência é a zono urbana. 

A geração e divulgação é de reponsabilidade do órgão municipal de meio 

ambiente. 

 

 

Id (qtd de depósitos/mês) =  
N° de áreas com depósitos irregulares de resíduos

mês
 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

Quanto a sua validade, resultados na faixa de 0,03 à 0,06 são aceitáveis, 

enquanto que valores superiores a 0,06 até 0,13 são regular e acima de 0,13 

enquadram - se como estado crítico. 

 

11.1.3.2. Qualidade, Eficiência, Participação e Controle Social 

➢ ISS - Índice de satisfação dos serviços 

 

A apuração deste indicador no quesito manejo dos resíduos sólidos irá avaliar 

o atendimento dos serviços e também permitir a participação da sociedade por meio 

da aplicação de questionários físicos e/ou online. 

A aplicação do questionário segue os mesmos princípios do questionário de 

esgotamento sanitário, onde a gestão terá os dados necessários para gerar este 

indicador utilizando a formula apresentada a seguir para o seu cálculo. 
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O levantamento dos dados, a geração e divulgação está sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 

O questionário deve contemplar os seguintes questionamentos, de acordo 

com os exemplos a seguir. 

 

 
Figura 132: Modelo de questionário de resíduos sólidos. 

 Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

A apuração é semestral. Considera-se como respostas satisfatória aquelas 

que estiverem marcadas as alternativas de 3 a 5, no caso das notas, e aquelas com 

resposta “sim”. O cálculo deve ser feito para cada componente do saneamento de 

forma separada. 

 

ISS (%) =  
n° de respostas satisfatórias

n° total de respostas
 x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

Em que, 

ISS = índice de respostas satisfatórias a pesquisa de satisfação (%) 

N° de respostas satisfatórias (unid.) 
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N° total de respostas (unid.) 

 

Para este estudo será considerado uma escala de 1 a 5 que também medirá 

o grau de satisfação da população quanto aos serviços de manejo dos resíduos 

sólidos. O quadro a seguir mostra a classificação da escala, variando em um grau 

de satisfação de ótimo a péssimo. 

 

Quadro 111: Grau de satisfação da população quanto ao sistema de esgotamento 

GRAU DE SATISFAÇÃO ESCALA 

Ótimo 1 

Muito bom 2 

Bom/Regular 3 

Ruim 4 

Péssimo 5 
Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

11.1.3.3. Emergência e Contingência 

➢ Eficiência Física do Serviço de Coleta de Resíduos Urbanos (%) 

 

O índice visa avaliar a qualidade na geração, descarte, coleta, tratamento e 

disposição final e desta forma se propôs medidas preventivas, corretivas e 

minimizadoras para os resíduos sólidos gerados. O Índice gerado deve ser realizado 

anualmente e a disponibilização das variáveis necessárias será feita pela Prefeitura 

Municipal de Pau D’Arco – PA, que irá apurar o índice estabelecido para o 

acompanhamento da eficiência, bem como divulga-lo.  

Porcentagem do número de residências e outros locais com serviço de 

recolhimento na área de intervenção. 

 

RU1 =  
RC

TR
 x 100 

Fonte: Adaptado de PEREIRA; Mariam Trieveiler et at. 2009. 

 

Em que as variáveis são: 
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RC = Residências e outros locais com serviço de 

recolhimento de resíduos (n. º) 

TR = Residências e outros locais existentes (n. º) 

 

Quadro 112:Eficiência física do serviço de coleta de resíduo sólidos. 

VALORES DE REFERÊNCIA 

Qualidade do serviço BOA: 95% a 100% 

Qualidade do serviço MEDIANA: Entre 80% e 95% 

Qualidade do serviço INSATISFATÓRIA: 0 a 80% 

Fonte: Adaptado de PEREIRA; Mariam Trieveiler et at. 2009. 
 

➢ Índice de Contingência e Emergência 

 

Este indicador irá auxiliar o município no monitoramento da execução das 

medidas de contingência, responsáveis pela prevenção, e emergência, que 

objetivam programar as ações no caso de ocorrência de um acidente. O cálculo irá 

considerar a formula abaixo e terá a apuração feita anualmente pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. A Secretaria irá prover os dados e divulgar o resultado 

obtido. O cálculo deve ser realizado utilizando a fórmula abaixo. 

 

ICE(%) =  
n° de medidas de contingência e emergêcias adotadas

n° total de medidas de contingência e emergência sugerida
 x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

As ações adotadas devem estar de acordo com o proposto de PMSB. O 

resultado mais próximo de 0% demonstra situação ótima enquanto que a faixa de 

1% a 15% é razoável. Resultados acima de 15% apresentam é classificado como 

péssimo. 
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11.1.4. Manejo de Águas Pluviais E Drenagem Urbana 

11.1.4.1. Universalização 

➢ Proporção de áreas verdes impermeabilizadas 

 

As áreas imperializadas impedem a água de infiltrar e isso ocasiona o 

processo denominado escoamento superficial, a sua elevada ocorrência ocasiona 

problemas na infraestrutura de ruas e afins. Como consequência, áreas altamente 

imperializadas podem apresentar sérios problemas ao sistema de drenagem 

urbana. Este indicador será calculado para permitir identificar a taxa de 

impermeabilização do solo no município. 

Com o auxílio das imagens de satélite do município (Google Earth), é 

possível delimitar as áreas com vegetação mais densa e áreas impermeabilizadas 

presente no perímetro urbano, possibilitando obter os parâmetros necessários para 

o cálculo. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura irá promover a aferição, geração e divulgação do 

presente indicador. 

 Recomenda-se que o resultado encontrado seja o menor valor possível, 

demonstrando que a água tem áreas para infiltrar e seguir o curso natural. A seguir 

a fórmula que permitirá a aferir o indicador. 

 

Iaimp =  
Ai

At
 x100 

Onde: 

 

Iaimp = Percentual de áreas impermeabilizadas (%) 

Ai = Áreas impermeabilizadas (km²); 

At = Área urbana total (km²). 
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➢ Índice de Pontos de alagamento e inundações sanados 

 

O índice de pontos de alagamento busca verificar o desempenho no controle 

e diminuição dos pontos de alagamento no município e, com isso, melhorar a 

qualidade ambiental dos recursos hídricos e evitar a proliferação de doenças de 

veiculação hídrica. 

O acompanhamento deste índice deve ser realizado anualmente, iniciado a 

partir de um ano de implantação deste plano, contribuindo com a busca do bem-

estar da população e análise das ações preventivas e de contingência aplicadas 

para sanar esses pontos emergenciais. 

Estando este índice adequado para avaliar a fiscalização e efetividade das 

ações para extinguir os pontos de alagamento existentes nesta municipalidade. 

O município de Pau D’Arco – PA possui órgão técnico responsável pela 

fiscalização destas localidades que sofrem com este tipo de evento, sendo eles a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, atribuindo a eles a responsabilidade de calcular, gerar e divulgar este 

indicador. 

O cálculo do indicador será realizado a partir da seguinte equação. 

 

IN102 =  

Número de pontos com problemas de
 alagamento ou inundações sanados

Número de pontos com problemas de 
alagamento ou inundações

x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

 

Número de pontos com problemas de alagamento ou inundações sanadas, 

unidade: Número de locais que tinham problemas de alagamento ou 

inundações devido às chuvas e que foram sanados através de obras de micro 

e macrodrenagem; 
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Número de pontos com problemas de alagamento ou inundações, unidade: 

Número total de locais atualmente sujeitos a alagamento ou inundações 

devido a chuvas e que necessitam de obras de micro e macrodrenagem. 

 

➢ Índice de Limpeza de Desobstrução da Rede de Drenagem 

 

Visando garantir o funcionamento eficiente do sistema para garantir a essa 

rede as ações de limpeza periódicas dos elementos de micro e macrodrenagem, 

bem como ações preventivas e corretivas destes promovendo a qualidade da 

prestação de serviço. 

O acompanhamento deste índice deve ser realizado mensalmente e visa 

contribuir de forma adequada com as metas correlacionada a manutenção corretiva 

e preventiva do sistema sendo no manejo das águas pluviais urbanas com as ações 

de avaliações e diagnósticos periódicos do sistema de drenagem através de 

inspeções na rede pelo departamento especifico de atuação deste eixo. 

A responsabilidade pelo cálculo e divulgação desse índice será atribuída a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de 

infraestrutura. 

Portanto, para que o funcionamento do sistema seja eficiente deve-se 

acompanhar a eficiência da desobstrução. Para seu cálculo o Indicador Limpeza e 

Desobstrução de Rede de Drenagem será realizado a seguinte expressão: 

IDE3 = 
Total de rede de microdrenagem e macrodrenagem limpas (m)

Total de rede de microdrenagem e macrodrenagem inspecionadas (m)
 

 

Sendo: 

IDE3 o Indicador de Limpeza e Desobstrução.  

 

As variáveis do cálculo são: 

Total de redes de microdrenagem e macrodrenagem efetuada a limpeza; 

Total de redes de microdrenagem e macrodrenagem que foram 

inspecionadas; 
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➢ IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do 

Município  

 

Este indicador tem por objetivo medir a extensão de vias pavimentadas em 

relação à extensão total de vias existentes nas áreas urbanas dos municípios, com 

a finalidade de monitorar a demanda por estas infraestruturas na área urbana. 

A apuração deve ser feita anual, contribuindo com o planejamento das ações 

a serem executadas no ano seguinte. O levantamento dos dados, a apuração e 

divulgação deste indicador é de responsabilidade Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de infraestrutura. 

 

IN020 (%) =  
IE019

IE017
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

Onde as variáveis são: 

IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do município; 

IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio 

(ou semelhante). 

 

 

➢ IN021 - Taxa de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem na Área Urbana 

do Município 

 

A fim de identificar a cobertura do sistema de macrodrenagem em Pau D’Arco 

– PA, este indicador estabelecerá a relação entre a extensão de vias urbanas com 

canais subterrâneos e a extensão total de vias urbanas. A frequência da sua 

realização deve ser anual. 

Para a avaliação do IN021, divulgação e apuração deste indicador a 

responsabilidade será atribuída a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em 

parceria com a Secretaria Municipal de infraestrutura.  

A seguir apresenta-se a fórmula para a apuração do indicador. 
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IN021 (%) =  
IE024

IE017
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do município; 

IE024 - Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais de 

águas pluviais subterrâneos. 

 

11.1.4.2. Qualidade, Eficiência, Participação e Controle Social 

➢ ISS - Índice de satisfação dos serviços 

 

A apuração deste indicador no quesito manejo de águas pluviais e drenagem 

urbana irá avaliar o atendimento dos serviços e também permitir a participação da 

sociedade por meio da aplicação de questionários físicos e/ou online. 

A aplicação do questionário segue os mesmos princípios do questionário de 

manejo dos resíduos sólidos, onde a gestão terá os dados necessários para gerar 

este indicador utilizando a formula apresentada a seguir para o seu cálculo. 

O levantamento dos dados, a geração e divulgação está sob 

responsabilidade da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de infraestrutura. O questionário 

deve contemplar os seguintes questionamentos, de acordo com os exemplos a 

seguir. 
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Figura 133: Modelo de questionário de drenagem urbana.  

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

A apuração é semestral. Considera-se como respostas satisfatória aquelas 

que estiverem marcadas as alternativas de 3 a 5, no caso das notas, e aquelas com 

resposta “sim”. O cálculo deve ser feito para cada componente do saneamento de 

forma separada. 

 

ISS (%) =  
n° de respostas satisfatórias

n° total de respostas
 x 100 

Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

Em que: 

ISS = índice de respostas satisfatórias a pesquisa de satisfação (%) 

N° de respostas satisfatórias (unid.) 

N° total de respostas (unid.) 

 

O valor ideal deste indicador é o alcance de 100%, mostrando que todos os 

participantes da pesquisa se encontram satisfeitos com os serviços de esgotamento 

prestado. 

Para este estudo será considerado uma escala de 1 a 5 que também medirá 

o grau de satisfação da população quanto aos serviços de esgotamento prestado. 
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O quadro a seguir mostra a classificação da escala, variando em um grau de 

satisfação de ótimo a péssimo. 

 

Quadro 113: Grau de satisfação da população quanto ao sistema de esgotamento 

GRAU DE SATISFAÇÃO ESCALA 

Ótimo 1 

Muito bom 2 

Bom/Regular 3 

Ruim 4 

Péssimo 5 
Fonte:  VRP Ambiental, 2021. 

 

11.1.4.3. Emergência e Contingência 

➢ Índice de Contingência e Emergência 

 

Este indicador irá auxiliar o município no monitoramento da execução das 

medidas de contingência, responsáveis pela prevenção, e emergência, que 

objetivam programar as ações no caso de ocorrência de um acidente. O cálculo irá 

considerar a formula abaixo e terá a apuração feita anualmente pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal de 

infraestrutura. As Secretarias irão prover os dados e divulgar o resultado obtido. O 

cálculo deve ser realizado utilizando a fórmula a seguir. 

 

ICE(%) =  
n° de medidas de contingência e emergências adotadas

n° total de medidas de contingência e emergência sugerida
 x 100 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

As ações adotadas devem estar de acordo com o proposto de PMSB. O 

resultado mais próximo de 0% demonstra situação ótima enquanto que a faixa de 

1% a 15% é razoável. Resultados acima de 15% apresentam é classificado como 

péssimo. 
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➢ IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação 

 

O presente indicador tem por objetivo avaliar a quantidade de domicílios 

urbanos sujeitos a riscos de inundação com a finalidade de auxiliar na tomada de 

decisão do gestor quanto a implantação de infraestrutura para sanar tais áreas. 

Sua apuração deve ser realizada anualmente. O levantamento de dados 

deve ser feito pelo órgão responsável pelo manejo de águas pluviais e drenagem 

urbano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com a Secretaria 

Municipal de infraestrutura. 

 

IN040 (%) =  
RI013

GE008
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

GE008 - Quantidade total de domicílios urbanos existentes no município: 

RI013 - Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação 

 

11.1.5. Sustentabilidade Financeira  

➢ IN012 - Indicador de desempenho financeiro 

 

O presente indicador tem por objetivo avaliar o desempenho financeiro a fim 

de auxiliar no alcance dos objetivos propostos por este planejamento avaliando as 

receitas e despesas dos serviços de abastecimento de água. Esta verificação é de 

suma importância para auxiliar os gestores na tomada de decisão. 

A apuração deve ser feita anualmente e deve utilizar a fórmula abaixo. 

 

IN0012 (%) =  
FN001

FN017
 x 100 

 

FN001 =  FN002 +  FN003 + FN007 + FN038 

Fonte: Adaptado de SNIS, 2017. 
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Onde as variáveis são: 

FN002: Receita operacional direta de água 

FN003: Receita operacional direta de esgoto 

FN007: Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada) 

FN017: Despesas totais com os serviços (DTS) 

FN038: Receita operacional direta - esgoto bruto importado 

 

A geração e divulgação do indicador será feita pela Prefeitura Municipal por 

meio do órgão competente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o apoio da 

Secretaria Municipal de Administração, e utilizará como fonte de dados a 

concessionária Prestadora do serviço, a base de dados do SNIS e o controle interno 

municipal. 

Estipula-se como intervalo de validade que os valores menores que 100% 

indicam que o sistema está em prejuízo, logo, se gasta mais do que se arrecada. 

