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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Salvaterra é instrumento da
Política Nacional, Estadual e Municipal de Saneamento Básico, o qual norterá a gestão
municipal a gerir e executar programas, projetos e ações de saneamento básico, partindo
de um diagnóstico atual para um horizonte de 20 anos em todo território municipal de
Salvaterra. Este plano foi realizado com recursos próprios da Prefeitura Muniicpal de
Salvaterra – PMS, que contratou o Senhor José Raimundo Cardoso Ferreira, Consultor
em Saneamento Bésico e Ambiental, Servidor Publico aposentado da Funasa, que junto
com os Técnicos da Secretaria Muncipal de Meio Ambiente, sob a supervisão da Senhora
Vera Lúcia Gonçalves Dias, representante do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica
(NICT) da Funasa, atualizaram e finalizaram o Plano de Saneamento Básico de
Salvaterra, cujo início dos trabalhos deu-se no ano de 2017, com a nomeação da primeira
equipe de trabalho (Comites de Coordenação e Execução), conforme Decreto nº
021/2017, que realizou todo o levantamento de dados, onde foram atualizados apenas
alguns dados pela nova equipe de nomeada pelo Decreto nº 090/2021, que dispõe sobre
o processo de elaboração da Política Pública de Saneamento e do respectivo Plano
Municipal de Saneamento Básico.
No Volume I estão inseridos o novo Decreto de Formação dos Comitês de
Coordenação e Execução, o Plano de Mobilização Social – PMS e o Diagnóstico Técnico
Participativo - DTP, produtos importantes que compõem o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Salvaterra, que contribuem para facilitar as etapas de
planejamento, apontando soluções e metas a alcançar dentro período daquilo que está
estabelecido no volume II.
No documento presente são apresentadas as considerações técnicas
participativas, aspectos do plano de mobilização com as características e divisões dos
setores de mobilização, metodologia pedagógica e o cronograma de atividades, conforme
o Termo de Referência - TR para elaboração do PMSB - FUNASA/MS.
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PRODUTO B
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PRODUTO D
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APRESENTAÇÃO

O presente documento corresponde ao Plano de Mobilização Social - PMS, um
produto importante que compõe o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de
Salvaterra - PA. Refere-se à Primeira Etapa do trabalho juntamente com a formação dos
comitês,

de

coordenação

e

executivo

descrito

pelo

decreto

Nº

/2021

–

GABINETE/PREFEITO, reunindo informações necessárias de forma sistematizada a fim
de facilitar o trabalho das etapas do processo com o planejamento das atividades que
envolverão a sociedade durante a elaboração do PMSB.
Esse plano visa planejar o desenvolvimento de ações para a sensibilização da
sociedade quanto à relevância do PMSB e da necessidade da sua participação no
processo de elaboração do planejamento participativo do município.
As atividades de mobilização têm como objetivo principal o fortalecimento da
organização social, garantindo a participação social em todas as etapas do processo de
elaboração do PMSB. Visando atender as necessidades e anseios da população do
município.
Este documento apresenta as diretrizes, objetivos gerais e específicos do PMS,
considerações técnicas participativas, aspectos do plano de mobilização com as
características e divisões dos setores de mobilização, metodologia pedagógica e o
cronograma de atividades.
Conforme o Termo de Referência - TR para elaboração do PMSB FUNASA/MS, as etapas do PMSB que acompanham o PMS são as seguintes:
Apresentação do PMSB à Sociedade; Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo
em todos os aspectos do município; Prospectivas e planejamento estratégico; Programas,
projetos e ações específicas para cada eixo do setor de saneamento hierarquizadas de
acordo com os anseios da população; elaboração do plano de execução dos programas,
projetos e ações e na definição da metodologia e nos procedimentos para avaliação da
execução do PMSB.
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DIRETRIZES
O Plano de Mobilização Social (PMS) de Salvaterra apresenta, entre suas
diretrizes aspectos determinantes para que as demandas comunitárias de saneamento
sejam de fato descritas de acordo com a realidade da população. Portanto, esse plano
contribuirá na formulação do diagnóstico situacional das problemáticas, tal como a falta de
saneamento básico ou apenas nas falhas em infraestrutura desses serviços. Assim como,
no planejamento de ações, programas e projetos que pretendem intervir na melhoria dos
serviços de saneamento por meio de estratégias pré-definidas, construídas em
cooperação entre poder público e sociedade civil organizada, baseadas em pesquisas,
reuniões, audiências, e em relatórios técnicos. Apresenta, sobretudo, um caráter
orientador e articulador das ações de educação ambiental e de saúde desenvolvidas.
A seguir apresentamos algumas diretrizes do PMS de

Salvaterra, quanto aos

processos participativos, com a finalidade de embasar a leitura desse primeiro produto:
Refletir as necessidades e anseios da população;
Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social;
Envolver a sociedade durante todo o processo de elaboração do PMSB;
Sensibilizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e
conservação dos recursos naturais;
Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental;
Estimular a criação de novos grupos representativos da sociedade não organizada;
Elaborar o documento de planejamento da mobilização social prevendo as
atividades de participação social que serão executadas durante as próximas fases
do PMSB.
Garantir que a sociedade participe de todas as etapas/fases do PMSB,
colaborando

ativamente

do

diagnóstico,

prognóstico,

programas

e

fases

posteriores.
Garantir ampla divulgação do diagnóstico e das propostas do PMSB de Salvaterra,
além dos estudos que o fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou
consultas públicas, previsto no Art. 19, V, § 5º da Política Nacional de Saneamento
Básico;
Definir espaços, canais e instrumentos para a participação popular no processo de
elaboração do plano com ênfase na escala da localidade;
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Definir tecnologias sociais com interação da população em todo território do
município (zona rural e urbana);
Definir estratégias de comunicação e canais de acesso às informações, com
linguagem acessível a todos os segmentos sociais;
Contemplar a totalidade da sociedade (Representantes dos Comitês, gestão
pública e comunidades rurais e urbanas) na participação do processo de
elaboração do PMSB;

OBJETIVO GERAL
Garantir o planejamento e execução das ações de Mobilização e participação
Social durante o processo de realização do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Salvaterra utilizando estratégias de comunicação social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Sensibilizar os participantes sobre importância da Participação e da Mobilização
Social no contexto das políticas públicas e principalmente na de Saneamento;
Articular com lideranças locais para definir estratégias de ações de mobilização
social;
Apresentar caráter democrático e participativo, considerando sua função social;
Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas de
saneamento básico, e suas implicações;
Sensibilizar a sociedade para a importância de investimentos em saneamento
básico, os benefícios e vantagens;
Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e na
conservação dos recursos naturais;
Estimular os segmentos sociais a participarem do processo de gestão ambiental;
Sensibilizar os gestores e técnicos municipais para o fomento das ações de
educação ambiental e mobilização social, de forma permanente.
Fomentar a descoberta de ações/programas que possam ser criadas no município,
levando em consideração a melhoria da qualidade de vida da população em todos
os aspectos.
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Elucidar os eixos temáticos do saneamento básico (manejo de resíduos
sólidos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de água pluvial)
CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
O Plano de Mobilização Social (PMS) ocorre na fase inicial do processo de
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), onde serão projetados
todos os procedimentos que possam contemplar os objetivos específicos que estão
propostos em todas as etapas do PMSB, como menciona o termo de referências da
FUNASA. Portanto, é importante tecer considerações técnicas para melhor se entender
as ações do PMS:
1. Construção do Diagnóstico Técnico Participativo

Considerar as percepções sociais e conhecimentos a respeito do Saneamento do
município de Salvaterra;
Considerar as características locais e a realidade prática nas condições
econômicas, sociais e culturais;
Considerar a realidade prática local das condições de saneamento e saúde em
complemento às informações técnicas levantadas ou fornecidas pelos prestadores
de serviços;
2. Prognóstico e planejamento estratégico

Considerar as necessidades reais e os anseios da população para a definição do
cenário de referência futuro;
Considerar o impacto socioambiental e sanitário dos empreendimentos de
saneamento existentes e os futuros para a qualidade de vida da população.