Se for igual a 100%, os valores gastos são iguais ao arrecadado. Em 

situações onde o resultado for maior que 100% o sistema estará gerando lucro. 

Estima-se como ideal, valores acima de 100% ou o mais próximo disso. 

 

➢ IN011 - Receita arrecadada per capita com taxas ou Receita arrecadada per 

capita com taxas ou outras formas de cobrança 

 

Propõe-se para avaliação da sustentabilidade financeira das componentes 

do saneamento básico que compõe este PMSB a apuração deste indicador que 

permite identificar o controle do lucro gerado da operação dos serviços de 

saneamento por habitante.  

Este índice deve ser realizado anualmente, ficando sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA 

a sua geração e divulgação. A fonte de geração dos dados irá considerar a 

componente que está sendo avaliada, onde aqueles referentes a água e esgoto 

serão solicitados a Prestadora do serviço. Enquanto que os sistemas de drenagem 

e manejo dos resíduos sólidos terão como fonte de dados a própria gestão municipal 

por meio da própria Secretaria Municipal de Administração, Contabilidade e 
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Controle Interno.  

 

IN011 (R$/ habitante/ ano ) =  
Receita arrecadada com taxas e tarifas 

POP_URB
 x 100 

Fonte: Adaptado SNIS, 2017. 

 

Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à componente do 

saneamento básico que está sendo avaliada; 

POP_URB: População urbana do município em 2010 - Fonte: IBGE 

 

➢ IN003 - Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas 

correntes da prefeitura 

 

O presente indicador tem por objetivo avaliar o quanto das despesas da 

prefeitura estão sendo direcionadas ao manejo dos resíduos sólidos. 

Os indicadores apresentados neste tópico avaliam se realmente o valor gasto 

é suficiente ou não e no que pode melhorar. Os dados levantados por esses 

indicadores facilitarão a gestão pública na tomada de decisão quanto a necessidade 

de orçamento, de controle de gastos e de um serviço eficiente. 

Neste item será abordado e identificado indicadores para o município, de 

forma que cada indicador irá demonstrar o gasto e autossuficiência do município, 

uma vez que cabe ao gestor fazer a análise dos indicadores e determinar o que 

precisa ser alterado para que se tenha bons resultados.  

A responsabilidade por divulgar e gerar este indicador será conferida à 

prefeitura municipal de Pau D’Arco – PA por meio da Secretaria Municipal de 

Administração. 

A apuração deve ser feita anualmente e deve utilizar a fórmula abaixo. 

 

IN003 (%) =  
FN220

FN223
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Onde as variáveis são: 

FN220: Despesa total com serviços de manejo de RSU; 

FN223: Despesa Corrente da Prefeitura durante o ano com TODOS os 

serviços do município (saúde, educação, pagamento de pessoal, etc.). 

 

➢ Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU 

 

Para ter um serviço de manejo de resíduos eficiente, precisa-se analisar os 

dados apresentados no diagnóstico. Com essa analise a ação será norteada para 

um melhor desempenho custo/benefício, manutenção da cidade.  

Os indicadores apresentados neste tópico identificam o recurso gasto nesta 

componente do saneamento e permitem avaliar se o custo está condizente com a 

média nacional e se realmente o valor gasto é suficiente ou não. 

Os dados levantados por esses indicadores facilitarão a gestão pública na 

tomada de decisão quanto a necessidade de orçamento, de controle de gastos e de 

um serviço eficiente. 

Neste item será abordado e identificado indicadores para o município, de 

forma que cada indicador irá demonstrar o gasto e autossuficiência do município, 

uma vez que cabe ao gestor fazer a análise dos indicadores e determinar o que 

precisa ser alterado para que se tenha bons resultados.  

A seguir, temos os indicadores que serão utilizados, suas fórmulas e 

variáveis utilizadas para o cálculo, a periodicidade que ocorrerá e a fonte dos dados 

que serão empregados. A responsabilidade por divulgar e gerar este indicador será 

conferida à prefeitura municipal de Pau D’Arco – PA por meio da Secretaria 

Municipal de Administração. 

As equações a seguir apresentadas devem ser realizadas com variação 

anual. 
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➢ IN005 - Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU 

 

IN005 (%) =  
FN222

FN218 + FN219
 x 100 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de 

RSU; 

FN219: Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo 

de RSU; 

FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo 

de RSU. 

 

➢ IN006 - Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população 

urbana 

IN006 (R$/hab) =  
FN218 + FN219

POP_URB
 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Onde as variáveis são: 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de 

RSU; 

FN219: Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo 

de RSU; 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE). 

Observação: POP_URB = Estimativa de população urbana realizada pelo 

SNIS. 
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➢ IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas 

 

Este indicador faz referência a aferição da taxa média anual de serviços de 

drenagem cobrada no município, dividida pelo total de edificações, incluindo os que 

são tributados e os que não são tributados. Sua verificação permite que a gestão 

municipal avalie se a cobrança realizada está sobrepondo as despesas no setor. 

O cálculo deste indicador, bem como o levantamento dos dados e divulgação, 

tem por responsável a Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda. A elaboração 

do indicador deve ser anual. 

 

IN005 (R$ unidade⁄ /ano) =  
FN005

GE007
  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

Onde as variáveis são: 

FN005 - Receita operacional total dos serviços de Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas; 

GE007 - Quantidade total de unidades edificadas existentes na área urbana 

do município. 
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11.1.6. Indicadores de Saúde 

 

A importância do saneamento e sua associação à saúde pública remonta ao 

conceito de promoção de saúde no qual o saneamento é um instrumento 

indispensável ao alcance da melhoria à qualidade de vida. A avaliação da 

efetividade do conjunto de ações e medidas propostas para alcançar a melhoria na 

condição de vida da população será realizada utilizando os indicadores 

apresentados a seguir. 

 

➢ Taxa de incidência de dengue, zika e chikungunya 

 

A variação dos casos registrados de dengue, zika e chikungunya estão 

relacionados diretamente com a proliferação do vetor transmissor o Aedes aegypti, 

que pode ser potencializada em ambientes com inexistência de saneamento básico. 

De modo geral a formação de ambientes que potencializam o desenvolvimento do 

vetor são os que permitem o acúmulo de água parada. Locais com aglomeração de 

resíduos expostos a céu aberto e recipientes irregulares para acúmulo da água, são 

ambientes que aumentam a taxa de desenvolvimento do vetor.  

Pela constatação dessa intrínseca relação entre os casos das doenças 

citadas e a prestação dos serviços que compõe o saneamento básico, realizar-se-

á o cálculo do indicador Taxa de Incidência de dengue, zika e chikungunya que está 

associada as condições socioambientais propícias à proliferação do Aedes aegypti 

e as insuficientes ações de controle vetorial, permitindo acompanhar o número de 

casos ocorridos no município e, consequente, avaliar a melhoria na qualidade de 

vida da população. 

O indicador deve ser realizado anualmente, ficando sob responsabilidade da 

Equipe de Vigilância Epidemiológica e Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura 

Municipal de Pau D’Arco – PA a geração dos dados e sua divulgação. 

Os dados utilizados neste indicador não estão desagregados por formas 

clínicas e o cálculo é feito considerando a somatória do número de casos 

confirmados das três doenças por 1.000 habitantes. É definido caso confirmado 
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aqueles que se enquadram nos critérios adotados pelo Ministério da Saúde. A 

seguir é apresentado o método de cálculo. 

 

Tx =
número de casos confirmado de dengue,   zika e chikungunya residente 

população total residente
 x 1.000  

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/CENEPI: Sistema de Informação de Agravos  
Notificáveis (SINAN) e bases demográficas do IBGE 

 

O método apresentado é semelhante ao indicador de morbidade e fatores de 

risco D.2.4, devendo este indicador ser realizado antes da implantação do plano e 

durante, sendo utilizada a população do ano de referência, e o resultado obtido 

utilizado para comparação da evolução dos casos de dengue zika e chikungunya 

nos anos posteriores ao longo do horizonte de planejamento.  

 

➢ Taxa de incidência de Esquistossomose 

 

A formação de zonas endêmicas de esquistossomose está relacionada 

diretamente com a falta da regularidade da prestação dos serviços básicos que 

compõe o saneamento. Água parada, esgoto a seu aberto, contaminação de corpos 

hídricos e aglomeração de resíduos sólidos são alguns dos ambientes onde a carga 

parasitária se instaura, ou seja, a doença está diretamente relacionada a locais com 

falta de saneamento básico. 

 A fim de identificar a evolução dos casos, bem como o impacto de programas 

de intervenção, neste caso os programas, projetos e ações propostos pelo PMSB, 

que favoreçam a melhora da qualidade de vida da comunidade será realizada a 

Taxa de incidência de Esquistossomose. 

 

O cálculo deve ser feito anualmente, considerando a seguinte fórmula. 

 

Tx =
número de casos confirmado de esquistossomose 

população total residente
 x 1.000 

 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/CENEPI: Sistema de Informação de Agravos 
Notificáveis (SINAN) e bases demográficas do IBGE 

 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 

 
 

  
   381 

 

A Equipe de Vigilância Epidemiológica irá gerar os dados, por meio do 

levantamento de casos nas unidades de saúde instaladas no município, e a 

Secretaria Municipal de Saúde irá divulgá-los.  

 

➢ Taxa de incidência de Hepatite A 

 

A melhoria da condição de vida para a população possui relação concreta 

com a prestação adequada dos serviços de esgotamento sanitário, abastecimento 

de água e demais componentes do saneamento, a falta destes serviços influencia 

diretamente na propagação de doenças, e uma delas é a Hepatite A. 

O cálculo da taxa de incidência da hepatite A auxilia na verificação da 

frequência que ocorre os casos na comunidade de Pau D’Arco – PA, estando 

elaborada, acompanhada e divulgada anualmente pela Equipe de Vigilância 

Epidemiológica e Secretaria Municipal de Saúde. A geração do indicador deve 

considerar o levantamento das informações em todas as unidades de saúde 

instaladas no município. 

O cálculo será feito atendendo a equação a seguir. 

 

Tx =
número de casos confirmado de esquistossomose 

população total residente
 x 1.000 

 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde/CENEPI: Sistema de Informação de Agravos 
Notificáveis (SINAN) e bases demográficas do IBGE 
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➢ Taxa de incidência de Leptospirose 

 

Um dos principais problemas que a ausência dos serviços de saneamento 

acarreta são as doenças causadas pela falta de tratamento de água e esgoto a céu 

aberto e dentre as mais severas doenças está a leptospirose (Trata Brasil, 2017). 

A realização da Taxa de Incidência de Leptospirose permite identificar a 

frequência anual de casos confirmados de leptospirose, ou seja, a intensidade com 

que a doença acomete a população.  

Os dados utilizados neste indicador não estão desagregados por formas 

clínicas e os casos confirmados são os que se enquadram nos critérios adotados 

pelo Ministério da Saúde.  

A equação a seguir irá mensurar anualmente os dados.  

 

Tx  =
número de casos confirmado de esquistossomose 

população total residente
 x 1.000 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS): base 
de dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica: Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – Sinan. 

 

O indicador apresentado é similar ao indicador de morbidade D.1.17 utilizado 

pelo ministério da saúde, que gera a incidência da doença por 1.000 habitantes. A 

geração dos dados deve ser feita pela Equipe de Vigilância Epidemiológica que 

deve utilizar as informações coletadas em unidades de saúde instaladas no 

município e a divulgação do indicador consolidado está sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Saúde. 
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11.1.7. Indicadores sobre Implementação, Fiscalização e Regulação do 

PMSB 

➢ Índice de eficiência do cumprimento das metas 

 

Propõe-se para avaliação da eficiência do PMSB e identificação do 

desempenho real do plano a criação do índice de eficiência do cumprimento das 

metas.  

Dentro do plano são estipulados os prazos para o alcance das metas 

estabelecidas para a universalização com qualidade dos serviços de saneamento.  

Esse índice baseia-se na porcentagem da razão entre número de metas alcançadas 

dentro do prazo e total de metas. 

O índice deve ser realizado anualmente, ficando sob responsabilidade da 

administração pública da Prefeitura Municipal de Pau D’Arco – PA, por meio da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a contabilização das metas alcanças 

anualmente, divulgação do índice de eficiência do cumprimento das metas e a 

geração dos cálculos utilizando a equação abaixo. 

 

IECM (%) =
Número de metas alcançadas

Número de metas estabelicidas
x100 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

 

➢ Índice de atendimento às ações propostas para as componentes do 

saneamento 

 

O indicador tem como objetivo representar a porcentagem das ações 

propostas pelo PMSB que foram realizadas, o que permite monitorar as atividades 

realizadas para melhoria desta componente do saneamento. 

O cálculo será feito considerando a fórmula apresentada na sequência, com 

apuração anual. Quanto ao resultado, o ideal é alcançar 100% das ações propostas, 

estando o desempenho com variação de 60% à 80% considerado regular.  
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A geração e divulgação do indicador deve ser feita pela Prefeitura Municipal 

de Pau D’Arco – PA por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

O indicador será feito para as quatro componentes e para isso deve-se 

manter a equação e alterar apenas os valores correspondente ao quantitativo de 

ações executadas e propostas para cada componente. 

 

IA =  
Aimp

Asug
x100 

Fonte: VRP Ambiental, 2021. 

Em que: 

IA = Índice de ações implantadas; 

Aimp = Total de ações implantadas; 

Asug = Total de ações sugeridas. 

 

Considerando os fatores identificados no diagnóstico técnico – participativo 

e no cenário estabelecido, foram definidos objetivos a ser atingido durante o 

horizonte de planejamento do PMSB do município de Pau D’Arco – PA para a 

gestão das quatro componentes do saneamento de forma articulada. 

Para viabilizar a avaliação da evolução do alcance dos objetivos e metas 

definidas ao longo deste planejamento, necessita-se de indicadores que permitam 

avaliar o andamento da implementação do PMSB como um todo. Para isso calcula-

se o indicador de Ações composto por variáveis que consideram a totalidade das 

ações e aquelas de curto a longo prazo, permitindo verificar o percentual de 

aplicação do Plano e consequentemente monitorar a realização das atividades 

propostas.  

Portanto, foram estabelecidos os seguintes indicadores para monitoramento 

do PMSB: 

Iações (%) =  
Total de ações implantadas

Total de ações sugeridas pelo PMSB
x 100 

Fonte: SHS, 2016. 
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• Indicadores por prazos 

 

Iacurto (%) =  
Total de ações implantadas em curto prazo

Total de ações sugeridas para  curto prazo
x 100 

 

Iamédio (%) =  
Total de ações implantadas em médio prazo

Total de ações sugeridas para  médio prazo
x 100 

 

Ialongo (%) =  
Total de ações implantadas em longo prazo

Total de ações sugeridas para  longo prazo
x 100 

Fonte: SHS, 2016. 

 

A coleta dos dados, geração e divulgação do indicador é de responsabilidade 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que ao longo do período de 

planejamento irá auxiliar na consolidação das ações propostas. 
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12. VOLUME VII 

12.1. PRODUTO G  

12.1.1.  Minuta do Projeto de Lei de Aprovação do PMSB  

 

Este documento compreende a Minuta do Projeto de Lei e Justificativa do 

Projeto de Lei, sendo a ferramenta de aprovação e instituição do Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Pau D’Arco – PA. 

O presente projeto de lei deve ser encaminhado ao setor jurídico e 

posteriormente protocolado na Câmara Municipal dos Vereadores de Pau D’Arco. 