3. Programa, Projetos e Ações em Saneamento Básico.
Considerar as necessidades e anseios reais da população para a hierarquização
da aplicação de programas e seus investimentos;
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Considerar o ponto de vista da comunidade no levantamento de alternativas de
soluções de saneamento, levando em conta a cultura, hábitos e as atitudes em
nível local.
4. Plano de Execução
Considerar as necessidades de projetos e ações em saneamento básico em cada
bairro da zona urbana, zona rural e novos pontos de expansão urbana,
considerando as metas em horizontes de curto, médio e longo prazo de acordo
com as sugestões e decisões em conjunto com a sociedade de Salvaterra;
Considerar as decisões da sociedade de Salvaterra e os entes do governo, poder
executivo, legislativo e judiciário na escolha das ações e projetos e definição das
metas;
5. Avaliação e Previsão do Plano
Estimular a prática permanente da participação e mobilização social na
implantação da política municipal de saneamento básico;
Fomentar a criação de novos grupos representativos da sociedade não organizada,
sensibilizados e com conhecimentos mínimos de saneamento básico para
acompanhar e fiscalizar a execução do PMSB;
Considerar a avaliação do PMSB pelos comitês executivo e coordenativo, mediante
a participação da população em sugestões de modificações ou correções nas
etapas de elaboração do plano.

PROPOSTA METODOLÓGICA
A metodologia a ser utilizada no PMS terá enfoque na participação popular
como uma das principais estratégias, entendendo a participação não apenas como a
ampla divulgação dos eventos, mas também como um espaço em que todos se sintam
em condições iguais de refletir, argumentar e discutir em toda sua perspectiva.
A divulgação de informações sobre o que será discutido nas reuniões é um
procedimento básico para que a mobilização seja eficiente. Para isso, serão produzidos
diversos materiais de ampla divulgação, proporcionando nivelamento de informações de
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modo a incentivar a participação e o debate. Nesse sentido serão utilizados instrumentos
educativos adequados ao tipo de comunicação bem como ao público ao qual se destinam.
O levantamento do diagnóstico ocorrerá de forma direta com aplicação de
questionários contendo perguntas abertas e fechadas, relato de experiências, entrevistas,
debates que serão oportunizados durante as plenárias públicas, pesquisas de campo para
a atualização de informações e dados, levantamentos estatísticos disponibilizados via
internet, associadas a reuniões comunitárias nos setores de mobilização expressando as
opiniões individuais ou coletivas, tendo como meta atingir a população do município em
toda sua diversidade buscando uma inferência estatística significante e abrangente. Os
instrumentos pedagógicos utilizados serão: fichas de planejamento de atividades, fichas
de frequência e relatórios por atividade.
A convocação para os eventos descritos no PMS será de responsabilidade do
Comitê Executivo, no prazo mínimo de cinco dias de antecedência, com confirmação de
recebimento por todos os integrantes dos Comitês, lideranças comunitárias e autoridades
locais. A seleção dos locais, datas e horários dos eventos será definida pelos comitês de
Coordenação e Execução, de forma a garantir espaço físico, acomodação, acesso e
conforto aos participantes.
ASPECTOS DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
DEFINIÇÃO DOS SETORES DE MOBILIZAÇÃO - ZONA URBANA/ZONA RURAL
O processo construtivo do Plano de Mobilização Social - PMS baseia-se em um
espaço de fortalecimento da interação social por meio do envolvimento e diálogo dos
diversos atores sociais, proporcionando a inclusão e emancipação da sociedade durante
a operacionalização das etapas para a sustentabilidade das ações.
A implementação do plano será feita por mobilizadores, identificados como
lideranças em suas áreas de atuação, sendo agentes que devem ter algum tipo de
interação e atuação junto às famílias/comunidade: representantes das secretarias
municipais, membros de conselhos – tutelares, de Educação e da Criança e do
Adolescente; além de titulares do Ministério Público.
As iniciativas devem envolver também, proprietários e trabalhadores de
empresas privadas, representantes de igrejas e associações comunitárias e de bairros,
associados de entidades de trabalhadores, sindicatos e cooperativas existentes no
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município, além da participação permanente da gestão púbica municipal até o fim da
elaboração do PMSB.
O PMSB contemplará a zona urbana e rural do Município, para tanto, será
necessário envolver todos os grupos relevantes para a gestão participativa de elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) através dos Setores de Mobilização –
SM, conforme descreve os quadros abaixo.
As estratégias de mobilização serão realizadas nos setores de mobilização
indicados, contemplando todas as fases de elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Salvaterra.
1ª ETAPA
METODOLOGIA: Seminário de apresentação do Plano e levantamento do Diagnóstico
Municipal
EVENTOS
SETORIAIS

DATA DA
REUNIÃO

SM A
ZONA URBANA

08/11/2021
09h00

SM A
ZONA RURAL
SM B
ZONA RURAL

08/11/2021
15h00

09/11/2021
09h00

SM C

09/11/2021

ZONA RURAL

15h00

SM D

10/11/2021

ZONA RURAL

09h00

COMUNIDADES
PARTICIPANTES
Caldeirão
São Verissimo
Nova Colônia
Morada Nova
Caju
Coqueirinho
Marabá
Tartarugão
Goiabeira
Joanes
Cururu
Agua Boa
Vila Paca
Jubim
Vila Ceara
Pau Furado
Bacabal
Barro alto
Valentim
Marin Quara
Santa Luzia
Passagem Grande
Boa Vista
Paixão
Boa Esperança

LOCAL EVENTO

Escola Ademar Nunes de
Vasconcelos

Escola E.M.I.F. de Joanes

Escola 07 de Setembro

E.M.E.I.F. Quilombola do
Bacabal

E.M.E.I.F. Quilombola de
Boa Vista
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SM E

10/11/2021

ZONA RURAL

15h00

SM F

11/11/2021

ZONA RURAL

09h00

Deus Ajude
Providencia
Dallas
Mangueira
Salvar
São Vicente
São Benedito da
Ponta
Povoado do Carmo
Siri Cari
Chiquita
Mãe de Deus
Rosário
Baiano
Mangabal
Sapocaitá
Turauá
Camará
Vila União
Maruacá
Condeixa
Boca da Mata
Monsarás
Albino
Chácara
Júlio
Cachoeirinha
Pingo D’agua
São Marcos

Centro Comunitário

E.M.E.F. Lucia Ledo

2ª ETAPA
METODOLOGIA: Audiência Pública: Prognóstico e Planejamento Estratégico
EVENTOS
SETORIAIS

SM A
ZONA URBANA

DATA DA
REUNIÃO

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

LOCAL EVENTO

06/12/2021
09h00

Caldeirão
São Verissimo
Nova Colônia
Morada Nova
Caju
Coqueirinho
Marabá
Tartarugão
Goiabeira

Escola Ademar Nunes de
Vasconcelos
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SM A
ZONA RURAL

06/12/2021
15h00

Joanes
Cururu
Agua Boa
Vila Paca

Escola E.M.I.F. de Joanes

SM B
ZONA RURAL

07/12/2021
09h00

Jubim
Vila Ceará

Escola 07 de Setembro

07/12/2021
15h00

Pau Furado
Bacabal
Barro alto
Valentim
Marin Quara
Santa Luzia

E.M.E.I.F. Quilombola do
Bacabal

SM C
ZONA RURAL

SM D
ZONA RURAL

SM E
ZONA RURAL

SM F
ZONA RURAL

08/12/2021
09h00

08/12/2021
15h00

09/12/2021
09h00

Passagem Grande
Boa Vista
Paixão
Boa Esperança
Deus Ajude
Providencia
Dallas
Mangueira
Salvar
São Vicente
São Benedito da
Ponta
Povoado do Carmo
Siri Cari
Chiquita
Mãe de Deus
Rosário
Baiano
Mangabal
Sapocaitá
Turauá
Camará
Vila União
Maruacá
Condeixa
Boca da Mata
Monsarás
Albino
Chácara
Júlio
Cachoeirinha
Pingo D’agua
São Marcos

E.M.E.I.F. Quilombola de
Boa Vista

Centro Comunitário

E.M.E.F. Lucia Ledo
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3ª ETAPA

METODOLOGIA: Audiência Pública: Programa, Projetos e Ações
DATA DA REUNIÃO

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

LOCAL EVENTO

10/01/2022
09h00

Caldeirão
São Verissimo
Nova Colônia
Morada Nova
Caju
Coqueirinho
Marabá
Tartarugão
Goiabeira

Escola Ademar Nunes
de Vasconcelos

SM A
ZONA RURAL

10/01/2022
15h00

Joanes
Cururu
Agua Boa
Vila Paca

Escola E.M.I.F. de
Joanes

SM B
ZONA RURAL

11/01/2021
09h00

Jubim
Vila Ceará

Escola 07 de Setembro

11/01/2022
15h00

Pau Furado
Bacabal
Barro alto
Valentim
Marin Quara
Santa Luzia

E.M.E.I.F. Quilombola
do Bacabal

SM D
ZONA RURAL

12/01/2022
09h00

Passagem Grande
Boa Vista
Paixão
Boa Esperança
Deus Ajude
Providencia
Dallas
Mangueira
Salvar
São Vicente
São Benedito da
Ponta
Povoado do Carmo
Siri Cari