As metas, objetivos e diretrizes do presente plano somente terão validade após a 

sua aprovação pelo poder legislativo. 

A seguir é apresentada a minuta e justificativa. 

 

12.1.2. Minuta do Projeto de Lei 

 

MINUTA DE PROJETO DE LEI Nº ___/____.  

DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 

 
“Institui e aprova o Plano Municipal de Saneamento 
Básico destinado a Gestão dos Serviços Públicos 
Municipais de Saneamento Básico, a saber: 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem 
urbana e manejo das águas pluviais, em todo o território 
do município de Pau D’Arco – PA e contém outras 
providencias”. 

  

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, 

ESTADO DO PARÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, nos 

termos do Anexo Único, destinado a articular, integrar e coordenar recursos 

tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros para a gestão e execução dos 

serviços públicos municipais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
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limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das 

águas pluviais, em todo o território do município, em conformidade com o 

estabelecido na Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Federal n° 14.026/2020 e na Lei 

Federal n° 12.305/2010. 

Parágrafo Único: o Executivo municipal, bem como os responsáveis 

listados no PMSB deverão cumprir com suas responsabilidades e atenderem ao 

planejamento estabelecido conforme metas emergenciais de curto, médio e longo 

prazo para universalização dos serviços de saneamento básico. 

 

Art. 2º - O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por esta 

Lei, será avaliado anualmente e revisado a cada dez anos, sempre anteriormente à 

elaboração do Plano Plurianual. 

§ 1º O poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de 

revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico à Câmara dos Vereadores, 

devendo constar as alterações, caso necessárias, à atualização e a consolidação 

do plano anteriormente vigente. 

§ 2º O poder Executivo Municipal deverá incluir os recursos estimados 

para execução do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Pau 

D’Arco no seu Plano Plurianual. 

 

Art. 3º - A proposta do Plano Municipal de Saneamento Básico, deverá 

ser elaborada em articulação com as prestadoras de serviços e estar em 

compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos: 

I – das políticas Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Pública e 

Meio Ambiente; 

II – dos Planos Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos Hídricos; 

§ 1º A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá seguir 

as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que estiver inserido e as 

diretrizes da Lei Federal n° 14.026/2020. 

§ 2º O Poder Executivo Municipal, na realização do estabelecido neste 

artigo, poderá solicitar cooperação técnica do Estado Pará. 
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Art. 4º - O presente Plano Municipal de Saneamento Básico integra o 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por incluir o conteúdo 

mínimo previsto no art.19 da Lei Federal n° 12.305/2010 e respeitar as diretrizes do 

§ 1o e § 2o da referida legislação. 

§ 1º O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser utilizado sempre 

que for solicitada a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, em atendimento do preconizado pela Lei Federal n° 12.305/2010.  

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, ESTADO DO 

PARÁ, aos 15 (quinze) dias do mês de outubro de 2021. 

 

 

 

 

FREDSON PEREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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12.1.3. Justificativa do Projeto de Lei  

 
 

“Institui e aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico 
destinado a Gestão dos Serviços Públicos Municipais de 
Saneamento Básico, a saber: abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das águas 
pluviais, em todo o território do município de Pau D'Arco – 
PA e contém outras providencias”. 

 

 

A Lei Municipal proposta tem por objetivo instituir o Plano Municipal de 

Saneamento Básico destinado a Gestão dos Serviços Públicos Municipais de 

Saneamento Básico, a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das 

águas pluviais, em todo o território do município de Pau D’Arco – PA. 

Com a publicação da Lei n.º 11.445/2007 e da Lei 14.026 de 15 de julho 

de 2020, que tratam sobre Saneamento Básico, a Prefeitura de Pau D’Arco, 

conforme o art. 9° da lei 11.445/2007, têm obrigação de elaborar seu Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB).  

O município de Pau D’Arco não possuía Plano Municipal de Saneamento 

Básico elaborado, portanto, a elaboração do PMSB foi necessária e obrigatória para 

regularização junto as legislações federais. A aprovação do PMSB foi feita pela 

comunidade por meio de mobilização social, sendo a Audiência Pública e Consulta 

Pública junto à comunidade, além disso o mesmo foi aprovado pelo Comitê de 

Coordenação, estando na fase de instituição e aprovação junto ao poder legislativo 

para início da sua execução nesta municipalidade. 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB é de 

suma importância para a Prefeitura de Pau D’Arco, pois sem o plano, a Prefeitura 

não poderá receber recursos federais para projetos de saneamento básico, 

segundo o art. 2° do Decreto nº 10.203, de 22 de janeiro de 2020. 
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Segundo o art. 3° da Lei Federal n° 11.445/2007, o Plano Municipal de 

Saneamento Básico deve conter informações relacionadas a um conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais relativo aos processos de: 

abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos 

e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Ou seja, o Plano Municipal de Saneamento Básico deve abranger as 

quatro áreas, relacionadas entre si e o mesmo, após aprovado, torna-se instrumento 

estratégico de planejamento e de gestão participativa. 

Desse modo, é imprescindível a aprovação do presente projeto de lei 

para que o Plano Municipal de Saneamento Básico seja de fato instituído no 

município de Pau D’Arco e para que o mesmo esteja regular com as Lei n.º 

11.445/2007 e Lei 14.026/2020 e os Decreto nº 10.203/2020 e decreto 7.217/2010. 

Pau D’Arco/PA, 15 de outubro de 2021. 

 
 

 

 

 

FREDSON PEREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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12.1.4. Minuta da Política Municipal de Saneamento Básico  

 

MINUTA DE PROJETO DE LEI Nº ___/____.  

DE 15 DE OUTUBRO DE 2021 

 
“Institui a Política Municipal de Saneamento Básico e dá 
outras providencias. 

  

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D’ARCO, 

ESTADO DO PARÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I – DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Art. 1º. Esta Lei institui a Política Municipal de Saneamento Básico. 

Parágrafo único. Estão sujeitos às disposições desta Lei todos os órgãos e entidades do 

Município, bem como os demais agentes públicos ou privados que desenvolvam 

serviços e ações de saneamento básico no âmbito do território do Município de Pau 

D’Arcos, Estado do Pará. 

 

CAPÍTULO II – DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I. Planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, 

organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das 

quais o serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição dos cidadãos 

de forma adequada; 

II. Regulação: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado serviço 

público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 

socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua 

oferta ou prestação, bem como a política de cobrança pela prestação ou disposição 

do serviço, inclusive as condições e processos para a fixação, revisão e reajuste 
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do valor de taxas e tarifas e outros preços públicos; 

III. Normas administrativas de regulação: as instituídas pelo Chefe do Poder Executivo 

por meio de decreto e outros instrumentos jurídico-administrativos e as editadas 

por meio de resolução por órgão ou entidade de regulação do Município ou a que 

este tenha delegado competências para esse fim; 

IV. Fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos 

editados pelo poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público; 

V. Órgão ou entidade de regulação ou regulador: autarquia ou agência reguladora, 

consórcio público, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão 

ou entidade de direito público, inclusive organismo colegiado instituído pelo 

Município, ou contratada para esta finalidade dentro dos limites da unidade da 

federação que possua competências próprias de natureza regulatória, 

independência decisória e não acumule funções de prestador dos serviços 

regulados; 

VI. Prestação de serviço público de saneamento básico: atividade, acompanha- da ou 

não de execução de obra, com objetivo de permitir aos usuários acesso a serviço 

público de saneamento básico com características e padrões de qualidade 

determinados pela legislação, planejamento ou regulação; 

VII. Controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 

sociedade informações, representações técnicas e participação nos processos de 

formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços 

públicos de saneamento básico; 

VIII. Titular dos serviços públicos de saneamento básico: o Município de (nome do 

Município); 

IX. Prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive empresa: 

a) Do Município, ao qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço 

público; ou 

b) A que o titular tenha delegado a prestação dos serviços por meio de contrato; 

X. Gestão associada: associação voluntária de entes federados, por convênio de 

cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 241 da Constituição 

Federal; 
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XI. Prestação regionalizada: a realizada diretamente por consórcio público, por meio 

de delegação coletiva outorgada por consórcio público, ou por meio de convênio 

de cooperação entre titulares do serviço, em que um único prestador atende a dois 

ou mais titulares, com uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, 

inclusive de sua remuneração, e com compatibilidade de planejamento; 

XII. Serviços públicos de saneamento básico: conjunto dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário e de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, 

incluídas as respectivas infraestruturas e instalações operacionais vinculadas a 

cada um destes serviços; 

XIII. Universalização: ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico de todos 

os domicílios e edificações urbanas permanentes onde houver atividades humanas 

continuadas; 

XIV. Subsídios: instrumento econômico de política social para viabilizar manutenção e 

continuidade de serviço público com objetivo de universalizar acesso ao 

saneamento básico, especialmente para populações e localidades de baixa renda; 

XV. Subsídios diretos: quando destinados diretamente a determinados usuários; 

XVI. Subsídios indiretos: quando destinados indistintamente aos usuários por meio do 

prestador do serviço público; 

XVII. Subsídios internos: aqueles que se processam internamente ao sistema de 

cobrança pela prestação ou disposição dos serviços de saneamento básico no 

âmbito territorial de cada titular; 

XVIII. Subsídios entre localidades: aqueles que se processam mediante transferências 

ou compensações entre localidades, de recursos gerados ou vinculados aos 

respectivos serviços, nas hipóteses de gestão associada e prestação regional; 

XIX. Subsídios tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária; 

XX. Subsídios fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, 

inclusive por meio de subvenções; 

XXI. Aviso: informação dirigida a usuário determinado pelo prestador dos serviços, com 

comprovação de recebimento, que tenha como objetivo notificar qualquer 

ocorrência de seu interesse; 

XXII. Comunicação: informação dirigida a usuários e ao regulador, inclusive por meio de 
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veiculação em mídia impressa ou eletrônica; 

XXIII. Água potável: água para consumo humano cujos parâmetros microbioló gicos, 

físicos e químicos atendam ao padrão de potabilidade estabelecido pelas normas 

do Ministério da Saúde; 

XXIV. Soluções individuais: quaisquer soluções alternativas aos serviços públicos de 

saneamento básico que atendam a apenas um usuário, inclusive condomínio 

privado constituído conforme a Lei Federal nº. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 

desde que implantadas e operadas diretamente ou sob sua responsabilidade e 

risco; 

XXV. Edificação permanente urbana: construção de caráter não transitório destinada a 

abrigar qualquer atividade humana ou econômica; 

XXVI. Ligação predial: ramal de interligação da rede de distribuição de água, de coleta 

de esgotos ou de drenagem pluvial, independente de sua localização, até o ponto 

de entrada da instalação predial; e 

XXVII. Delegação onerosa de serviço público: a que inclui qualquer modalidade ou 

espécie de pagamento ou de benefício econômico ao titular, com ônus sobre a 

prestação do serviço público, pela outorga do direito de sua exploração econômica 

ou pelo uso de bens e instalações reversíveis a ele vinculadas, exceto no caso de 

ressarcimento ou assunção de eventuais obrigações de responsabilidade do 

titular, contraídas em função do serviço. 

 

§ 1º. Não constituem serviço público: 

I. as ações de saneamento básico executadas por meio de soluções individuais, 

desde que o usuário não dependa compulsoriamente de terceiros para operar os 

serviços, sem prejuízo do cumprimento das normas sanitárias e ambientais 

pertinentes, inclusive as que tratam da qualidade da água para consumo humano; 

e 

II. as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, incluído 

o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador e o manejo de águas pluviais 

de responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores 

a qualquer título de imóveis urbanos. 

§ 2º. São considerados serviços públicos e ficam sujeitos às disposições desta Lei, 
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de seus regulamentos e das normas de regulação: 

I. os serviços de saneamento básico, ou atividades a eles vinculadas, cuja prestação 

o Município autorizar para cooperativas ou associações organizadas por usuários 

sediados na sede do mesmo, em bairros isolados da sede, em distritos ou em vilas 

e povoados rurais, onde o prestador não esteja autorizado ou obrigado a atuar, ou 

onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção 

incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários; e 

II. a fossa séptica e outras soluções individuais de esgotamento sanitário, cuja 

operação esteja sob a responsabilidade do prestador deste serviço público. 

§ 3º. Para os fins do inciso IX do caput, consideram-se também prestadoras do 

serviço público de manejo de resíduos sólidos as associações ou cooperativas, 

formadas por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo Poder Público como 

catadores de materiais recicláveis, autorizadas ou contratadas para a execução da 

coleta, pro cessamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 

ou reutilizáveis. 

 

TÍTULO II – DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

Art. 3º. Os serviços públicos de saneamento básico possuem caráter essencial, 

competindo ao Poder Público Municipal o seu provimento integral e a garantia do 

acesso universal a todos os cidadãos, independentemente de suas condições 

sociais e capacidade econômica. 

 

Art. 4º. A Política Municipal de Saneamento Básico observará os seguintes 

princípios: 

I. Universalização do acesso aos serviços no menor prazo possível e garantia de sua 

permanência; 

II. Integralidade, compreendida como o conjunto dos componentes em todas as 

atividades de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando 

à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a 

eficácia das ações e resultados; 
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III. Equidade, entendida como a garantia de fruição em igual nível de qualidade dos 

benefícios pretendidos ou ofertados, sem qualquer tipo de discriminação ou 

restrição de caráter social ou econômico, salvo os que visem priorizar o 

atendimento da população de menor renda ou em situação de riscos sanitários ou 

ambientais; 

IV. Regularidade, concretizada pela prestação dos serviços, sempre de acordo com a 

respectiva regulação e outras normas aplicáveis; 

V. Continuidade, consistente na obrigação de prestar os serviços públicos sem 

interrupções, salvo nas hipóteses previstas nas normas de regulação e nos 

instrumentos contratuais, nos casos de serviços delegados a terceiros; 

VI. Eficiência, compreendendo a prestação dos serviços de forma racional e 

quantitativa e qualitativamente adequada, conforme as necessidades dos usuários 

e com a imposição do menor encargo socioambiental e econômico possível; 

VII. Segurança, consistente na garantia de que os serviços sejam prestados den tro 

dos padrões de qualidade operacionais e sanitários estabelecidos, com o menor 

risco possível para os usuários, os trabalhadores que os prestam e à população 

em geral; 

VIII. Atualidade, compreendendo a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das 

instalações e sua conservação, bem como a melhoria contínua dos serviços, 

observadas a racionalidade e eficiência econômica, a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas, quando necessário; 

IX. Cortesia, traduzida no atendimento aos cidadãos de forma correta e educa da, em 

tempo adequado e disposição de todas as informações referentes aos serviços de 

interesse dos usuários e da coletividade; 

X. Modicidade dos custos para os usuários, mediante a instituição de taxas, tarifas e 

outros preços públicos cujos valores sejam limitados aos efetivos custos da 

prestação ou disposição dos serviços em condições de máxima eficiência 

econômica; 

XI. Eficiência e sustentabilidade, mediante adoção de mecanismos e instrumentos que 

garantam a efetividade da gestão dos serviços e a eficácia duradoura das ações 

de saneamento básico, nos aspectos jurídico institucionais, econômicos, sociais, 

ambientais, administrativos e operacionais; 
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XII. Intersetorialidade, mediante articulação com as políticas de desenvolvimento 

urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 

proteção ambiental, de recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de 

relevante interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as 

quais o saneamento básico seja fator determinante ou relevante; 

XIII. Transparência das ações mediante a utilização de sistemas de levantamento e 

divulgação de informações, mecanismos de participação social e processos 

decisórios institucionalizados; 

XIV. Cooperação com os demais entes da Federação mediante participação em 

soluções de gestão associada de serviços de saneamento básico e a promoção 

de ações que contribuam para a melhoria das condições de salubridade ambiental; 

XV. Participação da sociedade na formulação e implementação das políticas e no 

planejamento, regulação, fiscalização e avaliação da prestação dos serviços por 

meio de instrumentos e mecanismos de controle social; 

XVI. Promoção da educação sanitária e ambiental, fomentando os hábitos higiênicos, o 

uso sustentável dos recursos naturais, a redução de desperdícios e a correta 

utilização dos serviços, observado o disposto na Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 

1999; 

XVII. Promoção e proteção da saúde, mediante ações preventivas de doenças 

relacionadas à falta, ao uso incorreto ou à inadequação dos serviços públicos de 

saneamento básico, observadas as normas do Sistema Único de Saúde (SUS); 

XVIII. Preservação e conservação do meio ambiente, mediante ações orientadas para a 

utilização dos recursos naturais de forma sustentável e a reversão da degradação 

ambiental, observadas as normas ambientais e de recursos hídricos e as 

disposições do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica em que se situa o 

Município; 

XIX. Promoção do direito à cidade; 

XX. Conformidade do planejamento e da execução dos serviços com as exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor; 

XXI. Respeito às identidades culturais das comunidades, às diversidades locais e 

regionais e a flexibilidade na implementação e na execução das ações de 

saneamento básico; 
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XXII. Promoção e defesa da saúde e segurança do trabalhador nas atividades 

relacionadas aos serviços; 

XXIII. Respeito e promoção dos direitos básicos dos usuários e dos cidadãos;  

XXIV. Fomento da pesquisa científica e tecnológica e a difusão dos conhecimentos de 

interesse para o saneamento básico, com ênfase no desenvolvimento de 

tecnologias apropriadas; e 

XXV. Promoção de ações e garantia dos meios necessários para o atendimento da 

população rural dispersa com serviços de saneamento básico, mediante soluções 

adequadas e compatíveis com as respectivas situações geográficas e ambientais, 

e condições econômicas e sociais. 

§ 1º. O serviço público de saneamento básico será considerado universalizado no 

Município quando assegurar, no mínimo, o atendimento das necessidades básicas 

vitais, sanitárias e higiênicas de todas as pessoas, independentemente de sua 

condição socioeconômica, em todas as edificações permanentes urbanas 

independentemente de sua situação fundiária, inclusive local de trabalho e de 

convivência social da sede municipal e dos atuais e futuros distritos, vilas e 

povoados, de modo ambientalmente sustentável e de forma adequada às condições 

locais. 

§ 2º. Excluem-se do disposto no § 1º as edificações localizadas em áreas cuja 

permanência ocasione risco à vida ou à integridade física e em áreas de proteção 

ambiental permanente, particularmente as faixas de preservação dos cursos 

d’água, cuja desocupação seja determinada pelas autoridades competentes ou por 

decisão judicial. 

§ 3º. A universalização do saneamento básico e a salubridade ambiental poderão 

ser alcançadas gradualmente, conforme metas estabelecidas no plano municipal de 

saneamento. 
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CAPÍTULO II – DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Seção I – Dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água 

Art. 5º. Considera-se serviço público de abastecimento de água o seu fornecimento 

por meio de rede pública de distribuição e ligação predial, incluídos os instrumentos 

de medição, bem como, quando vinculadas a esta finalidade, as seguintes 

atividades: 

I. Reservação de água bruta; 

II. Captação de água bruta;  

III. Adução de água bruta; 

IV. Tratamento de água; 

V. Adução de água tratada; e 

VI. Reservação de água tratada. 

Parágrafo único. O sistema público de abastecimento de água é composto pelo 

conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e demais 

instalações, destinado à produção e à distribuição canalizada de água potável, sob 

a responsabilidade do Poder Público. 

 

Art. 6º. A gestão dos serviços públicos de abastecimento de água observará 

também as seguintes diretrizes: 

I. Abastecimento público de água tratada prioritário para o consumo humano e a 

higiene nos domicílios residenciais, nos locais de trabalho e de convivência social, 

e secundário para utilização como insumo ou matéria prima para atividades 

econômicas e para o desenvolvimento de atividades recreativas ou de lazer; 

II. Garantia do abastecimento em quantidade suficiente para promover a saúde 

pública e com qualidade compatível com as normas, critérios e padrões de 

potabilidade estabelecidos conforme o previsto na norma federal vigente e nas 

condições previstas no regulamento desta Lei; 

III. promoção e incentivo à preservação, à proteção e à recuperação dos mananciais, 

ao uso racional da água, à redução das perdas no sistema público e nas 

edificações atendidas e à minimização dos desperdícios; e 

IV. Promoção das ações de educação sanitária e ambiental, especialmente o uso 
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sustentável e racional da água e a correta utilização das instalações prediais de 

água. 

§ 1º. A prestação dos serviços públicos de abastecimento de água deverá obedecer 

ao princípio da continuidade, podendo ser interrompida pelo prestador somente nas 

hipóteses de: 

I. Situações que possam afetar a segurança de pessoas e bens, especialmente as 

de emergência e as que coloquem em risco a saúde da população ou de 

trabalhadores dos serviços de saneamento básico; 

II. Manipulação indevida da ligação predial, inclusive medidor, ou de qualquer outro 

componente da rede pública por parte do usuário; 

III. Necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias nos sistemas por meio 

de interrupções programadas; ou 

IV. Após aviso ao usuário, com comprovação do recebimento e antecedência mínima 

de trinta dias da data prevista para a suspensão, nos seguintes casos: 

a) negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de medição da 

água consumida; 

b) inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do 

serviço de abastecimento de água; 

c) construção em situação irregular perante o órgão municipal competente, 

desde que desocupada; 

d) interdição judicial; 

e) imóvel demolido ou abandonado sem utilização aparente. 

§ 2º. As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e 

aos usuários no prazo estabelecido na norma de regulação não inferior a quarenta 

e oito horas. 

§ 3º. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência, a 

estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de 

pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social, deverá 

obedecer a prazos e critérios que preservem condições essenciais de saúde das 

pessoas atingidas, observado o inciso II do caput deste artigo e o regulamento desta 

Lei. 
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§ 4º. A adoção de regime de racionamento pelo prestador, por período contínuo 

superior a 15 (quinze) dias, depende de prévia autorização do Poder Executivo, 

baseada em manifestação do órgão ou entidade de regulação, que lhe fixará prazo 

e condições, observadas as normas relacionadas aos recursos hídricos. 

 

Art. 7º. O fornecimento de água para consumo humano e higiene pessoal e 

doméstica deverá observar os parâmetros e padrões de potabilidade, bem como os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

§ 1º. A responsabilidade do prestador dos serviços públicos sobre o controle da 

qualidade da água não prejudica a vigilância da qualidade da água para consumo 

humano por parte da autoridade de saúde pública. 

§ 2º. O prestador de serviços de abastecimento de água deve informar e orientar a 

população sobre os procedimentos a serem adotados em caso de situações de 

emergência que ofereçam risco à saúde pública, atendidas as orientações fixadas 

pela autoridade competente. 

 

Art. 8º. Excetuados os casos previstos no regulamento desta Lei e conforme nor ma 

do órgão ou entidade de regulação, toda edificação permanente urbana deverá ser 

conectada à rede pública de abastecimento de água nos logradouros em que o 

serviço esteja disponível. 

§ 1º. Na ausência de redes públicas de abastecimento de água, serão admitidas 

soluções individuais, observadas as normas de regulação do serviço e as relativas 

às políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

§ 2º. Salvo as situações excepcionais, disciplinadas pelo regulamento desta Lei e 

pelas normas administrativas de regulação, todas as ligações prediais de água 

deverão ser dotadas de hidrômetros, para controle do consumo e para cálculo da 

cobrança, inclusive do serviço de esgotamento sanitário. 

§ 3º. Os imóveis que utilizarem soluções individuais de abastecimento de água, 

exclusiva ou conjuntamente com o serviço público, e que estiverem ligados ao 

sistema público de esgotamento sanitário, ficam obrigados a instalar hidrômetros 

nas respectivas fontes. 



 

 
 
 
 

 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Pau D’arco/PA - PMSB 

 
 

  
   403 

 

§ 4º. O condomínio residencial ou misto, cuja construção seja iniciada a partir da 

publicação desta Lei, deverá1 instalar hidrômetros individuais nas unidades 

autônomas que o compõem, para efeito de rateio das despesas de água fornecida 

e de utilização do serviço de esgoto, sem prejuízo da responsabilidade de sua 

administração pelo pagamento integral dos serviços prestados ao condomínio, 

mediante documento único de cobrança. 

§ 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, e nos termos das normas administrativas de regu 

lação, o prestador dos serviços poderá cadastrar individualmente as unidades 

autônomas e emitir contas individuais ou “borderô” de rateio da conta geral do 

condomínio, para que a administração do mesmo possa efetuar a cobrança dos 

respectivos condôminos de forma mais justa. 

 

Art. 9º. A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de 

água não poderá ser alimentada por outras fontes, sujeitando-se o infrator às 

penalidades e sanções previstas nesta Lei, na legislação e nas normas de regulação 

específicas, inclusive a responsabilização civil no caso de contaminação da água 

da rede pública ou do próprio usuário. 

§ 1º. Entende-se como instalação hidráulica predial mencionada no caput a rede ou 

tubulação desde o ponto de ligação de água da prestadora até o reservatório de 

água do usuário, inclusive este. 

§ 2º. Sem prejuízo do disposto no caput, serão admitidas instalações hidráulicas 

prediais para aproveitamento da água de chuva ou para reuso de águas servidas 

ou de efluentes de esgotos tratados, observadas as normas pertinentes. 

 

Seção II – Dos Serviços Públicos de Esgotamento Sanitário 

Art. 10. Consideram-se serviços públicos de esgotamento sanitário os serviços 

constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: 

I. coleta e afastamento dos esgotos sanitários por meio de rede pública, inclusive a 

ligação predial; 

II. quando sob responsabilidade do prestador público deste serviço, a coleta e 

transporte, por meio de veículos automotores apropriados, de: 

− Efluentes e lodos gerados por soluções individuais de tratamento de esgotos 
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sanitários, inclusive fossas sépticas; 

− Chorume gerado por unidades de tratamento de resíduos sólidos integrantes 

do respectivo serviço público e de soluções individuais, quando destinado ao 

tratamento em unidade do serviço de esgotamento sanitário. 

III. Tratamento dos esgotos sanitários; e 

IV. Disposição final dos efluentes e dos lodos originários da operação de unidades de 

tratamento, inclusive soluções individuais. 

§ 1º. O sistema público de esgotamento sanitário é composto pelo conjunto de 

infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e demais instalações, 

destinado à coleta, afastamento, transporte, tratamento e disposição final dos 

esgotos sanitários e dos lodos gerados nas unidades de tratamento, sob a 

responsabilidade do Poder Público. 

§ 2º. Para os fins deste artigo, também são considerados como esgotos sanitários 

os efluentes industriais cujas características sejam semelhantes às do esgoto 

doméstico. 

 

Art. 11. A gestão dos serviços públicos de esgotamento sanitário observará ainda as 

seguintes diretrizes: 

I. adoção de solução adequada para a coleta, o transporte, o tratamento e a 

disposição final dos esgotos sanitários, visando promover a saúde pública e 

prevenir a poluição das águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar; 

II. promoção do desenvolvimento e adoção de tecnologias apropriadas, seguras e 

ambientalmente adequadas de esgotamento sanitário, para o atendimento de 

domicílios localizados em situações especiais, especialmente em áreas com 

urbanização precária e bairros isolados, vilas e povoados rurais com ocupação 

dispersa; 

III. incentivo ao reuso da água, inclusive a originada do processo de tratamento, e à 

eficiência energética, nas diferentes etapas do sistema de esgotamento, 

observadas as normas de saúde pública e de proteção ambiental; 

IV. promoção de ações de educação sanitária e ambiental sobre a correta utilização 

das instalações prediais de esgoto e dos sistemas de esgotamento e o adequado 

manejo dos esgotos sanitários, principalmente nas soluções individuais, incluídos 
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os procedimentos para evitar a contaminação dos solos, das águas e das lavouras. 

§ 1º. Excetuados os casos previstos no regulamento desta Lei e conforme norma 

do órgão regulador, toda edificação permanente urbana deverá ser conectada à 

rede pública de esgotamento sanitário nos logradouros em que o serviço esteja 

disponível. 

§ 2º. Na ausência de redes públicas de esgotamento sanitário, serão admitidas 

soluções individuais, observadas as normas editadas pelo órgão regulador e pelos 

órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. 

§ 3º. A prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário deverá obedecer 

ao princípio da continuidade, vedada a interrupção ou restrição física do acesso aos 

ser viços em decorrência de inadimplência do usuário, sem prejuízo das ações de 

cobrança administrativa ou judicial. 

§ 4º. O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá prever as ações e o órgão 

regulador deverá disciplinar os procedimentos para resolução ou mitigação dos 

efeitos de situações emergenciais ou contingenciais relacionadas à operação dos 

sistemas de esgotamento sanitário que possam afetar a continuidade dos serviços 

ou causar riscos sanitários. 

 

Seção III – Dos Serviços Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

Art. 12. Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as 

atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 

reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos: 

I. resíduos domésticos; 

II. resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em 

quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, os quais, conforme 

as normas de regulação específicas sejam considerados resíduos sólidos urbanos, 

desde que tais resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos 

da norma legal ou administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento 

de conduta; e 

III. resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como: 

a) varrição, capina, roçada, poda de árvores e atividades correlatas em vias e 

logradouros públicos; 
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b) asseio de logradouros, instalações e equipamentos públicos; 

c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas 

águas pluviais em logradouros públicos; 

d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e 

e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros 

eventos públicos de acesso aberto à comunidade. 

Parágrafo único. O sistema público de manejo de resíduos sólidos urbanos é 

composto pelo conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais, máquinas, 

equipamentos, veículos e demais componentes, destinado à coleta, transbordo, 

transporte, triagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos 

resíduos caracterizados neste artigo, sob a responsabilidade do Poder Público. 