E.M.E.I.F. Quilombola
de Boa Vista

SM E
ZONA RURAL

12/01/2022
09h00

Chiquita
Mãe de Deus
Rosário

Centro Comunitário

EVENTOS SETORIAIS

SM A
ZONA URBANA

SM C
ZONA RURAL
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Baiano
Mangabal
Sapocaitá
Turauá
Camará

SM F
ZONA RURAL

13/01/2022
09h00

Vila União
Maruacá
Condeixa
Boca da Mata
Monsarás
Albino
Chácara
Júlio
Cachoeirinha
Pingo D’agua
São Marcos

E.M.E.F. Lucia Ledo

COMUNIDADES
PARTICIPANTES

LOCAL EVENTO

Caldeirão
São Verissimo
Nova Colônia
Morada Nova
Caju
Coqueirinho
Marabá
Tartarugão
Goiabeira
Joanes
Cururu
Agua Boa
Vila Paca
Jubim
Vila Ceara
Pau Furado
Bacabal
Barro alto
Valentim
Marin Quara
Santa Luzia
Passagem Grande
Boa Vista
Paixão
Boa Esperança
Deus Ajude

Escola Ademar Nunes
de Vasconcelos

4ª ETAPA

METODOLOGIA: Conferência Municipal
SETORES/
LOCAL REALIZAÇÃO

ZONA URBANA E
ZONA RURAL

DATA DA REUNIÃO

07/03/2022
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Providencia
Dallas
Mangueira
Salvar
São Vicente
São Benedito da
Ponta
Povoado do Carmo
Siri Cari
Chiquita
Mãe de Deus
Rosário
Baiano
Mangabal
Sapocaitá
Turauá
Camará
Vila União
Maruacá
Condeixa
Boca da Mata
Monsarás
Albino
Chácara
Júlio
Cachoeirinha
Pingo D’agua
São Marcos

REUNIÃO COM OS GRUPOS DE TRABALHO (COMITÊ EXECUTIVO E DE
COORDENAÇÃO).
PRIMEIRA REUNIÃO TÉCNICA
 Apresentação das recomendações e diretrizes para elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, tal como preconiza a
lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e o decreto de regulamentação nº
7.217, de 21 de junho de 2010.
OBJETIVO

 Apresentação do Termo de Referência-TR
 Formação do Grupo de Trabalho – GT
 Aprovação de Decreto
 Organização estratégica para elaboração do Plano de Mobilização Social

DATA

10/11/2021

HORA

10h00minhs

LOCAL

Prefeitura Municipal

PARTICIPANTES

Comitê de Coordenação e Executivo e representantes da consultoria.
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SEGUNDA REUNIÃO TÉCNICA
 Levantamento Diagnóstico Técnico Participativo.
PAUTA

 Apresentação dos produtos A e B (Decreto de Nomeação dos Comitês e
Plano de Mobilização Social e Diagnóstico Técnico Participativo).
 Aprovação pelo Comitê de Coordenação

DATA

10/11/2021

HORA

08h00min h

LOCAL

Prefeitura Municipal

PARTICIPANTES

Comitê de Coordenação e Executivo.

TERCEIRA REUNIÃO TÉCNICA
 Apresentação do Produto C (Diagnóstico Técnico - Participativo)
 Organização dos Eventos de Mobilização Social
PAUTA

 Definição da metodologia aplicada
 Elaboração do Prognóstico
 Priorização de objetivo/Programas

DATA

11/01/2022

HORA

08h00minhs

LOCAL

Prefeitura Municipal

PARTICIPANTES Comitê de coordenação e Executivo e representantes da consultoria

QUARTA REUNIÃO TÉCNICA
 Apresentação do Produto D (Prognóstico e Planejamento Estratégico)
 Organização dos Eventos de Mobilização Social
PAUTA

 Definição da metodologia aplicada
 Elaboração dos Programas, Projetos e Ações
 Priorização de objetivo/Programas

DATA

11/02/2022

HORA

09h00
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LOCAL

Prefeitura Municipal

PARTICIPANTES Comitê de coordenação e Executivo

QUINTA REUNIÃO TÉCNICA

PAUTA

Organização da Conferência para dirimir os conflitos dos anseios da sociedade
ao PMSB.

DATA

30/05/2022

HORA

08h00minhs

LOCAL

Prefeitura Municipal
Comitê Executivo e de Coordenação
Prefeito Municipal e Secretários Municipais

PARTICIPANTES

Empresários Locais
Câmara de Vereadores
Conselhos e Sindicatos

SEGMENTOS SOCIAIS
PODER PÚBLICO

ATORES SOCIAIS
Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Defensoria Pública,
Promotoria.

PODER ECONÔMICO
PODER DA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Pescadores, Comerciantes locais, Agricultores.

Sociedade Civil Organizada e ONGs

Cada setor de Mobilização social terá no local de realização do evento todos os
equipamentos necessários para um bom aproveitamento das discussões sobre a temática
em questão:
Data show;
Telão;
Som acústico;
Mesas;
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Cadeiras;
Carro Som;
Microfone
O Comitê Executivo e Consultoria através da orientação da sua equipe técnica
serão os responsáveis pelo levantamento das necessidades e infraestrutura necessária
para realização dos eventos programados pelos setores de mobilização social.
PROGRAMAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Serão desenvolvidos eventos participativos visando produzir uma soma de
informações específicas acerca da realidade do Município que, ao serem sistematizadas,
resultarão nas decisões para a construção do PMSB. O conteúdo dos eventos abrangerá
temas como: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e
de resíduos sólidos.
As ações desenvolvidas durante as atividades de mobilização devem contribuir
para o desenvolvimento do município de Salvaterra e repercutir de forma abrangente para
que o público alvo se sensibilize sobre a importância do compromisso coletivo e
compartilhado pertinente à reivindicação por uma sociedade igualitária de direitos à
saudável qualidade de vida (saúde e assistência ao serviço de saneamento básico).
Nesse sentido, o Plano de Mobilização oferece orientação às lideranças sociais para a
condução dessas atividades.
INFRAESTRURA DE MOBILIZAÇÃO
A atividade de planejamento de mobilização contará com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Salvaterra, que servirão de base para reuniões com os
comitês coordenativo e executivo e para o planejamento de atividades de cada etapa de
construção do PMSB, além do apoio da Secretaria Municipal de Educação na utilização
de escolas polos em cada setor de mobilização, sendo estes, pontos estratégicos de
aproximação com a comunidade para a realização dos eventos, tais como quadras
poliesportivas, auditórios e salas de aulas.
Para realização dos eventos, serão utilizados espaços com infraestrutura adequada e
climatizada com boa iluminação, banheiros masculino e feminino, cadeiras em número
suficiente para os participantes, e com instalações elétricas para o uso de equipamentos
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áudio visuais, data show, notebooks, entre outras infraestruturas necessárias para o
desenvolvimento das atividades.
INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
As estratégias de mobilização serão realizadas nos setores de mobilização
indicados, contemplando todas as fases de elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico.
As metodologias pedagógicas que serão utilizadas durante a realização dos
eventos de Mobilização Social serão:
a) Seminário: A realização de um Seminário nos dará a oportunidade de apresentação,
discussão e debate sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, com intuito de
desenvolver

o

hábito

do

raciocínio,

da

reflexão,

do

desenvolvimento

da

argumentação e habilidades de comunicação, além de possibilitar a elaboração clara
e objetiva de trabalhos que serão apresentados e discutidos durante todo o processo
de realização.
(b) Audiência Pública: Na Audiência pública que será realizada durante o processo de
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico todos na comunidade serão
convidados a comparecer, dar suas opiniões, e contribuir nas discussões do
Diagnóstico referente à situação de saneamento básico municipal.
b) Debate: Os debates servirão para que o público do evento possam colocar suas
ideias em questão ou discordar dos temas relacionados a problemática de
saneamento básico. Será criada durante o evento as estratégias de organização dos
temas selecionados para facilitar a compreensão e acompanhamento pelos
participantes, a fim de se chegar a alguma conclusão de forma amigável.
d) Conferência Municipal: A Conferência que será realizada no final do processo do
Plano Municipal de Saneamento Básico e terá a participação da sociedade através
dos Conselhos Setoriais, que irão decidir e definir a política pública do segmento. As
decisões tomadas na Conferência serão políticas e transformadas em resoluções
(decisão jurídica), para que possam ser cumpridas pelo governo municipal no
processo de elaboração das políticas públicas de saneamento básico.
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ETAPA 1 - PREPARAÇÃO E METODOLOGIA
Para a realização do processo de elaboração participativa do Plano de
Saneamento Básico será necessário a constituição do Grupo Executivo com membros do
Poder Municipal, cujas principais tarefas referem-se à montagem da estrutura de trabalho
a ser implementada e o planejamento das etapas iniciais de identificação dos atores
sociais que participarão do processo de elaboração do Plano de saneamento Básico e
das estratégias de mobilização a serem adotadas, em parceria com assessoria técnica da
consultoria, que contribuirá com as atividades de capacitação da equipe técnica local e
suporte técnico ao processo coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Para isso, serão importantes as seguintes etapas:
1ª- Apresentação do Plano de Saneamento Básico para equipe executiva e
posterior divulgação para sensibilização da comunidade e convocação dos diversos
segmentos para participação no processo de elaboração do Plano de Saneamento. Nesse
processo deverá contar com meios de comunicação apropriados para atingir os diversos
setores da sociedade: mala direta, faixas, folhetos, anúncios na mídia local (jornais, rádio,
tv).
2ª - Identificação de potenciais parceiros e possíveis participantes no processo
de elaboração do Plano de Saneamento: Universidade, Representantes do Executivo,
Legislativo e Judiciário local, Ministério Público, Sindicatos de Trabalhadores, Associação
Comercial, Clube de Diretores Lojistas e Sindicatos Patronais),