 

Art. 13 A gestão dos serviços públicos de manejo dos resíduos sólidos observará 

também as seguintes diretrizes: 

I. Adoção do manejo planejado, integrado e diferenciado dos resíduos sólidos 

urbanos, com ênfase na utilização de tecnologias limpas, visando promover 

a saúde pública e prevenir a poluição das águas superficiais e subterrâneas, 

do solo e do ar; 

II. Incentivo e promoção: 

a) Da não geração, redução, separação dos resíduos na fonte geradora para 

as coletas seletivas, reutilização, reciclagem, inclusive por compostagem, e 

aproveitamento energético do biogás, objetivando a utilização adequada dos 

recursos naturais e a sustentabilidade ambiental e econômica; 

b) Da inserção social dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

nas ações de gestão, mediante apoio à sua organização em associações ou 

cooperativas de trabalho e prioridade na contratação destas para a prestação 

dos serviços de coleta, processamento e comercialização desses materiais; 

c) Da recuperação de áreas degradadas ou contaminadas devido à 

disposição inadequada dos resíduos sólidos; 

d) Da adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços geradores de resíduos; 

e) Das ações de criação e fortalecimento de mercados locais de 
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comercialização ou consumo de materiais reutilizáveis, recicláveis ou reciclados; 

III. promoção de ações de educação sanitária e ambiental, especialmente 

dirigidas para: 

a) A difusão das informações necessárias à correta utilização dos serviços, 

especialmente os dias, os horários das coletas e as regras para embalagem e 

apresentação dos resíduos a serem coletados; 

b) A adoção de hábitos higiênicos relacionados ao manejo adequado dos 

resíduos sólidos; 

c) A orientação para o consumo preferencial de produtos originados de 

materiais reutilizáveis ou recicláveis; e 

d) A disseminação de informações sobre as questões ambientais 

relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos e sobre os procedimentos para 

evitar desperdícios. 

§ 1º. É vedada a interrupção de serviço de coleta em decorrência de inadimplência 

do usuário residencial, sem prejuízo das ações de cobrança administrativa ou 

judicial, exigindo-se a comunicação prévia quando alteradas as condições de sua 

prestação. 

§ 2º. O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá conter prescrições para 

manejo dos resíduos sólidos urbanos referidos no art. 12, bem como dos resíduos 

originários de construção e demolição, dos serviços de saúde e demais resíduos de 

responsabilidade dos geradores, observadas as normas da Lei Federal nº 12.305, 

de 02 de agosto de 2010. 

 

Seção IV – Dos Serviços Públicos de Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Art. 14. Consideram-se serviços públicos de manejo das águas pluviais urbanas os 

constituídos por uma ou mais das seguintes atividades: 

I. Drenagem urbana; 

II. Adução ou transporte de águas pluviais urbanas por meio de dutos e canais; 

III. Detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de vazões 

de cheias ou aproveitamento, inclusive como elemento urbanístico; e 

IV. Tratamento e aproveitamento ou disposição final de águas pluviais urbanas.  
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Parágrafo único. O sistema público de manejo das águas pluviais urbanas é 

composto pelo conjunto de infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e 

demais instalações, destinado à drenagem, adução ou transporte, detenção ou 

retenção, tratamento, aproveitamento e disposição final das águas pluviais urbanas, 

sob a responsabilidade do Poder Público. 

 

Art. 15 A gestão dos serviços públicos de manejo das águas pluviais observará 

também as seguintes diretrizes: 

I. Integração das ações de planejamento, de implantação e de operação do 

sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas com as do sistema 

de esgotamento sanitário, visando racionalizar a gestão destes serviços; 

II. Adoção de soluções e ações adequadas de drenagem e de manejo das 

águas pluviais urbanas visando promover a saúde, a segurança dos 

cidadãos e do patrimônio público e privado e reduzir os prejuízos econômicos 

decorrentes de inundações e de outros eventos relacionados; 

III. Desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de prevenção, minimização 

e gerenciamento de enchentes, e redução ou mitigação dos impactos dos 

lançamentos na quantidade e qualidade da água à jusante da bacia 

hidrográfica urbana; 

IV. Incentivo à valorização, à preservação, à recuperação e ao uso adequado do 

sistema natural de drenagem do sítio urbano, em particular dos seus cursos 

d’água, com ações que priorizem: 

a) O equacionamento de situações que envolvam riscos à vida, à saúde 

pública ou perdas materiais; 

b) As alternativas de tratamento de fundos de vale de menor impacto 

ambiental, inclusive a recuperação e proteção das áreas de preservação 

permanente e o tratamento urbanístico e paisagístico das áreas remanescentes; 

c) A redução de áreas impermeáveis nas vias e logradouros e nas 

propriedades públicas e privadas; 

d) O equacionamento dos impactos negativos na qualidade das águas dos 

corpos receptores em decorrência de lançamentos de esgotos sanitários e de 

outros efluentes líquidos no sistema público de manejo de águas pluviais; 
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e) A inibição de lançamentos ou deposição de resíduos sólidos de qualquer 

natureza, inclusive por assoreamento, no sistema público de manejo de águas 

pluviais; 

V. Adoção de medidas, inclusive de benefício ou de ônus financeiro, de 

incentivo à adoção de mecanismos de detenção ou retenção de águas 

pluviais urbanas para amor tecimento de vazões de cheias ou 

aproveitamento das águas pluviais pelos proprietários, titulares do domínio 

útil ou possuidores a qualquer título de imóveis urbanos; e 

VI. Promoção das ações de educação sanitária e ambiental como instrumento 

de conscientização da população sobre a importância da preservação e 

ampliação das áreas permeáveis e o correto manejo das águas pluviais. 

 

Art. 16. São de responsabilidade dos proprietários, titulares do domínio útil ou 

possuidores a qualquer título de imóveis urbanos, inclusive condomínios privados 

verticais ou horizontais, as soluções individuais de manejo de águas pluviais 

vinculadas a quaisquer das atividades referidas no art. 14 desta Lei, observadas as 

normas e códigos de posturas pertinentes e a regulação específica. 

 

CAPÍTULO III – DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

 

Art. 17. Compete ao Município a organização, o planejamento, a regulação, a 

fiscalização e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico de interesse 

local. 

§ 1º. Consideram-se de interesse local todos os serviços públicos de saneamento 

básico ou suas atividades elencadas nos artigos 5º, 10, 12 e 14 desta Lei, cujas 

infraestruturas ou operação atendam exclusivamente ao Município, 

independentemente da localização territorial destas infraestruturas. 

§ 2º. Os serviços públicos de saneamento básico de titularidade municipal serão 

prestados, preferencialmente, por órgão ou entidade da Administração direta ou 

indireta do Município, devidamente organizados e estruturados para este fim. 

§ 3º. No exercício de suas competências constitucionais o Município poderá delegar 

atividades administrativas de organização, de regulação e de fiscalização, bem 
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como, mediante contrato, a prestação integral ou parcial de serviços públicos de 

saneamento básico de sua titularidade, observadas as disposições desta Lei e a 

legislação pertinente a cada caso, particularmente Lei Federal nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, a Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e a Lei 

Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005. 

§ 4º. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico o cumprimento das diretrizes previstas 

no art. 11, da Lei Federal nº 11.445, de 2007 e, no que couberem, as disposições 

desta Lei. 

§ 5º. O Executivo Municipal poderá, ouvido o órgão regulador, intervir e retomar a 

prestação dos serviços delegados nas hipóteses previstas nas normas legais, 

regulamentares ou contratuais. 

§ 6º. Fica proibida, sob pena de nulidade, qualquer modalidade e forma de 

delegação onerosa da prestação integral ou de quaisquer atividades dos serviços 

públicos municipais de saneamento básico referidos no § 1º deste artigo. 

 

CAPÍTULO IV – DOS INSTRUMENTOS 

 

Art. 18. A Política Municipal de Saneamento Básico será executada por intermédio 

dos seguintes instrumentos: 

I. Plano Municipal de Saneamento Básico; 

II. Controle Social; 

III. Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico – SMSB; 

IV. Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB; 

V. Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – SIMISA; e 

VI. Legislação, regulamentos, normas administrativas de regulação, contratos e outros 

instrumentos jurídicos relacionados aos serviços púbicos de saneamento básico. 

 

Seção I – Do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Art. 19. Fica instituído o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, 

instrumento de planejamento que tem por objetivos: 

I. Diagnosticar e avaliar a situação do saneamento básico no âmbito do Município e 
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suas interfaces locais e regionais, nos aspectos jurídico institucionais, 

administrativos, econômicos, sociais e técnico operacionais, bem como seus 

reflexos na saúde pública e ambientais; 

II. Estabelecer os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a gestão dos 

serviços; 

III. Definir os programas, projetos e ações necessárias para o cumprimento dos 

objetivos e metas, incluídas as ações para emergências e contingências, as 

respectivas fontes de financiamento e as condições de sustentabilidade técnica e 

econômica dos serviços; e 

IV. Estabelecer os mecanismos e procedimentos para o monitoramento e avaliação 

sistemática da execução do PMSB e da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 

§ 1º. O PMSB deverá abranger os serviços de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, podendo o Executivo Municipal, a 

seu critério, elaborar planos específicos para um ou mais desses serviços, desde 

que sejam posteriormente compatibilizados e consolidados no PMSB. 

§ 2º. O PMSB ou os planos específicos poderão ser elaborados diretamente pelo 

Município ou por intermédio de consórcio público intermunicipal do qual participe, 

inclusive de forma conjunta com os demais municípios consorciados ou de forma 

integrada com o respectivo Plano Regional de Saneamento Básico, devendo, em 

qualquer hipótese, ser: 

I. Elaborados ou revisados para horizontes contínuos de pelo menos vinte anos; 

II. Revisados no máximo a cada quatro anos, preferencialmente em períodos 

coincidentes com a vigência dos planos plurianuais; 

III. Monitorados e avaliados sistematicamente pelos organismos de regulação e de 

controle social. 

§ 3º. O disposto no plano de saneamento básico é vinculante para o Poder Público 

Municipal e serão inválidas as normas de regulação ou os termos contratuais de 

delegação que com ele conflitem. 
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§ 4º. A delegação integral ou parcial de qualquer um dos serviços de saneamento 

básico definidos nesta Lei observará o disposto no PMSB ou no respectivo plano 

específico. 

§ 5º. No caso de serviços prestados mediante contrato, as disposições do PMSB, de 

eventual plano específico de serviço ou de suas revisões, quando posteriores à 

contratação, somente serão eficazes em relação ao prestador mediante a preservação 

do equilíbrio econômico financeiro, que poderá ser feita mediante revisão tarifária ou 

aditamento das condições contratuais. 

 

Art. 20. A elaboração e as revisões do PMSB ou dos planos específicos deverão efetivar-

se de forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das 

entidades da sociedade civil, por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever 

fases de: 

I. Divulgação das propostas, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;  

II. Recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e 

III. Análise e manifestação do órgão regulador. 

Parágrafo único. A divulgação das propostas do PMSB ou dos planos específicos e 

dos estudos que as fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral 

de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da rede mundial de 

computadores – internet, e por audiência pública. 

 

Art. 21. Após aprovação nas instâncias do Sistema Municipal de Gestão do 

Saneamento Básico, a homologação do PMSB, inclusive a consolidação dos planos 

específicos ou de suas revisões, far-se-á mediante (lei ou decreto do Poder Executivo 

– conforme a respectiva LOM). 

Parágrafo único. As disposições do PMSB entram em vigor com a publicação do ato 

de homologação, exceto as de caráter financeiro, que produzirão efeitos somente a 

partir do dia primeiro do exercício seguinte ao da publicação. 
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Art. 22. O Executivo Municipal regulamentará os processos de elaboração e revisão 

do PMSB ou dos planos específicos, observados os objetivos e demais requisitos 

previstos nesta Lei e no art. 19, da Lei Federal nº 11.445, de 2007. 

Parágrafo único. O PMSB deverá estar concluído e homologado até 31 de 

dezembro de 2021. 

 

Seção II – Do Controle Social 

Art. 23. As atividades de planejamento, regulação e prestação dos serviços de 

saneamento básico estão sujeitas ao controle social, em razão do que serão 

considerados nulos: 

I. os atos, regulamentos, normas ou resoluções emitidas pelo ÓRGÃO 

REGULADOR que não tenham sido submetidos à consulta pública, garantido 

prazo mínimo de quinze dias para divulgação das propostas e apresentação de 

críticas e sugestões; 

II. a instituição e as revisões de tarifas e taxas e outros preços públicos sem a prévia 

manifestação do ÓRGÃO REGULADOR e sem a realização de consulta pública; 

III. PMSB ou planos específicos e suas revisões elaborados sem o cumprimento das 

fases previstas no art. 20 desta Lei; e 

IV. os contratos de delegação da prestação de serviços cujas minutas não tenham 

sido submetidas à apreciação do ÓRGÃO REGULADOR e à audiência ou consulta 

pública. 

§ 1º. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico será exercido 

mediante, entre outros, os seguintes mecanismos: 

I. Debates e audiências públicas; 

II. Consultas públicas; 

III. Conferências de políticas públicas; e 

IV. Participação em órgãos colegiados de caráter consultivo ou deliberativo na 

formulação da política municipal de saneamento básico, no seu planejamento e 

avaliação e representação no organismo de regulação e fiscalização. 

§ 2º. As audiências públicas mencionadas no inciso I do § 1º devem se realizar de 

modo a possibilitar o acesso da população, podendo ser realizadas de forma 

regionalizada. 
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§ 3º. As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer do 

povo, independentemente de interesse, tenha acesso às propostas e estudos e possa 

se manifestar por meio de críticas e sugestões a propostas do Poder Público, devendo 

tais manifestações ser adequadamente respondidas. 

Art. 24. São assegurados aos usuários de serviços públicos de saneamento básico: 

I. Conhecimento Dos Seus Direitos E Deveres E Das Penalidades A Que Podem 

Estar Sujeitos, Nos Termos Desta Lei, Do Seu Regulamento E Demais Normas 

Aplicáveis; 

II. Acesso: 

a) a informações de interesse individual ou coletivo sobre os serviços prestados; 

b) aos regulamentos e manuais técnicos de prestação dos serviços elaborados ou 

aprovados pelo organismo regulador; e 

c) a relatórios regulares de monitoramento e avaliação da prestação dos serviços 

editados pelo organismo regulador e fiscalizador. 

Parágrafo único. O documento de cobrança pela prestação ou disposição de ser viços de 

saneamento básico observará modelo instituído ou aprovado pelo organismo regulador 

e deverá: 

I. Explicitar de forma clara e objetiva os serviços e outros encargos cobrados e os 

respectivos valores, conforme definidos pela regulação, visando o perfeito 

entendimento e o controle direto pelo usuário final; e 

II. Conter informações sobre a qualidade da água entregue aos consumidores, em 

cumprimento ao disposto no inciso I do art. 5º, do Anexo do Decreto Federal nº 

5.440, de 4 de maio de 2005. 

 

Seção III – Do Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico 

Art. 24. O Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico – SMSB, coordenado 

pelo Prefeito Municipal, é composto dos seguintes organismos e agentes institucionais: 

IV. Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico;  

V. Órgão Regulador; 

VI. Prestadores dos serviços; 

VII. Secretarias municipais com atuação em áreas afins ao saneamento básico.  
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Subseção I – Do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico 

Art. 25. Ao Conselho Municipal da Cidade (ou outro a que se queira atribuir as funções 

de controle social), órgão colegiado consultivo e deliberativo das políticas urbanas do 

Município e integrante do SMSB, será assegurada competência relativa ao saneamento 

básico para manifestar-se sobre: 

I. Propostas de revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos formuladas pelo 

órgão regulador; 

II. O PMSB ou os planos específicos e suas revisões; e 

III. Propostas de normas legais e administrativas de regulação dos serviços. 

§ 1º. Será assegurada representação no Conselho Municipal da Cidade, mediante 

adequação de sua composição: 

I. Dos Prestadores De Serviços Públicos De Saneamento Básico; 

II. Dos Segmentos De Usuários Dos Serviços De Saneamento Básico; e 

III. De Entidades Técnicas Relacionadas ao setor de Saneamento Básico e de 

Organismos de Defesa do Consumidor com atuação no âmbito do Município. 