COSANPA e

Concessionárias de Serviços Públicos, Associações de Profissionais Liberais e outras
instituições financeiras, Associações de Bairros e lideranças comunitárias, ONGs; 3ª Elaboração da metodologia que irá detalhar as etapas do Plano de saneamento , as
estratégias de mobilização e participação, os métodos e meios a serem utilizados, as
atividades previstas e os produtos correspondentes a cada etapa .
ETAPA 2 - LEITURA DA REALIDADE MUNICIPAL
Propõe-se que esta etapa destina-se ao conhecimento básico da realidade
municipal e produção do material didático a ser utilizado nas oficinas participativas
destinadas à leitura comunitária. Com a leitura Técnica, propriamente dita será realizada a
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identificação e análise dos fatores relevantes que condicionam o desenvolvimento
econômico e social do município, suas tendências e potencialidades. Essa análise baseiase em dados secundários originários de fontes diversas e primários resultantes dos vários
levantamentos que serão realizados. As informações serão tanto de natureza quantitativa
quanto qualitativa, selecionadas de acordo com a relação estabelecida com os problemas
e potencialidades identificadas através da leitura comunitária e segundo a importância das
mesmas para a definição de diretrizes e propostas do PMSB.
ETAPA 3 - SELEÇÃO DE TEMAS PRIORITÁRIOS, PROPOSTAS, ESTRATÉGIAS E
INSTRUMENTOS.
Feita a análise da realidade local deve ser definido um cenário de
desenvolvimento municipal, que leve em conta dificuldades e potencialidades, visando à
reorganização territorial do município, sob os enfoques ambiental e sócio- econômicos. As
diretrizes e estratégias devem objetivar o desenvolvimento sustentável do município,
baseado no crescimento econômico e equilíbrio ambiental. Neste componente do Plano
de Saneamento, os temas prioritários, propostas e estratégias devem ser definidas a
partir da discussão da Leitura da Realidade Municipal em reuniões que envolvam os
diversos segmentos da sociedade civil. As diretrizes gerais para o desenvolvimento do
PMSB devem ser traduzidos em políticas, planos e projetos, com objetivos, metas,
indicadores de resultados, agentes envolvidos, recursos necessários e cronograma
claramente definidos. As oficinas participativas para construção dessa etapa da propostas
deverão seguir a mesma organização das oficinas de diagnóstico. Serão realizadas
reuniões regionalizadas para discussão de temas locais e reuniões ampliadas para
discussão de propostas estruturantes relacionadas com o território municipal e a área
urbana como um todo.
ETAPA 4 - PROJETO DE LEI DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
A Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico sintetiza os eixos, objetivos,
estratégias e instrumentos discutidos e pactuados pela comunidade. O Plano deve prever
a criação de um Sistema de Informações de Saneamento visando à avaliação,
atualização e ajustes na implementação do PMSB. O produto final desta etapa é o Projeto
de Lei do Plano de Saneamento que será apresentado à Câmara Municipal, contendo, no
mínimo, disposições iniciais, objetivos, estratégias de intervenção, instrumentos de
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política de saneamento básico da zona urbana. O anteprojeto de lei deve ser apresentada
em audiência pública com participação aberta a toda a comunidade. Devem ser previstas
também reuniões de apresentação e discussão do anteprojeto na Câmara Municipal após
as quais deverá ser considerado um período para ajustes antes da emissão da versão
final do Projeto de Lei a ser encaminhado ao Legislativo pelo Executivo Municipal.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PARA ELABORAÇÃO DO PMSB
Período de Execução das Ações – Meses / Ano: 2021
Descrição da Ação
Formação do Grupo de Trabalho

Plano de Mobilização Social

Diagnóstico Técnico Participativo

Prospectiva e Planejamento Estratégico

Programas, Projetos e Ações

Plano de execução

Lei do Plano municipal de saneamento

Conferência Municipal

Nov
2021

Dez
Jan
Fev
2021 2022 2022

Mar
2022

Abr
2022

Mai
2022

Jun
2022

Jul
2022

Ago
2022

Set
2022

Out
2022

Nov
2022

X

X

X

X

X

X

X

X
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Mobilização Social é um marco fundamental para a construção de
um bom Plano Municipal de Saneamento Básico. Enquanto a participação social é a base
para a construção de um Plano de Mobilização Social exequível. O novo padrão de
mobilização e gestão social sugere o ato de monitorar e avaliar regularmente as ações e
as mudanças que estão ou não ocorrendo na realidade pelas atividades em andamento.
Avaliar possibilita analisar a qualidade do trabalho que se está desenvolvendo e intervir
para melhorar a realidade da qual se propôs alcançar. Desse modo, a avaliação da etapa
Mobilização torna possível refletir acerca desses resultados, evitando-se a repetição de
possíveis erros, colaborando, assim, para agilizar as tomadas de decisão. A avaliação
indaga: Como rever e melhorar a estratégia de ação? Por que determinada coisa não saiu
a contento? Como explicar os efeitos inesperados? O que foi feito e alcançado possibilitou
a concretização dos objetivos pretendidos?
De posse desse entendimento, podemos monitorar as etapas para: verificar se
os recursos financeiros foram aplicados corretamente de forma transparente; se as
atividades realizadas e os produtos foram obtidos segundo o planejado; verificar-se-á o
foco e a eficácia da ação, espelhando o que precisa ainda ser planejado; verificar-se-á,
também, se as mudanças ocorridas a partir da realidade na qual se propôs intervir com
foco nos objetivos, benefícios e mudanças desejadas realmente aconteceram. Os meios
de verificação a serem utilizados serão: lista de frequência das Conferências, Audiências,
Assembleias, além do Relatório Técnico. Neste aspecto, o avaliar do Plano de
Mobilização Social, entende-o como processo de gestão interligado entre si, e como parte
integrante de um todo - o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com a função
de acompanhar e verificar os objetivos e produtos alcançados.
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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um dos instrumentos da
Política de Saneamento Básico do município de Salvaterra. Essa Política deve ordenar os
serviços públicos de saneamento considerando as funções de gestão para a prestação
dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle social, o sistema de informações,
conforme o Decreto 7.217/2010.
O PMSB deverá contemplar os quatro componentes do setor de Saneamento –
Sistema de Distribuição e Tratamento de Água; Esgotamento Sanitário; Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos, e Manejo de Águas Pluviais em um horizonte temporal de
planejamento de 20 (vinte) anos, envolvendo todo o território do município, suas áreas
urbanas e rurais, assim como, áreas indígenas, quilombolas e tradicionais. O processo de
planejamento do setor de saneamento do município tem caráter contínuo e será
desenvolvido em diversas etapas.
A elaboração deste Plano de Saneamento Básico, se dará com a participação
da sociedade civil organizada, garantida através do Plano de Mobilização Social, o qual
expôs as diversas problemáticas do Município juntamente com a colaboração das equipes
de Coordenação e Executiva Municipal. Esta ação da Prefeitura Municipal de Salvaterra,
tem a parceria do Governo Federal através da FUNASA. O processo de construção do
PMSB será referido em vários momentos nos itens técnicos, dando conta da visão
participativa e integrada adotada.
O PMSB será desenvolvido a partir de reuniões técnicas com o Comitê de
Coordenação e Executivo, criados através de Decreto Municipal e com a Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA, para dar suporte nos levantamentosrealizados nos setores
de Mobilização, definidos em reuniões técnicas realizadaspela Prefeitura Municipal.
Esse PMSB vislumbra a definição de critérios para a Implantação de Políticas
Públicas Municipais na área de saneamento, de forma a promover a universalização do
atendimento, que compreende o conjunto de todas as atividades que propiciem à
população local, o acesso aos serviços básicos de que necessita, maximizando a eficácia
das ações e resultados.
Almeja-se, também, com este PMSB a implantação de instrumentos
norteadores de planejamento relativos a ações que envolvam a ampliação dos serviços e
a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício ao menor custo,
aliado ao desafio de oferecimento de serviço público de saneamento compatível.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GERAL
Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico apresentando diagnóstico
das deficiências, especificamente no que se refere ao abastecimento de água em
quantidade e qualidade, a coleta, tratamento e disposição final adequada dos resíduos
sólidos, esgotamento sanitário e a drenagem de águas pluviais.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Descrever os aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais do município
de Salvaterra de maneira ampla, tal qual indicado no termo de referência da
Funasa;
Levantar informação referente à política e gestão dos serviços de saneamento
básico, no que concerne às esferas nacional, estadual e municipal;
Estabelecer um diagnóstico atual da infraestrutura de saneamento básico no
Município, considerando seu sistema de abastecimento de água, o sistema
de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e o gerenciamento de
resíduos sólidos em toda sua área de abrangência territorial.
METODOLOGIA
A metodologia utilizada no Plano Municipal de Saneamento do Município de
Salvaterra tem como norteador o Termo de Referência da FUNASA, onde serão
elaborados a partir da participação popular somado ao conhecimento e planejamento
técnico municipal a respeito dos serviços de abastecimento de água, resíduos sólidos,
águas pluviais e esgotamento sanitário, no sentido de retratar interesses de forma precisa
e responder demandas relevantes da comunidade envolvida.
A metodologia utilizada partiu de reuniões técnicas, da realização de pesquisas
de campo para a atualização de informações e dados, associadas a reuniões com
moradores e representantes de entidades da sociedade civil local e de levantamentos
estatísticos disponibilizados via internet, visando à apresentação e discussão das
propostas e dos resultados obtidos ao longo do desenvolvimento do trabalho.
O processo de elaboração do Plano, ao envolver a mobilização e participação
de técnicos locais, principalmente os do Poder Público Municipal e de instituições
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estaduais, representa a oportunidade inicial para a integração, infra e interinstitucional,
bem como para o diálogo e engajamento da sociedade civil organizada.
Assim, a partir do conjunto de elementos de informação, diagnóstico, definição
de objetivos, metas e instrumentos, programas, execução, avaliação e controle social,
será possível construir o planejamento e a execução das ações de Saneamento no
âmbito territorial do município de Salvaterra e submetê-la à apreciação da sociedade civil.
CAPITULO 1 – ASPECTOS SOCIOECONOMICOS, CULTURAIS, AMBIENTAIS E DE
INFRAESTRUTURA
1.