§ 2º. É assegurado ao Conselho Municipal da Cidade, no exercício de suas 

atribuições, o acesso a quaisquer documentos e informações produzidos pelos 

organismos de regulação e fiscalização e pelos prestadores dos serviços municipais de 

saneamento básico com o objetivo de subsidiar suas decisões. 

 

Subseção II – Do Órgão de Regulação 

Art. 26. Compete ao Executivo Municipal o exercício das atividades administrativas de 

regulação, inclusive organização, e de fiscalização dos serviços de saneamento básico, 

que poderão ser executadas: 

I. Diretamente, por órgão ou entidade da Administração Municipal, inclusive 

consórcio público do qual o Município participe; ou 

II. Mediante delegação, por meio de convênio de cooperação, a órgão ou entidade 

de outro ente da Federação ou a consórcio público do qual não participe, 

constituído dentro do limite do respectivo Estado, instituído para gestão associada 

de serviços públicos. 

§ 1º. Optando o Executivo Municipal pelo exercício das atividades administrativas de 

regulação e fiscalização dos serviços por intermédio de Consórcio Público do qual 
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participe ou por entidade reguladora de outro ente federado, deverá ser estabelecido em 

instrumento de convênio administrativo apropriado o prazo de outorga, a forma de 

atuação e a abrangência das atividades a ser desempenhadas pelas partes 

envolvidas. 

§ 2º. Os termos e condições do instrumento de que trata o § 1º observarão as 

disposições desta Lei, do seu regulamento (e do contrato de consórcio público resultante 

da ratificação do Protocolo de Intenções de sua constituição, aprovado pela Lei nº 

xx, de (lei municipal de ratificação do protocolo). (ALTERNATIVA 2 – Municípios que 

optaram pela regulação direta) 

 

Art. 26. As atividades administrativas de regulação e de fiscalização dos serviços 

públicos de saneamento básico será exercida pelo (indicar o Órgão Regulador), 

criado pela Lei nº xx, de xx, que passa a integrar o SMSB. 

Parágrafo único. Sem prejuízo de suas competências o (nome do órgão Regulador) 

poderá obter apoio técnico de instituições públicas de regulação ou de entidades de 

ensino e pesquisa para as atividades administrativas de regulação e fiscalização dos 

serviços, mediante termo de cooperação específico, que explicitará o prazo e a forma 

de atuação, as atividades a serem desempenhadas pelas partes e demais condições. 

Subseção III – Dos Prestadores dos Serviços 

 

Art. 27. Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

serão prestados pelo (nome do SAAE ou prestador), autarquia municipal regida pela 

Lei nº xx, de xx de xx de xx e suas alterações. 

§ 1º. Sem prejuízo das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei referida no 

caput, compete ao (SAAE): 

I. Planejar, projetar, executar, operar e manter os serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, incluídas todas as atividades descritas nos 

Arts. 5º e 10 desta Lei; 

II. Realizar pesquisas e estudos sobre os sistemas de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário; 

III. Realizar ações de recuperação e preservação e estudos de aproveitamento dos 
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mananciais situados no Município, visando ao aumento da oferta de água para 

atender as necessidades da comunidade; 

IV. Elaborar e rever periodicamente os Planos Diretores dos serviços de sua 

competência, em consonância com o PMSB; 

V. Celebrar convênios, contratos ou acordos específicos com entidades públicas ou 

privadas para desenvolver as atividades sob sua responsabilidade, observadas 

a legislação pertinente; 

VI. Cobrar taxas, contribuições de melhoria, tarifas e outros preços públicos re 

ferentes à prestação ou disposição dos serviços de sua competência, bem como 

arrecadar e gerir as receitas provenientes dessas cobranças; 

VII. Gerenciar os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico FMSB; 

VIII. Realizar operações financeiras de crédito destinadas exclusivamente à 

realização de obras e outros investimentos necessários para a prestação dos 

serviços de sua competência; 

IX. Incentivar, promover e realizar ações de educação sanitária e ambiental; 

X. Elaborar e publicar mensal e anualmente os balancetes financeiros e 

patrimoniais; 

XI. Organizar e manter atualizado o cadastro e a contabilidade patrimonial de todos 

os seus bens e o cadastro técnico de todas as infraestruturas físicas imóveis 

vinculadas aos serviços de sua competência, inclusive: ramais de ligações 

prediais; redes de adução e distribuição de água; redes coletoras, coletores 

tronco e emissários de esgotos; redes e subestações de energia; e redes de 

dados; 

XII. Exercer fiscalização técnica das atividades de sua competência; 

XIII. Aplicar penalidades previstas nesta Lei e em seus regulamentos. 

 

§ 2º. No âmbito de suas competências, o (SAAE) poderá: 

I. contratar terceiros, no regime da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, para 

execução de atividades de seu interesse; e 

II. celebrar convênios administrativos com cooperativas ou associações de usará 

rios para a execução de atividades de sua competência, sob as condições 

previstas no § 2º do art. 2º desta Lei e no § 2º do art. 10 da Lei Federal nº 11.445, 
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de 06 de janeiro de 2007. 

 

Art. 28. Os serviços de limpeza urbana e manjo de resíduos sólidos são prestados 

diretamente pelo (nome do prestador), competindo-lhe o exercício de todas as 

atividades indicadas no art. 12 desta Lei, conforme os regulamentos de sua 

organização e funciona mento e o disposto no § 2º do art. 27 desta Lei. 

 

Art. 29. Os serviços de drenagem e manejo de água pluviais urbanas são prestados 

diretamente pelo (nome do prestador – SAAE ou outro órgão municipal), 

competindo-lhe o exercício de todas as atividades indicadas no art. 14 desta Lei, 

conforme os regulamentos de sua organização e funcionamento e o disposto no § 

2º do art. 27 desta Lei. 

§ 1º. O Executivo Municipal deverá promover a integração do planejamento e da 

prestação dos serviços referidos no caput com os serviços de esgotamento sanitário e 

de abastecimento de água. 

§ 2º. Para o cumprimento do disposto no § 1º, fica o Executivo Municipal autorizado 

a transferir as referidas funções, total ou parcialmente para o (SAAE), bem como a 

promover sua eventual reestruturação administrativa para este fim. 

 

Seção IV – Do Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB 

Art. 30. Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico - FMSB, de natureza 

contábil, vinculado ao (SAAE), tendo por finalidade concentrar os recursos para a 

realização de investimentos em ampliação, expansão, substituição, melhoria e 

modernização das infraestruturas operacionais e em recursos gerenciais necessários 

para a prestação dos serviços de saneamento básico do Município de (nome do 

Município), visando a sua disposição universal, integral, igualitária e com modicidade 

dos custos. 

 

Art. 31. O FMSB será gerido por um Conselho Gestor composto pelos seguintes 

membros: 
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I. Diretor Geral do SAAE, que o presidirá; 

II. Secretário Municipal de Finanças (ou equivalente); e 

III. Um representante do Órgão Regulador escolhido entre os representantes da 

sociedade civil. 

§ 1º. Ao Conselho Gestor do FMSB compete: 

I. Estabelecer e fiscalizar a política de aplicação dos recursos do FMSB, 

observadas as diretrizes básicas e prioritárias da política e do plano municipal de 

saneamento básico; 

II. Elaborar o Plano Orçamentário e de Aplicação dos recursos do FMSB, em 

consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

III. Aprovar as demonstrações mensais de receitas e despesas do FMSB; 

IV. Encaminhar as prestações de contas anuais do FMSB ao Executivo e à Câmara 

Municipal, juntamente com as contas gerais do SAAE (e demais prestadores, se 

mais de um); 

V. Deliberar sobre questões relacionadas ao FMSB, em consonância com as 

normas de gestão financeira e os interesses do Município. 

§ 2º. A gestão administrativa do FMSB será exercida pela unidade de gestão financeira 

e contábil do (SAAE). 

 

Art. 32. Constituem receitas do FMSB: 

I. Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município; 

II. Recursos vinculados às receitas de taxas, tarifas e preços públicos dos serviços 

de saneamento básico, conforme o art. 45 desta Lei e seu regulamento; 

III. Transferências voluntárias de recursos do Estado de xx ou da União, ou de 

instituições vinculadas aos mesmos, destinadas a ações de saneamento básico 

do Município; 

IV. Recursos provenientes de doações ou subvenções de organismos e entidades 

nacionais e internacionais, públicas ou privadas; 

V. Rendimentos provenientes de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do 

FMSB; 

VI. Repasses de consórcios públicos ou provenientes de convênios celebrados com 

instituições públicas ou privadas para execução de ações de saneamento básico 
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no âmbito do Município; 

VII. Doações em espécie e outras receitas. 

§ 1º. As receitas do FMSB serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser 

aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito. 

§ 2º. As disponibilidades de recursos do FMSB não vinculadas a desembolsos de curto 

prazo ou a garantias de financiamentos deverão ser investidas em aplicações 

financeiras com prazos e liquidez compatíveis com o seu programa de execução. 

§ 3º. O saldo financeiro do FMSB apurado ao final de cada exercício será transferido para 

o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 

§ 4º. Constituem passivos do FMSB as obrigações de qualquer natureza que venha a 

assumir para a execução dos programas e ações previstos no Plano Municipal de 

Saneamento Básico e no Plano Plurianual, observada a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

§ 5º. O orçamento do FMSB integrará o orçamento do (SAAE), em obediência ao 

princípio da unidade. 

§ 6º. A contabilidade do FMSB será organizada de forma a permitir o seu pleno 

controle e a gestão da sua execução orçamentária. 

§ 7º. A ordenação das despesas previstas no respectivo Plano Orçamentário e de 

Aplicação do FMSB caberá ao Diretor Geral do (SAAE). 

 

Art. 33. Fica vedada a utilização de recursos do FMSB para: 

I. Cobertura de déficits orçamentários e para pagamento de despesas correntes de 

quaisquer órgãos e entidades do Município, inclusive do (SAAE), 

II. Execução de obras e outras intervenções urbanas integradas ou que afetem ou 

interfiram nos sistemas de saneamento básico, em montante superior à 

participação proporcional destes serviços nos respectivos investimentos. 

III. Parágrafo único. A vedação prevista no inciso I do caput não se aplica ao 

pagamento de: 

IV. Amortizações, juros e outros encargos financeiros relativos a financiamentos de 

investimentos em ações de saneamento básico previstos no Plano Orçamentário 

e de Aplicação do FMSB; 

V. Despesas adicionais decorrentes de aditivos contratuais relativos a investimentos 
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previstos no Plano Orçamentário e de Aplicação do FMSB; 

VI. Despesas com investimentos emergenciais nos serviços de saneamento básico 

aprovadas pelo órgão regulador e pelo Conselho Gestor do FMSB; e 

VII. Contrapartida de investimentos com recursos de transferências voluntárias da 

União, do Estado de xx ou de outras fontes não onerosas, não previstos no Plano 

Orçamentário e de Aplicação do FMSB, cuja execução deva ser realizada no 

mesmo exercício financeiro. 

Art. 34. A organização administrativa e o funcionamento do FMSB serão disciplinados em 

regulamento desta Lei. 
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Seção IV – Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – SIMISA 

Art. 35. O Executivo Municipal deverá instituir e gerir, diretamente ou por intermédio 

do órgão regulador, o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico – 

SIMISA, com os objetivos de: 

I. Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico; 

II. Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para o 

monitoramento e avaliação sistemática dos serviços; 

III. Cumprir com a obrigação prevista no art. 9º, inciso VI, da Lei nº 11.445, de 2007. 

§ 1º. O SIMISA poderá ser instituído como sistema autônomo ou como módulo 

integrante de sistema de informações gerais do Município ou órgão regulador. 

§ 2º. As informações do SIMISA serão públicas cabendo ao seu gestor disponibilizá-las, 

preferencialmente, no sítio que mantiver na internet ou por qualquer meio que permita 

o acesso a todos, independente de manifestação de interesse. 

 

CAPÍTULO V – DOS ASPECTOS ECONÔMICOS FINANCEIROS 

 

Seção I – Da Política de Cobrança 

Art. 36. Os serviços públicos de saneamento básico terão sua sustentabilidade 

econômico financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração que 

permita a recuperação dos custos econômicos dos serviços prestados em regime de 

eficiência. 

§ 1º. A instituição de taxas ou tarifas e outros preços públicos para remuneração dos 

serviços de saneamento básico observará as seguintes diretrizes: 

I. prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 

pública;  

II. ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

III. geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, visando o 

cumprimento das metas e objetivos do planejamento; 

IV. inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V. recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, inclusive despesas 

de capital, em regime de eficiência; 
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VI. remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços 

contratados, ou com recursos rotativos do FMSB; 

VII. estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis 

exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; e 

VIII. incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

§2º. Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para usuários de 

terminados ou para sistemas isolados de saneamento básico no âmbito municipal sem 

escala econômica suficiente ou cujos usuários não tenham capacidade de pagamento 

para cobrir o custo integral dos serviços, bem como para viabilizar a conexão, 

inclusive a intra domiciliar, dos usuários de baixa renda. 

§ 3º. O sistema de remuneração e de cobrança dos serviços poderá levar em con 

sideração os seguintes fatores: 

I. capacidade de pagamento dos usuários; 

II. quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia 

de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 

atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

III. custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 

qualidade adequadas; 

IV. categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 

utilização ou de consumo; 

V. ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos distintos; 

e 

VI. padrões de uso ou de qualidade definidos pela regulação. 

§ 4º. Conforme disposições do regulamento desta Lei e das normas de regulação, 

grandes usuários dos serviços poderão negociar suas tarifas ou preços públicos com o 

prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o órgão 

regulador, e desde que: 

I. as condições contratuais não prejudiquem o atendimento dos usuários 

preferenciais;  

II. os preços contratados sejam superiores à tarifa média de equilíbrio econômico 

financeiro dos serviços; e 

III. no caso do abastecimento de água, haja disponibilidade hídrica e capacidade 
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operacional do sistema. 

 

Subseção I – Dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário  

Art. 37. Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitários serão 

remunerados mediante a cobrança de: 

I. tarifas, pela prestação dos serviços de fornecimento de água e de coleta e trata 

mento de esgotos para os imóveis ligados às respectivas redes públicas e em 

situação ativa, que poderão ser estabelecidas para cada um dos serviços ou para 

ambos conjuntamente; 

II. preços públicos específicos, pela execução de serviços técnicos e 

administrativos, complementares ou vinculados a estes serviços, os quais serão 

definidos e disciplinados no regulamento desta Lei e nas normas técnicas de 

regulação; 

III. taxas, pela disposição dos serviços de fornecimento de água ou de coleta e 

tratamento de esgotos para os imóveis, edificados ou não, não ligados às 

respectivas redes públicas, ou cujos usuários estejam na situação de inativos, 

conforme definido em regulamento dos serviços. 

§ 1º. As tarifas pela prestação dos serviços de abastecimento de água serão calculadas com 

base no volume consumido de água e poderão ser progressivas, em razão do consumo. 

§ 2º. O volume de água fornecido deve ser aferido por meio de hidrômetro, exceto nos 

casos em que isto não seja tecnicamente possível, nas ligações temporárias e em outras 

situações especiais de abastecimento definidas no regulamento dos serviços; 

§ 3º. As tarifas de fornecimento de água para ligações residenciais sem hidrômetro 

serão fixadas com base: 

I. em quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço para o 

atendimento das necessidades sanitárias básicas dos usuários de menor renda; 

ou em volume presumido contratado nos demais casos. 
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Art. 38. As tarifas pela prestação dos serviços de esgotamento sanitário serão calcu 

ladas com base no volume de água fornecido pelo sistema público, inclusive nos casos 

de ligações sem hidrômetros, acrescido do volume de água medido ou estimado 

proveniente de solução individual, se existente. 

§ 1º. As tarifas dos serviços de esgotamento sanitário dos imóveis residenciais não 

atendidos pelo serviço público de abastecimento de água serão calculadas com base: 

I. em quantidade mínima de utilização do serviço para o atendimento das 

necessidades sanitárias básicas dos usuários de menor renda; ou 

II. em volume presumido contratado nos demais casos. 

§ 2º. Para os grandes usuários dos serviços, de qualquer categoria, que utilizam 

água como insumo, em processos operacionais, em atividades que não geram efluentes 

de esgotos ou que possuam soluções de reuso da água, as tarifas pela utilização dos 

ser viços de esgotamento sanitário poderão ser calculadas com base em volumes 

definidos por meio de laudo técnico anual aprovado pelo (SAAE), nas condições 

estabelecidas em contrato e conforme as normas técnicas de regulação aprovadas pelo 

Órgão Regulador. 

 

Subseção II – Dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos Art. 

39. Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos serão 

remunerados mediante a cobrança de: 

I. Taxas, que terão como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços 

convencionais de coleta domiciliar, inclusive transporte e transbordo, e de 

tratamento e disposição final de resíduos domésticos ou equiparados postos à 

disposição pelo Poder Público Municipal; 

II. Tarifas ou preços públicos específicos, pela prestação mediante contrato de 

serviços especiais de coleta, inclusive transporte e transbordo, e de tratamento e 

disposição final de resíduos domésticos ou equiparados e de resíduos especiais; 

III. Preços públicos específicos, pela prestação de outros serviços de manejo de 

resíduos sólidos e serviços de limpeza de logradouros públicos em eventos de 

responsabilidade privada, quando contratados com o prestador público. 
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§ 1º. A remuneração pela prestação de serviço público de manejo de resíduos só lidos 

urbanos deverão considerar a adequada destinação dos resíduos coletados e poderá 

considerar: 

I. O nível de renda da população da área atendida; 

II. As características dos lotes urbanos e áreas neles edificadas; 

III. O peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio; e 

IV. Mecanismos econômicos de incentivo à minimização da geração de resíduos, à 

coleta seletiva, reutilização e reciclagem, inclusive por compostagem, e ao 

aproveita mento energético do biogás. 

§ 2º. Os serviços regulares de coleta seletiva de materiais recicláveis ou 

reaproveitamento subsidiados (ou não serão cobrados) para os usuários que 

aderirem a programas específicos instituídos pelo Município para este fim, na forma 

do disposto em regulamento e nas normas técnicas específicas de regulação. 

 

Subseção III – Dos Serviços de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas  

Art. 40. Os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas poderão ser 

remunerados mediante a cobrança de tributos, inclusive taxas, em conformidade 

com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

§ 1º. Caso a gestão dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

seja integrada com os serviços de esgotamento sanitário, poderá ser adotado 

sistema integrado de remuneração destes serviços, mediante regime de tarifas, 

conforme o regulamento específico destes serviços. 

§ 2º. No caso de instituição de taxa para a remuneração dos serviços referidos no 

caput deste artigo, a mesma terá como fato gerador a utilização efetiva ou potencial 

das infraestruturas públicas do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, 

mantidas pelo Poder Público municipal e postas à disposição do proprietário, titular 

do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel, edificado ou não, situado 

em vias ou logradouros públicos urbanos. 

 

Art. 41. Qualquer forma de remuneração pela prestação do serviço público de 

manejo de águas pluviais urbanas que venha a ser instituída pelo Município deverá 

levar em conta, em cada lote urbano, o percentual de área impermeabilizada e a 
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existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção da água pluvial, bem 

como poderá considerar: 

I. Nível de renda da população da área atendida; e 

II. Características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

 

Seção II – Das Taxas, Tarifas e Outros Preços Públicos 

Art. 42. As taxas, tarifas e outros preços públicos pela prestação ou disposição dos 

serviços públicos de saneamento básico terão seus valores fixados com base no custo 

econômico, garantido aos entes responsáveis pela prestação dos serviços, sempre que 

possível, a recuperação integral dos custos incorridos, inclusive despesas de capital 

e remuneração adequada dos investimentos realizados. 

§ 1º. Os prestadores dos serviços públicos de saneamento básico não poderão 

conceder isenção ou redução de taxas, contribuições de melhoria, tarifas ou outros 

preços públicos por eles praticados, ou a dispensa de multa e de encargos acessórios 

pelo atraso ou falta dos respectivos pagamentos, inclusive a órgãos ou entidades da 

administração pública estadual e federal. 

§ 2. Observados o regulamento desta Lei e as normas administrativas de regulação dos 

serviços, ficam excluídos do disposto no § 1º os seguintes casos: 

I. isenção ou descontos concedidos aos usuários beneficiários de programas e 

subsídios sociais, conforme as normas legais e de regulação específicas; 

II. redução de valores motivada por revisões de cobranças dos serviços de abas 

tecimento de água e esgotamento sanitário de correntes de: 

a) erro de medição; 

b) defeito do hidrômetro comprovado mediante aferição em laboratório do (SAAE), 

ou de instituição credenciada pelo mesmo, ou por meio de equipamento móvel 

apropriado certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro); 

c) ocorrências de vazamentos ocultos de água nas instalações prediais situadas 

após o hidrômetro, comprovadas, em vistoria realizada pelo prestador por sua iniciativa 

ou por solicitação do usuário, ou comprovadas por este, no caso de omissão, falha ou 

resultado inconclusivo do prestador; 

d) mudança de categoria, grupo ou classe de usuário, ou por inclusão do mesmo 

em programa de subsídio social. 
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Subseção I – Das Disposições Gerais 

Art. 43. As taxas, tarifas e outros preços públicos serão fixados de forma clara e 

objetiva e deverão ser tornados públicos com antecedência mínima de trinta dias 

com relação à sua vigência, inclusive os reajustes e as revisões, observadas para as 

taxas as normas legais específicas. 

Parágrafo único. No ato de fixação ou de revisão das taxas incidentes sobre os 

serviços públicos de saneamento básico, os valores unitários da respectiva 

estrutura de cobrança, apurados conforme as diretrizes do art. 45 desta Lei e seus 

regulamentos poderão ser convertidos e expressos em Unidades Fiscais do 

Município (UFM) (se o município adotar). 

 

Art. 44. As taxas e tarifas poderão ser diferenciadas segundo as categorias de 

usuários, faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo, ciclos de 

demanda, e finalidade ou padrões de uso ou de qualidade dos serviços ofertados 

definidos pela regulação e contratos, assegurando se o subsídio dos usuários de 

maior para os de menor renda. 

§ 1º. A estrutura do sistema de cobrança observará a distribuição das taxas ou 

tarifas conforme os critérios definidos no caput, de modo que o respectivo valor 

médio obtido possibilite o equilíbrio econômico financeiro da prestação dos serviços, 

em regime de eficiência. 

§ 2º. Para efeito de enquadramento da estrutura de cobrança, os usuários serão 

classificados, nas seguintes categorias: residencial, comercial, industrial e pública, 

as quais poderão ser subdivididas em grupos, de acordo com as características 

socioeconômicas, de demanda ou de uso, sendo vedada, dentro de um mesmo 

grupo, a discriminação de usuários que tenham as mesmas condições de utilização 

dos serviços. 
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Subseção II – Do Custo Econômico dos Serviços 

 

Art. 45. O custo dos serviços, a ser computado na determinação da taxa ou tarifa, 

deve ser o mínimo necessário à adequada prestação dos serviços e à sua 

viabilização econômico financeira. 

§ 1º. Para os efeitos do disposto no caput, na composição do custo econômico dos 

serviços poderão ser considerados os seguintes elementos: 

I. despesas correntes ou de exploração correspondentes a todas as despesas 

administrativas, de operação e manutenção, comerciais, fiscais e tributárias; 

II. despesas com o serviço da dívida, correspondentes a amortizações, juros e 

outros encargos financeiros de empréstimos para investimentos, inclusive do 

FMSB; 

III. despesas de capital relativas a investimentos, inclusive contrapartidas a em 

préstimos, realizadas com recursos provenientes de receitas próprias; 

IV. despesas patrimoniais de depreciação ou de amortização de investimentos 

vinculados aos serviços de saneamento básico relativos a: 

a) ativos imobilizados, intangíveis e diferidos existentes na data base de 

implantação do regime de custos de que trata este artigo, tendo como base os valores 

dos respectivos saldos líquidos contábeis, descontadas as depreciações e 

amortizações, ou apurados em laudo técnico de avaliação contemporânea, se 

inexistentes os registros contábeis patrimoniais, ou se estes forem inconsistentes ou 

monetariamente desatualizados; 

b) ativos imobilizados e intangíveis realizados com recursos não onerosos de qual 

quer fonte, inclusive do FMSB, ou obtidos mediante doações; 

I. Provisões de perdas líquidas no exercício financeiro com devedores duvidosos; 

II. Remuneração adequada dos investimentos realizados com capital próprio tendo 

como base o saldo líquido contábil ou os valores apurados conforme a alínea “a” 

do inciso iv deste parágrafo, a qual deverá ser no mínimo igual à taxa de inflação 

estimada para o período de vigência das taxas e tarifas, medida pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pelo IBGE; 

§ 2º. Alternativamente às parcelas de amortizações de empréstimos e às despesas de 

capital previstas nos incisos II e III do § 1º, a regulação poderá considerar na composição 
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do custo dos serviços as cotas de depreciação ou de amortização dos respectivos 

investimentos. 

§ 3º. As disposições deste artigo deverão ser disciplinadas no regulamento desta Lei e 

em normas técnicas do órgão regulador dos serviços. 

 

Subseção III – Dos Reajustes e Revisões das Taxas e Tarifas e Outros Preços 

Públicos 

Art. 46. As taxas e tarifas poderão ser atualizadas ou revistas periodicamente, em 

intervalos mínimos de doze meses, observadas as disposições desta Lei e, no caso 

de serviços delegados, os contratos e os seus instrumentos de regulação 

específica. 

 

Art. 47. Os reajustes dos valores monetários de taxas, tarifas e outros preços 

públicos dos serviços de saneamento básico prestados diretamente por órgão ou 

entidade do Município, têm como finalidade a manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro de sua prestação ou disposição, e deverão ser aprovados e publicados 

até 30 (trinta) dias antes de sua vigência, exceto nos anos em que ocorrer suas 

revisões, tendo como fator de reajuste a variação acumulada do IPCA apurada pelo 

IBGE nos doze meses anteriores, observando-se para as taxas o disposto no 

parágrafo único do art. 43 desta lei. 

Parágrafo único. Os reajustes serão processados e aprovados previamente pelo 

órgão regulador dos serviços e serão efetivados mediante ato do Executivo 

Municipal. 

 

Art. 48. As revisões compreenderão a reavaliação das condições da prestação e 

seus reflexos nos custos dos serviços e nas respectivas taxas, tarifas e de outros 

preços públicos praticados, que poderão ter os seus valores aumentados ou 

diminuídos, e poderão ser: 

I. Periódicas, em intervalos de pelo menos quatro anos, preferencialmente 

coincidentes com as revisões do PMSB, objetivando a recomposição do equilíbrio 

econômico financeiro dos serviços e a apuração e distribuição com os usuários 

dos ganhos de eficiência, de produtividade ou decorrentes de externalidades; ou 
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II. Extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de situações fora do controle do 

prestador dos serviços e que afetem suas condições econômicofinanceiras, entre 

outras: 

− fatos não previstos em normas de regulação ou em contratos; 

− fenômenos da natureza ou ambientais; 

− fatos do príncipe, entre outros, a instituição ou aumentos extraordinários 

de tributos, encargos sociais, trabalhistas e fiscais; 

− aumentos extraordinários de tarifas ou preços públicos regulados ou de 

preços de mercado de serviços e insumos utilizados nos serviços de saneamento básico. 

§ 1º. As revisões de taxas, tarifas e outros preços públicos terão suas pautas 

definidas e processos conduzidos pelo órgão regulador, ouvidos os prestadores dos 

serviços, os demais órgãos e entidades municipais interessados e os usuários, e os 

seus resultados serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal da Cidade 

(ou outro que exerça função de controle social) e a consulta pública. 

§ 2º. Os processos de revisões poderão estabelecer mecanismos econômicos de 

indução à eficiência na prestação e, particularmente, no caso de serviços delegados 

a terceiros, à antecipação de metas de expansão e de qualidade dos serviços, 

podendo ser adotados para esse fim fatores de produtividade e indicadores de 

qualidade referenciados a outros prestadores do setor ou a padrões técnicos 

consagrados e amplamente reconhecidos. 

§ 3º. Observado o disposto no § 4º deste artigo, as revisões de taxas, tarifas e outros 

preços públicos que resultarem em alteração da estrutura de cobrança ou em 

alteração dos respectivos valores, para mais ou para menos, serão efetivadas, após 

sua aprovação pelo órgão regulador, mediante ato do Executivo Municipal. 

§ 4º. O aumento superior à variação do IPCA, apurada no período revisional, dos 

valores das taxas dos serviços públicos de saneamento básico resultantes de 

revisões, será submetido à aprovação prévia do Legislativo Municipal, nos termos 

da legislação vigente. 
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Subseção IV – Do Lançamento e da Cobrança 

Art. 49. O lançamento de taxas, contribuições de melhoria, tarifas e outros preços 

públicos devidos pela disposição ou prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico e respectiva arrecadação poderão ser efetuados 

separadamente ou em conjunto, mediante documento único de cobrança, para os 

serviços cuja prestação estiver sob responsabilidade de um único órgão ou entidade 

ou de diferentes órgãos ou entidades por meio de acordos firmados entre eles.6 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a serviços delegados a 

terceiros mediante contrato, que somente poderão efetuar o lançamento e 

arrecadação das suas respectivas tarifas e preços públicos. 

 

Subseção V – Da Penalidade por Atraso ou Falta de Pagamento 

Art. 49. O atraso ou a falta de pagamento dos débitos relativos à prestação ou disposição 

dos serviços de saneamento básico sujeitará o usuário ao pagamento de multa de 2% 

(dois por cento) calculada sobre o respectivo valor, além de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, mais atualização monetária correspondente à variação do IPCA. 

(VER LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA) 

 

Seção III – Do Regime Contábil Patrimonial 

Art. 50. Independente que quem as tenha adquirido ou construído, as infraestruturas e 

outros bens vinculados aos serviços públicos de saneamento básico constituem 

patrimônio público do Município, afetados aos órgãos ou entidades municipais 

responsáveis pela sua gestão, e são impenhoráveis e inalienáveis sem prévia 

autorização legislativa, exceto materiais inservíveis e bens móveis obsoletos ou 

improdutivos. 

Art. 51. Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores dos serviços 

contratados sob qualquer forma de delegação, apurados e registrados conforme a legis 

lação e as normas contábeis brasileiras constituirão créditos perante o Município, a 

serem recuperados mediante exploração dos serviços, nos termos contratuais e dos 

demais instrumentos de regulação. 