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

1.1 HISTÓRICO
O lugar onde hoje se localiza o município de Salvaterra (na ilha de Marajó)
outrora fora povoada por aldeias indígenas, dentre elas, as principais tribos eram as dos
Sacacas, Aruans, Caias e Araris. Especificamente, a área que compõe o Município era
usada como um local de reunião para os habitantes daquelas aldeias, a fim de realizarem
troca de trabalhos, assim como, para fins de defesa de seu território contra invasões
externas.
Nesta parte do Marajó, mais precisamente no lugar atualmente conhecido
como Joanes, no município de Salvaterra, que aportou Vicente Yanez Pinzon.
Em 1757, o Governador e Capitão-General Francisco Xavier de Mendonça
Furtado, elevou à categoria de Vila, com a denominação de Soure, uma antiga aldeia dos
índios Maruanazes.
Nas sessões de maio 1833, do Conselho do Governo da Província, extinguiu o
território de Soure, que foi anexado ao da vila de Monsarás, tendo esta sua autonomia
municipal novamente estabelecida pela Lei nº 138, de 09 de novembro de 1847.
Com a extinção do município de Monsarás pela Lei nº 652, de 12 de junho de
1894, o território de Soure foi aumentado com grande parte daquele Município. Salvaterra
era um povoado de Soure e foi elevado à vila através da Lei nº 758, de 27 de fevereiro de
1901 e instalado por Decreto nº 993, de 09 de abril do mês seguinte. Porém, na divisão
territorial fixada pelo Decreto-Lei nº 4.505, de 30 de dezembro de 1943, estabelecida para
o período 1944-48, Salvaterra já aparece como distrito de Soure.
Durante muitos anos, Salvaterra permaneceu incorporado ao território de Soure.
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Em 29 de dezembro de 1961, através da Lei nº 2.460, esse município foi criado com área
desmembrada de Soure, durante o governo de Aurélio do Carmo. O seu território
constituiu-se pelas terras dos distritos de Salvaterra (sede), Condeixa, Joanes, Jubim e
Monsarás, que permanecem até hoje.
1.2 ÁREA MUNICIPAL
Ao Norte - Município de SoureA Leste - Baía do Marajó
Ao Sul - Baía do Marajó e Município de Cachoeira do ArariA Oeste - Município de
Cachoeira do Arari.

Figura 1 e 2: Vista área de Salvaterra
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Salvaterra

1.3 LOCALIZAÇÃO
O município de Salvaterra pertence à mesorregião de Marajó e à microrregião
do Arari. A sede municipal apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 00º 45’ 21” S
e 48º 45’ 54” W Gr.
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Figura 1: Localização de Salvaterra no Estado do Pará Fonte: Google Mapas

Salvaterra Localiza-se no norte brasileiro, a uma latitude 00º45'12" sul e
longitude 48º31'00" oeste, estando a uma altitude de 5 metros do nível do mar.[13] O
município possui uma população estimada em 24 075 [2020] mil habitantes distribuídos
em 918,563 km² [2020] de extensão territorial.
Sendo um belo recanto amazônico, proporciona um espetáculo natural em
suas praias de água doce, igarapés e fazendas. Pelos campos encharcados durante
as grandes águas do inverno, passeiam búfalos montados por vaqueiros. A praia de
Água Boa é uma praia escondida dentro do municipio de Salvaterra e o famoso distrito de
Joanes dista 17 km da sede do município.
A Reserva Ecológica da Mata do Bacurizal e do Lago Caraparú é uma Unidade
de Conservação administrada pela Prefeitura Municipal de Salvaterra, com objetivo de
proteger os recursos naturais e desenvolver o ecoturismo.
1.4 ASPECTOS POPULACIONAIS
Segundo o levantamento censitário (IBGE 2010), a população total do município
de Salvaterra, é de 20.183 habitantes no referido ano, tendo a população estimada em
21.592 no ano de 2013. Na tabela 1 é possível perceber que a população do município
ampliou entre os Censos demográficos 1991 e 2010, passando de 11.889 para 20.183
habitantes, respectivamente. Conforme a tabela 1.
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Tabela 1 - População total, por gênero, rural/urbana e taxa de urbanização do município de Salvaterra
– 1991- 2000-2010

População
(1991)

%
Total
(1991)

População
(2000)

%
Total
(2000)

População
(2010)

%
Total
(2010)

11.889

100,00

15.118

100,00

20.183

100,00

6.158

51,80

7.792

51,54

10.292

50,99

5.731

48,20

7.326

48,46

9.891

49,01

População urbana

7.049

59,29

8.651

57,22

12.672

62,79

População rural

4.840

40,71

6.467

42,78

7.511

37,21

POPULAÇÃO
População total
População
residente masculina
População
residente feminina

Fonte: IBGE, Idesp/Sepof, 2014, (população estimada em 2013)

Ainda

segundo

IBGE

2010,

o

município

de

Salvaterra

apresenta-se

predominantemente na zona urbana, com 12.672 habitantes e 7.511 munícipes na zona
rural. No mesmo período (1991-2010), a taxa de urbanização foi pouco alterada, a
população urbana em 1991 representava 59,29% e em 2010 passou a representar 62,79%
do total. Enquanto que a população da zona rural passou de 40,71% para 37,21%.
De acordo com os dados, o número de habitantes é predominado pelos homens
com 10.292, enquanto que o sexo feminino corresponde a 9.891 habitantes.
A maioria da população encontra-se na faixa etária entre 15 a 29 anos com 5.800
seguidos pela faixa de 30 a 49 anos de idade com 4.849 neste grupo, como podemos
destacar na Tabela 2.
Tabela 2 - População por faixa etária /1991/2000/2007/2010

Faixa Etária

1991

2000

2007

2010

Menor de 01 ano

376

393

290

391

01 ano a 04 anos

1.452

1.570

1.510

1.543

05 anos a 09 anos

1.698

2.038

1.970

2.101

10 anos a 14 anos

1.559

1.903

2.080

2.313

15 anos a 29 anos

2.977

4.089

4.796

5.800

30 anos a 49 anos

2.147

2.944

3.857

4.849

50 anos a 69 anos

1.255

1.646

1.929

2.400

425

535

609

786

70 anos e mais

Fonte: IBGE, Idesp/Sepof, 2014

Entre 2000 e 2010, a população de Salvaterra cresceu a uma taxa média anual
de 2,93%, enquanto no Brasil foi 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de
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urbanização do município passou de 57,22% para 62,79%. Em 2010 viviam, no município,
20.183 pessoas.
Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual
de 2,71%. Na UF, esta taxa foi de 2,52%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo
período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 59,29% para
57,22%.
1.5 DENSIDADE DEMOGRÁFICA
Segundo o censo do IBGE de 2010, Salvaterra possui uma densidade demográfica de
19,42 hab/km², com uma população de 20.183 hab. numa área de 1.039,07 km². Conforme a
tabela 3.
Tabela 3 - População, Área e Densidade Demográfica 2010 – 2013.

Anos

População (Hab.)

Área (Km²)

Densidade (Hab./Km2)

2010
2011
2012
2013

20.183
20.572
20.948
21.592

1.039,07
1.039,07
1.039,10
1.039,10

19,42
19,80
20,16
20,78

1.6 ASPECTOS FÍSICOS AMBIENTAIS
1.6.1

Clima
Fazendo parte do clima equatorial úmido, o clima do Município apresenta todas

as características que lhe são inerentes: amplitude térmica mínima, temperatura média
em torno de 27 ºC, mínima superior a 18 ºC e máxima de 36 ºC, umidade relativa e alta
pluviosidade nos seis primeiros meses do ano. Nestes meses mais chuvosos, ocorrem
as menores temperaturas, enquanto que, nos últimos seis meses, processam-se as
temperaturas mais elevadas.
Por sua situação, limitando-se em parte com o Amazonas e com o Atlântico, o
clima é amenizado, tornando-se bastante agradável com a ventilaçãoexistente.
1.7 ASPECTOS FÍSICOS TERRITORIAIS
1.7.1

Solos
No Município há dominância do Latossolo Amarelo distrófico textura média e

areia Quartzosa distrófica; Plintossolo distrófico textura indiscriminada; areia Quartzosa
distrófica e Solonchak textura indiscriminada, além dos solos indiscriminados de
40

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
mangues, todos em associações.
1.7.2

Vegetação
Predomina no município de Salvaterra a vegetação campestre, com Campos

Herbáceos, Graminosos e Savanas tipo Parque, características da sub- região do Cerrado
do Amapá. Nas terras firmes, onde primitivamente havia a Floresta Densa dos baixos
platôs, o desmatamento favorece o aparecimento das capoeiras ou Florestas Secundárias
em diferentes estágios de regeneração, intercaladas com cultivos agrícolas de
subsistência e com o cultivo do abacaxi muito expressivo no Município.
Nas áreas sob influência de inundação predominam manguezais, com espécies
típicas dessa formação pioneira, a Rhyzophora Mangle e Avicennia Nitida.
1.7.3

Patrimônio Natural
A alteração da cobertura vegetal natural, observada nos trabalhos realizados

com imagens LANDSAT-TM, do ano de 1986, estava em 32,50%. Os acidentes
geográficos mais importantes são a baía do Marajó, os rios Camura, Paracauari,
Condeixa e Jubim, e os igarapés do Limão, Cachoeira, Cobras e Curuana.
Possui belíssimas praias na orla oriental da ilha de Marajó, como a Grande,
Jubim, Cururu, Água boa e a famosa praia de Joanes. Em geral, a vegetação é de
influência aluvial, campos e savanas e, nos manguezais, com influência marítima,
predominam a Rhyzophora mangle e Avicennia Mitida.
1.7.4

Topografia
A topografia do município, dada sua condição de área marginal à baíado Marajó,

apresenta-se como uma das mais modestas. O distrito-sede tem sua cota média de
apenas 4 metros de altitude.
1.7.5

Geologia e Relevo
Considerando a estrutura geológica do Município, recoberta por restos de

sedimentos do terciário (formação de barreiras) e, em maior proporção, por sedimentos
Quartenários Subatuais e Recentes, o relevo é representado pelos níveis de terraços (ou
tesos, regionais), várzeas, diques marginais, etc., que constituem áreas aplainadas em
retomadas de erosão e recobertas por sedimentos inconsolidados. Morfoestruturalmente
insere-se na Planície Amazônica propriamente dita.
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1.7.6

Hidrografia
A drenagem do município de Salvaterra é representada pelo rio Paracauari, ao

qual serve de limite, em grande parte, com o município de Soure, ao norte, e corre no
sentido oeste-leste. Segue seu curso apresentando meandros, principalmente, a alguns
quilômetros da foz. Seu maior afluente é o rio Macário, que possui dois outros afluentes:
os rios Nazaré e Mangueira.
Outro rio de expressão no município é o rio Camará que serve de limite natural
entre Salvaterra e Cachoeira do Arari; corre no sentido noroeste- sudeste, apresentando,
também, seu baixo curso de características meândrica, face à sedimentação aí ocorrente.
Recebe uma série de afluentes, mas, apenas os da margem esquerda, pertencem ao
município de Salvaterra, entre eles, os rios Miguel, Vale do Rosário e outros. Drenando
para Baía do Marajó, aparecem os rios Condeixa e Jubim e os igarapés das Cobras, Água
Boa, Caruanã, entre outros.

1.8 ASPECTO CULTURAL
A festividade religiosa mais importante do município de Salvaterra é a do Círio
de Nossa Senhora da Conceição, realizado no dia 08 de dezembro, constando de
procissão, arraial e festa dançante.
No mês de junho ocorrem as tradicionais festas na roça, com concurso de
quadrilhas, comidas típicas da época, bois-bumbás, pássaros e eleição de miss caipira.
O festival do Abacaxi no mês de julho é outra importante manifestação da cultura
popular local. No dia 25, ocorre a exibição de “slides” sobre o sistema de produção e
apresentação de variedades do abacaxi, feira de produtos e alimentos derivados da fruta,
exposição de artesanato e exibição de grupos típicos de carimbo, bois-bumbás e
pássaros.
Em Salvaterra são produzidos artesanalmente cestas, paneiros, abanos,
peneiras, balaios, chapéus, tipitis e redes.
A igreja da 1ª rua, o monumento a Magalhães Barata, as ruínas da igreja de
Joanes, o poço de Monsarás, a igreja e o muro de pedra ao redor da praia de Monsarás,
são considerados patrimônios históricos da Salvaterra.
O Município dispõe de uma biblioteca Pública, mantida pela prefeitura local em
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convênio com o Instituto Nacional do Livro (INL), o único equipamento cultural existente.

2 ASPECTO SÓCIOECONÔMICO
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

2.1

O levantamento, elaborado a partir de dados disponibilizados pelo IBGE e pelo
IDESP, além de permitir estabelecer relações macroeconômicas, possibilita traçar, no
município, seus perfis econômico e setorial.
O cálculo do PIB dos municípios baseia-se na distribuição do valor adicionado
bruto, a preços básicos, em valores correntes das atividades econômicas.
Em 2011, com um PIB per capita de R$ 4.065, Salvaterra alcançou um Produto
Interno Bruto (PIB) de R$ 84.920 milhões (Tabela 4) (IDESP, 2014).
Tabela 4 - PIB e PIB per capta 2009-2011

ANO

PIB (R$1.000,00)

População (hab.)

PIB per capta (R$ 1,00)

2009

66.400

19.900

3.337

2010

77.124

20.647

3.736

2011

84.920

20.890

4.065

Fonte: IBGE/ *população estimada, 2011.

O PIB - Produto Interno Bruto é um indicador que mede a produção de um
país, levando em conta três grupos principais:
Agropecuária formada por Agricultura, Extrativa Vegetal e Pecuária;
Indústria englobando Extrativa Mineral, Transformação, Serviços Industriais de
Utilidade Pública e Construção Civil e;
Serviços que incluem Comércio, Transporte, Comunicação, Serviço da
Administração Pública e outros serviços.

O Valor Adicionado (VA) dos três setores econômicos somou em 2011 um total
de R$ 86.953 milhões. Como vem ocorrendo nos últimos anos, o setor de serviços é o
que mais contribuiu com o Valor Adicionado total do Município (Tabela 5).
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Tabela 5 - Valor Adicionado Bruto (VAB) por Setor 2009-2011 (R$ MIL)

ANO

Serviços

Indústria

Agropecuária

V.A

2009

50.219

5.295

12.242

67.756

2010

57.560

7.411

14.132

79.104

2011

65.296

8.716

12.942

86.953

Fonte: IBGE/IDESP/2014

Tem-se nas principais atividades agropecuária do município, os produtos da
lavoura temporária com destaque para o abacaxi e a mandioca com quantidade produzida
de 8.375 e 618 toneladas respectivamente, em 2012. (Tabela 6).
Tabela 6 - Principais atividades econômicas 2010 – 2012.