§ 1º. Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o 

prestador contratado, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à 
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implantação de empreendimentos imobiliários, os provenientes de subvenções ou 

transferências fiscais voluntárias e as doações. 

§ 2º. Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os 

respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão regulador. 

§ 3º. Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão 

constituir garantia de empréstimos, destinados exclusivamente a investimentos nos 

sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. 

§ 4º. Salvo nos casos de serviços contratados sob o regime da Lei federal nº 8.666, de 

1993, os prestadores contratados, organizados sob a forma de empresa regida pelo 

direito privado, deverão constituir empresa subsidiária de propósito específico para a 

prestação dos serviços delegados pelo Município a qual terá contabilidade própria e 

segregada de outras atividades exercidas pelos seus controladores. 

 

CAPÍTULO VI – DAS DIRETRIZES PARA A REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

Seção I – Dos Objetivos da Regulação 

Art. 52. São objetivos gerais da regulação: 

I. Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

II. Garantir o cumprimento das condições, objetivos e metas estabelecidas; e 

III. Prevenir e limitar o abuso de atos discricionários pelos gestores municipais e 

IV. O abuso do poder econômico de eventuais prestadores dos serviços contratados, 

ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa 

da concorrência. 

 

Seção II – Do Exercício da Função de Regulação 

Art. 53. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios: I –

 capacidade e independência decisória; 

transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões; e 

no caso dos serviços contratados, autonomia administrativa, orçamentária e financeira 

da entidade de regulação. 
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§ 1º. Ao órgão regulador deverão ser asseguradas entre outras as seguintes competências: 

I. apreciar ou propor ao Executivo Municipal projetos de lei e de regulamentos que 

tratem de matérias relacionadas à gestão dos serviços públicos de saneamento 

básico; 

II. editar normas de regulação técnica e instruções de procedimentos necessá rios 

para execução das leis e regulamentos que disciplinam a prestação dos serviços 

de saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os aspectos listados no art. 

23, da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007. 

III. Acompanhar e auditar as informações contábeis, patrimoniais e operacionais dos 

prestadores dos serviços; 

IV. Definir a pauta e conduzir os processos de análise e apreciação bem como 

deliberar, mediante parecer técnico conclusivo, sobre proposições de reajustes 

ou de revisões periódicas de taxas, tarifas e outros preços públicos dos serviços 

de saneamento básico; 

V. Instituir ou aprovar regras e critérios de estruturação do sistema contábil e res 

péctico plano de contas e dos sistemas de informações gerenciais adotados 

pelos prestadores dos serviços, visando o cumprimento das normas de 

regulação, controle e fiscalização; 

VI. Coordenar os processos de elaboração e de revisão periódica do pmsb ou dos 

planos específicos dos serviços, inclusive sua consolidação, bem como monitorar 

e avaliar sistematicamente a sua execução; 

VII. Apreciar e opinar sobre as propostas orçamentárias anuais e plurianuais relativas 

à prestação dos serviços; 

VIII. Apreciar e deliberar conclusivamente sobre recursos interpostos pelos usuá rios, 

relativos a reclamações que, a juízo dos mesmos, não tenham sido 

suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços; 

IX. Apreciar e emitir parecer conclusivo sobre estudos e planos diretores ou suas 

revisões, relativos aos serviços de saneamento básico, bem como fiscalizar a 

execução dos mesmos; 

X. Assessorar o executivo municipal em ações relacionadas à gestão dos serviços 

de saneamento básico. 
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§ 2º. A composição do órgão regulador deverá contemplar a participação de pelo 

menos uma entidade representativa dos usuários e de uma entidade técnico 

profissional. 

§ 3º. Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico 

a interpretação e a fixação de critérios para execução dos contratos e dos serviços e 

para correta administração de subsídios. 

 

Art. 54. Os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer ao 

órgão regulador todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas 

atividades. 

Parágrafo único. Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput 

aqueles produzidos por empresas ou profissionais contratados para executar serviços 

ou fornecer materiais e equipamentos. 

 

Seção III – Da Publicidade dos Atos de Regulação 

Art. 55. Deverá ser assegurada publicidade aos relatórios, estudos, decisões e 

instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, 

bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso 

qualquer cidadão, independentemente da existência de interesse direto. 

§ 1º. Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em razão 

de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão do órgão regulador. 

§ 2º. A publicidade a que se refere o caput deverá se efetivar, preferencialmente, por 

meio de sítio mantido na internet. 

 

Capítulo VII – Dos Direitos e Obrigações dos Usuários 

 

Art. 56. Sem prejuízo do disposto na Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990, são direitos dos usuários efetivos ou potenciais dos serviços de saneamento 

básico: 

I. garantia do acesso a serviços, em quantidade suficiente para o atendimento de 

suas necessidades e com qualidade adequada aos requisitos sanitários e 

ambientais; 
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II. receber do regulador e do prestador informações necessárias para a defesa de 

seus interesses individuais ou coletivos; 

III. recorrer, nas instâncias administrativas, de decisões e atos do prestador que 

afetem seus interesses, inclusive cobranças consideradas indevidas; 

IV. ter acesso a informações sobre a prestação dos serviços, inclusive as produzidas 

pelo regulador ou sob seu domínio; 

V. participar de consultas e audiências públicas e atos públicos realizados pelo 

órgão regulador e de outros mecanismos e formas de controle social da gestão 

dos serviços; 

VI. fiscalizar permanentemente, como cidadão e usuário, as atividades do prestador 

dos serviços e a atuação do órgão regulador. 

 

Art. 57. Constituem=se obrigações dos usuários efetivos ou potenciais e dos 

proprietários, titulares do domínio útil ou possuidores a qualquer título de imóveis 

beneficiários dos serviços de saneamento básico: 

I. cumprir e fazer cumprir as disposições legais, os regulamentos e as normas 

administrativas de regulação dos serviços; 

II. zelar pela preservação da qualidade e da integridade dos bens públicos por meio 

dos quais lhes são prestados os serviços; 

III. pagar em dia as taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disposição 

e prestação dos serviços; 

IV. levar ao conhecimento do prestador e do regulador as eventuais irregularidades 

na prestação dos serviços de que tenha conhecimento; 

V. cumprir os códigos e posturas municipais, estaduais e federais, relativos às 

questões sanitárias, a edificações e ao uso dos equipamentos públicos afetados 

pelos serviços de saneamento básico; 

VI. executar, por intermédio do prestador, as ligações do imóvel de sua propriedade 

ou domínio às redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgotos, 

nos logradouros dotados destes serviços, nos termos desta Lei e seus 

regulamentos. 

VII. responder, civil e criminalmente, pelos danos que, direta ou indiretamente, causar 

às instalações dos sistemas públicos de saneamento básico; 
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VIII. permitir o acesso do prestador e dos agentes fiscais às instalações 

hidrossanitárias do imóvel, para inspeções relacionadas à utilização dos serviços 

de saneamento básico, observado o direito à privacidade; 

IX. utilizar corretamente e com racionalidade os serviços colocados à sua 

disposição, evitando desperdícios e uso inadequado dos equipamentos e 

instalações; 

X. comunicar quaisquer mudanças das condições de uso ou de ocupação dos 

imóveis de sua propriedade ou domínio; 

XI. responder pelos débitos relativos aos serviços de saneamento básico de que for 

usuário, ou, solidariamente, por débitos relativos à imóvel de locação do qual for 

proprietário, titular do domínio útil, possuidor a qualquer título ou usufrutuário. 

 

CAPÍTULO VIII – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Seção I – Das Infrações 

Art. 58. Sem prejuízo das demais disposições desta Lei e das normas de posturas 

pertinentes, as seguintes ocorrências constituem infrações dos usuários efetivos ou 

potenciais dos serviços: 

I. intervenção de qualquer modo nas instalações dos sistemas públicos de 

saneamento básico; 

II. violação ou retirada de hidrômetros, de limitador de vazão ou do lacre de 

suspensão do fornecimento de água da ligação predial; 

III. utilização da ligação predial de esgoto para esgotamento conjunto de outro 

imóvel sem autorização e cadastramento junto ao prestador do serviço; 

IV. lançamento de águas pluviais ou de esgoto não doméstico de característica 

incompatível nas instalações de esgotamento sanitário; 

V. ligações prediais clandestinas de água ou de esgotos sanitários nas respectivas 

redes públicas; 

VI. disposição de recipientes de resíduos sólidos domiciliares para coleta no passeio, 

na via pública ou em qualquer outro local destinado à coleta fora dos dias e 

horários estabelecidos; 

VII. disposição de resíduos sólidos de qualquer espécie, acondicionados ou não, em 
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qualquer local não autorizado, particularmente, via pública, terrenos públicos ou 

privados, cursos d’água, áreas de várzea, poços e cacimbas, mananciais e 

respectivas áreas de drenagem; 

VIII. lançamento de esgotos sanitários diretamente na via pública, em terrenos 

lindeiros ou em qualquer outro local público ou privado, ou a sua disposição 

inadequada no solo ou em corpos de água sem o devido tratamento; 

IX. incineração a céu aberto, de forma sistemática, de resíduos domésticos ou de 

outras origens em qualquer local público ou privado urbano, inclusive no próprio 

terreno, ou a adoção da incineração como forma de destinação final dos resíduos 

através de dispositivos não licenciados pelo órgão ambiental; 

X. contaminação do sistema público de abastecimento de água através de inter 

conexão de outras fontes com a instalação hidráulica predial ou por qualquer 

outro meio. 

§ 1º. A notificação espontânea da situação infracional ao prestador do serviço ou ao 

órgão fiscalizador permitirá ao usuário, quando cabível, obter prazo razoável para 

correção da irregularidade, durante o qual ficará suspensa sua autuação, sem prejuízo 

de outras medidas legais e da reparação de danos eventualmente causados às 

infraestruturas do serviço público, a terceiros ou à saúde pública. 

§ 2º. Responderá pelas infrações quem por qualquer modo as cometer, concorrer 

para sua prática, ou delas se beneficiar. 

 

Art. 59. As infrações previstas no art. 58 desta Lei, disciplinadas nos regulamentos e 

normas administrativas de regulação dela decorrentes, serão classificadas em leves,  

graves e gravíssimas, levando-se em conta: 

I. a intensidade do dano, efetivo ou potencial;  

II. as circunstâncias atenuantes ou agravantes;  

III. os antecedentes do infrator. 

§ 1º. Constituem circunstâncias atenuantes para o infrator: 

I. ter bons antecedentes com relação à utilização dos serviços de saneamento 

básico e ao cumprimento dos códigos de posturas aplicáveis; 

II. ter o usuário, de modo efetivo e comprovado: 

a) procurado evitar ou atenuar as consequências danosas do fato, ato ou omissão; 
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b) comunicado, em tempo hábil, o prestador do serviço ou o órgão de regulação e 

fiscalização sobre ocorrências de situações motivadoras das infrações; 

I. Ser o infrator primário e a falta cometida não provocar consequências graves 

para a prestação do serviço ou suas infraestruturas ou para a saúde pública; 

II. Omissão ou atraso do prestador na execução de medidas ou no atendimento de 

solicitação do usuário que poderiam evitar a situação infracional. 

§ 2º. Constituem circunstâncias agravantes para o infrator: 

I. reincidência ou prática sistemática no cometimento de infrações; 

II. prestar informações inverídicas, alterar dados técnicos ou documentos;  

III. ludibriar os agentes fiscalizadores nos atos de vistoria ou fiscalização; 

IV. deixar de comunicar de imediato, ao prestador do serviço ou ao órgão de 

regulação e fiscalização, ocorrências de sua responsabilidade que coloquem em 

risco a saúde ou a vida de terceiros ou a prestação do serviço e suas 

infraestruturas; 

V. ter a infração consequências graves para a prestação do serviço ou suas 

infraestruturas ou para a saúde pública; 

VI. deixar de atender, de forma reiterada, exigências normativas e notificações do 

prestador do serviço ou da fiscalização; 

VII. adulterar ou intervir no hidrômetro com o fito de obter vantagem na medição do 

consumo de água; 

VIII. praticar qualquer infração prevista no art. 58 durante a vigência de medidas de 

emergência disciplinadas conforme o art. 61, ambos desta Lei; 

 

Seção II – Das Penalidades 

Art. 60. A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que infringir qual quer 

dispositivo do art. 58 desta Lei, ficará sujeita às seguintes penalidades, nos termos dos 

regulamentos e normas administrativas de regulação, independente de outras medidas 

legais e de eventual responsabilização civil ou criminal por danos diretos e indiretos 

causados ao sistema público e a terceiros: 

I. advertência por escrito, em que o infrator será notificado para fazer cessar a 

irregularidade, sob pena de imposição das demais sanções previstas neste 

artigo; 
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II. multa de xx (............) a xx (. ) Unidades Fiscais do Município; 

III. suspensão total ou parcial das atividades, até a correção das irregularidades, 

quando aplicável; 

IV. perda ou restrição de benefícios sociais concedidos, atinentes aos serviços 

públicos de saneamento básico; 

V. embargo ou demolição da obra ou atividade motivadora da infração, quando 

aplicável; 

§ 1º. A multa prevista no inciso II do caput deste artigo será: 

a) aplicada em dobro nas situações agravantes previstas nos incisos I, V e VII, do 

b) § 2º, art. 59 desta Lei; 

c) acrescida de (50%) nas demais situações agravantes previstas no § 2º, do art. 59 

desta Lei; 

d) reduzida em (50%) nas situações atenuantes previstas no § 1º, do art. 59 desta 

Lei, ou quando se tratar de usuário beneficiário de tarifa social; 

2º. Das penalidades previstas neste artigo caberá recurso junto ao órgão regulador, que 

deverá ser protocolado no prazo de dez dias a contar da data da notificação. 

§ 3º. Os recursos provenientes da arrecadação das multas previstas neste artigo 

constituirão receita do FMSB. 

 

TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 61. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir medidas de emergência em 

situações críticas que possam afetar a continuidade ou qualidade da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico ou iminente risco para vidas humanas ou para 

a saúde pública relacionado aos mesmos. 

Parágrafo único. As medidas de emergência de que trata este artigo vigorarão por prazo 

determinado, e serão estabelecidas conforme a gravidade de cada situação e pelo 

tempo necessário para saná-las satisfatoriamente. 

 

Art. 62. No que não conflitarem com as disposições desta Lei, aplicam-se aos serviços 

de saneamento básico as demais normas legais do Município, especialmente as 

legislações tributária, de uso e ocupação do solo, de obras, sanitária e ambiental. 
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Art. 63. Até que seja regulamentada e implantada a política de cobrança pela disposição 

e prestação dos serviços de saneamento básico prevista nos arts. 36 a 48 desta Lei, 

permanecem em vigor as atuais taxas, tarifas e outros preços públicos praticados. 

Parágrafo único. Aplica-se às atuais taxas, tarifas e outros preços públicos os critérios 

de reajuste previstos no art. 47 desta lei. 

 

Art. 64. O Executivo Municipal regulamentará as disposições desta Lei no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias a contar de sua promulgação. 

 

Art. 65. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrários, especialmente: 

(listar as leis ou dispositivos de leis revogados). 

 

Pau D’Arco/PA, 15 de outubro de 2021. 

 
 

 

 

 

FREDSON PEREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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