Produtos

Área Colhida (há)

Quant. Produzida (t)

Valor (mil reais)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Abacaxi
(mil frutos)

400

330

335

10.000

8.250

8.375

9.000

6.600

6.813

Arroz (em
casca)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mandioca

45

80

60

450

800

618

81

160

162

Milho (em
grão)

10

-

-

8

-

-

4

-

-

Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014.

Na Pecuária, o levantamento realizado entre 2006 a 2012 dos principais
rebanhos existentes, registrou no município 9.434 suínos, 8.412 Bovinos, 6.932
Bubalinos, 5.735 galinhas, 1.055 Galos, Frangas, Frangos e Pintos seguidos de 888
Ovinos, 741 caprinos, 648 caprinos, 28 Asinino e 24
Muares, em 2012 (Tabela 7).
Tabela 7 - Principais atividades econômicas 2006 – 2012

Efetivo
Rebanhos

Bovinos

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15.581

15.628

15.706

15.784

15.862

15.909

8.412
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Suínos

9.122

9.212

9.304

9.396

9.498

9.632

9.434

Bubalinos

15.750

15.829

15.908

15.978

10.067

16.115

6.932

Equinos

618

627

633

639

642

648

648

Asinino

30

30

30

30

28

28

28

Muares

25

25

25

25

24

24

24

Ovinos

922

940

921

902

915

916

888

Caprinos

717

738

745

752

763

764

741

Galinhas

6.100

6.283

6.345

6.408

6.504

6.373

5.735

11.760

11.878

12.175

1.169

1.191

1.173

1.055

1.330

1.367

1.209

1.215

1.221

1.225

648

Galos, Frangas,
Frangos e Pintos
Vacas
Ordenhadas

Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014.

A produção animal apresentou 259 mil litros de leite de vaca; 13 mil dúzias de
ovos de galinha. (Tabela 8).
Tabela 8: Produtos produzidos e o valor de comércio 2009 – 2012

Produtos

Quantidade Produzida

Valor (mil reais)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Leite de vaca

510

513

515

259

510

769

772

467

Ovos de galinha

24

26

25

13

59

94

92

51

Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014

A produção em 2012 de carvão vegetal e a lenha (m³) obtiveram 06 e 2.450
toneladas respectivamente. Observa-se, portanto, que esta atividade econômica vem
decrescendo nos últimos anos, como demonstra a tabela 9.
Tabela 8 - Produtos produzidos e o valor de comércio 2009 – 2011

Produtos

Quant. Produzida (t)

Valor (mil reais)

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

7

6

6

6

6

6

5

6

3.230

2.745

2.470

2.450

39

41

37

37

1

-

-

-

3

-

-

-

MADEIRAS
Carvão Vegetal
Lenha (m3)
Outros

Fonte: IBGE, elaborado por IDESP/SEPOF, 2014

Como vimos anteriormente, o município de Salvaterra concentra-se na zona
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Urbana. Nesse aspecto, torna-se importante o incentivo de políticas para a classe de
agricultores e produtores rurais para que possam manter em nível satisfatório a
agricultura familiar.
2.2

FINANÇAS PÚBLICAS
Em relação as finanças públicas, parte das receitas federais arrecadadas pela

união é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio da receita
proveniente da arrecadação de impostos entre os

entes federados representa um

mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades

regionais,

na

busca

incessante de promover o equilíbriosocioeconômico entre Estados e Municípios.
O Tesouro Nacional efetua a transferência desses recursos aos entesfederados,
nos prazos legalmente estabelecidos.
2.3

POSTOS DE TRABALHOS FORMAIS
A população economicamente ativa (PEA) é formada pelas pessoas que estão

trabalhando ou procurando emprego. Já a taxa de atividade mede a participação das
pessoas que estão efetivamente trabalhando com ou sem carteira assinada.
A população ocupada (POC) compreende as pessoas que possuem trabalho,
ou seja, os indivíduos que possuem vínculo com o empregador, os que exploram seu
próprio negócio, e os que trabalham sem remuneração em ajuda a membros da família.
As informações do IBGE mostram que, em 2010, o nível da população ocupada
aumentou ligeiramente, registrando 7.212 ocupações, sendo que 3.558foram empregados,
destes, 412 com carteira de trabalho assinada, 371 estatutários e 2.775 outras ocupações
sem registro em carteira assinada, o que demonstra a maior parcela com 77,99%. Já 2.769
pessoas tiveram sua ocupaçãotrabalhando por conta própria (Tabela 10)
Tabela 10 - POC por posição na ocupação: empregados, funcionários públicos e conta própria.

Posição na ocupação no
trabalho
Total POC
Empregados

1991
POC

2000

2010

-

%
-

POC
5.465

%
-

POC
7.212

%
-

1.240

39,10

2.584

47,28

3.558

49,33
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Com carteira de trabalho
assinada(1)
Militares e funcionários
públicos estatutários
Outros sem carteira de
trabalho assinada(2)

-

-

300

11,61

412

11,58

-

-

279

10,80

371

10,43

-

-

2,005

77,59

2.775

77,99

Empregadores

67

2,11

94

1,72

41

0,57

Conta própria

1.787

56,35

1.810

33,12

2.769

38,39

76

2,40

475

8,69

234

3,24

-

-

502

9,19

609

8,44

Não remunerados em ajuda a
membro do domicílio
Trabalhadores na produção
para próprio consumo

Fonte: IBGE, PAM, elaborado por IDESP/SEPOF, 2013.
(1) Inclusive os trabalhadores doméstico
(2) Inclusive os aprendizes ou estagiários sem remuneração

Em relação aos setores de atividade econômica analisados entre 2010/2012, o
nível ocupacional aumentou na administração pública com aumento de 1.129 postos e na
agropecuária 20 postos de trabalho, o nível ocupacional no setor de serviços aumentou de
45 postos de trabalho para 65 em 2012, no setor de comercio houve um aumento de vagas
de emprego entre 2011-2012. (Tabela 11).

Tabela 11- Estoque de emprego segundo setor de atividade econômica 2009-2012

SETOR DE
ATIVIDADE
Extrativa
Mineral
Indústria de
Transformação
Serviços indust.
Utilidade
Pública

2009

2010

2011

2012

-

-

0

-

69

64

69

59

99

88

110

9

-

-

0

-

Comércio

79

124

124

131

Serviços

42

40

45

65

Administração
Pública

575

770

628

1.129

Agropecuária

25

27

24

20

-

-

0

-

799

1.033

900

1.413

Construção Civil

Outros /
Ignorados
TOTAL

Fonte: IDESP, 2014
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É importante dar ênfase aos setores da indústria de transformação. Isso porque
em economia, o setor da indústria sempre é o mais estruturado, ou seja, é um setor com
menor rotatividade, onde teoricamente os trabalhadores estão mais bem qualificados e
onde há mais equipamentos e mais investimentosem capital com geração e distribuição de
riqueza.
3. SISTEMAS PÚBLICOS/ INFRAESTRUTURA SOCIAL EXISTENTE
3.1 POBREZA E DESIGUALDADE
3.1.1 Índice de Gini
O Índice de Gini é uma medida de concentração ou desigualdade comumente
utilizada na análise da distribuição de renda segundo a renda domiciliar per capita. O
cálculo leva em consideração variáveis econômicas para verificar o grau de distribuição da
renda, em escala de 0 (zero) a 1 (um). Quanto mais próximo de zero, mais igualitária é a
sociedade. Quanto mais se aproximar de um, maior é a desigualdade; deve-se ressaltar
que índice em torno de 0,5 já se torna representativo de fortes desigualdades.
O município de Salvaterra apresentou um crescimento de 197,80 para 296,28 na
sua renda per capita entre os anos 1991 e 2010. Em relação ao índice de Gini, em 2010
alcançava o valor de 0,57 constando-se presença de desigualdade na distribuição de
renda domiciliar. (Tabela 12)
Tabela 12 - Índice de Gini de Salvaterra 1991/2000/2010

Renda per capita
Índice de Gini

1991

2000

2010

197,80

196,05

296,28

0,53

0,55

0,57

Fonte: DATASUS, 2014.

3.1.2 Renda
O Governo Federal adota, como medida de extrema pobreza, o rendimento
familiar mensal de até R$70,00 por pessoa.
Em 2000 a renda per capita média do Brasil era de R$585,94 e a do estado do
Pará R$331,96. No ano de 2010 a renda brasileira aumentou para R$767,02 e a estadual
para R$ 429,02.
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A renda per capita média de Salvaterra cresceu 49,79%nas últimas duas
décadas, passando de R$ 197,80, em 1991, para R$ 196,05, em 2000, e para R$ 296,28,
em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,15%. A
taxa média anual de crescimento foi de -0,10%, entre 1991 e 2000, e 4,22%, entre 2000 e
2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a
R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 61,48%, em 1991, para 56,93% em
2000, e para 42,33% em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois
períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de0,53, em 1991, para
0,55, em 2000, e para 0,57, em 2010. (Tabela 13).
Tabela 13 - Taxa de Renda, Pobreza e Desigualdade

1991

2000

2010

Renda per capita (em R$)

197,80

196,05

296,28

% de extremamente pobres

24,55

26,35

23,43

% de pobres

61,48

56,93

42,33

Índice de Gini

0,53

0,55

0,57

Fonte: IDESP, 2014.

De acordo com a realidade da pobreza na região, verifica-se que a erradicação
da pobreza se inicia através da geração e distribuição de riquezas. Neste sentido, a
questão do trabalho e do salário são elementos constitutivos noprocesso de distribuição da
riqueza, apesar de que alguns dados indicam que, mesmo dentre as pessoas que
trabalham, alguns se encontram na linha da pobreza, visto que, a realidade do mercado
de trabalho pode ser formal (organizado e protegido pelo Estado por meio da CLT ou do
Estatuto do servidor público) ou informal (não organizado pelo Estado e sem proteção
social garantida).
Em relação aos vínculos por distribuição de renda, o município de Salvaterra
apresentou um total de 7.212 vínculos, em 2010, sinalizada pela população ocupada
(POC). Observa-se que nos últimos anos a quantidade de pessoas que ganhavam mais
de três a cinco salários mínimos caiu, assim como houve a queda nas outras classes de
rendimentos. Consequentemente, houve um aumento no número de pessoas que
recebem até um salário mínimo, passando de 2.571 em 2000 para 4.516 em 2010
(Tabela 14).
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Tabela 14 - Rendimento mensal de todos os trabalhos em salário mínimo 2000/2010

Classe de
Rendimentos
Total POC
Até 1
Mais de 1 a 2
Mais de 2 a 3
Mais de 3 a 5
Mais de 5 a 10
Mais de 10 a 20
Mais de 20
Sem rendimento (2)

2000

2010

POC

%

POC

%

5.465
2.571
1.056
281
321
118
61
23
1.034

47,04
19,32
5,14
5,87
2,16
1,12
0,42
18,92

7.212
4.516
1.012
233
220
129
15
0
1.086

62,62
14,03
3,23
3,05
1,79
0,21
0,00
15,06

Fonte: IDESP, 2014.

Os indicadores referentes ao município retratam que, além do aumento da
quantidade de pessoas que ganham até um salário mínimo (62,62%), houve também a
redução em relação àqueles que ganham de dois a três salários mínimos que caiu de
5,14% para 3,23% (2000/2010). Por outro lado, houve aumento de pessoas sem
rendimentos passando de 1.034 em 2000 para 1.086 em 2010.
Do ponto de vista social é importante o aprofundamento da análise sobre as
políticas de transferências de renda e dos programas de governo (como Bolsa Família,
BPC, PETI), tendo em vista conhecer se estes têm reforçado a permanência no campo,
acomodando as migrações ou influenciando nos efeitos do desenvolvimento, visto que, a
maior concentração de pobreza se encontra nazona rural.
Portanto, o conhecimento das políticas públicas relacionadas aos fatores
pesquisados pode efetivamente favorecer uma ação integradora e inter- relacionada às
decisões com perspectivas de transformação das situações de vulnerabilidades sociais
identificadas.
3.2 R EDE DE SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.2.1 Programa de Transferência de Renda
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 pode ser entendida como um marco
da garantia de direitos de cidadania e da construção da rede de proteção social. Essa
Constituição, que materializa o processo de redemocratização vivido pelo país, resultou de
um amplo processo de discussão e de mobilização política. Dentre seus conteúdos mais
expressivos merecem destaque o forte componente de garantia de direitos de cidadania e
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de correspondente responsabilização do Estado; de afirmação do compromisso com a
democracia direta, por meio da institucionalização de canais de participação da população
no controle da gestão pública e, ainda, de construção de um novo pacto federativo, com
ênfase na descentralização e nofortalecimento dos municípios.
No art. 3º são definidos os princípios fundamentais da República Federativa do
Brasil, dentre eles o de erradicar a pobreza e a marginalização e o de reduzir as
desigualdades sociais e regionais. No campo das políticas públicas, a Constituição
garante o direito universal à saúde e à educação e, ainda, define que a Seguridade Social
é constituída pelas políticas de previdência social, de saúde e de assistência social.
Entretanto, é preciso considerar que, apesar de avanços recentes na redução
da desigualdade e da pobreza, o Brasil tem sua história marcada por níveis inaceitáveis
de desigualdades econômicas, sociais e regionais.
O Brasil se constitui em um país de elevada desigualdade de renda e pobreza,
e apesar da recente queda desses indicadores, observados a partir de 1994, estes
permanecem elevados, índices de pobreza e de concentração derenda.
A partir da década de 90, as políticas de transferência de renda passam a se
constituir em escolhas do poder público, como parte das estratégias de redução da
pobreza.
No caso brasileiro, várias foram as experiências que serviram de referência
para o desenho, o aperfeiçoamento e a ampliação dos programas de transferência,
destaca-se dentre outros: PETI, Programa Fome Zero, Bolsa escola, Bolsa alimentação,
etc. e em 2004 tivemos conversão em lei da Medida Provisória que criou o Programa
Bolsa Família (PBF) Lei n° 10.836, de 2004 unificando todos os programas de
transferência de renda.
As experiências de transferência de renda implementadas pelo Governo
Federal tiveram suas origens vinculadas a segmentos populacionais específicos e a
políticas setoriais, com maior peso para a área de educação, mastambém com experiências
nas áreas de saúde, segurança alimentar e nutricionale assistência social. A partir de 2003,
as questões do combate à fome, à pobreza e à desigualdade passaram a ter centralidade
na agenda pública, perpassando diferentes políticas de governo.
Uma das ferramentas existentes no país para o planejamento e implementação
de políticas públicas é o CadÚnico, que identifica as famílias de baixa renda com até meio
salário mínimo por pessoa ou renda mensal total de até três salários mínimos, focaliza a
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realidade da pobreza e sua caracterização. É sob a baliza de tal indicador cadastral que se
efetiva o Programa Bolsa Família, um dos principais programas do governo federal de
transferência direta de renda e que beneficia famílias em situação de pobreza e de
extrema pobreza em todoo País.
O Programa Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria e está baseado
na garantia de renda, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos apresentando
três eixos principais: a transferência de renda promove o alívio imediato da pobreza; as
condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação,
saúde e assistência social; e as ações e programas complementares objetivam o
desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação
de vulnerabilidade.
Considerando que a pobreza se manifesta de múltiplas formas além da
insuficiência de renda, o combate à miséria e a fome devem passar não somente pela
condição de renda, mas fortalecer outras urgências como serviços públicos, da oferta de
emprego e políticas inclusivas e potencializar as condicionantes nas áreas de saúde,
educação e assistência social revendo o caráter compensatório ou assistencialista tendo
em vista de uma dimensão emancipatória e fomentadora de oportunidades.
3.2.2 Rede da Assistência Social no Município.
Na área da Assistência Social, o Município dispõe do Programa de Atenção
Integral a Família - PAIF, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PET, do
Serviço Socioeducativo de Convivência para Jovens - Pró Jovem, do Benefício de
Prestação Continuada - BPC, Centros de Referência de Assistência Social – CRAS,
Programa Bolsa Família – PBF, entre outros.
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada
de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro
Único. O município aderiu ao Programa Bolsa Família do Governo Federal com intuito de
apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o direito à alimentação e o acesso à
educação e a saúde. O Programa visa à inclusão social dessa faixa da população
brasileira, por meio de transferência de renda e da garantia de acesso a serviços
essenciais.
Essa concepção de condicionalidade, como reforço do direito de acesso das
famílias, só se viabiliza se o acompanhamento das mesmas for compartilhado pelas três
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esferas de governo, com uma abordagem Inter setorial. Para tanto, é preciso integrar
ações e equipes das áreas de assistência social, educação, saúde e outras áreas que,
nos municípios e estados, respondam por serviços que propiciem a proteção social das
famílias em situação de maior vulnerabilidade.
Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem
apoiado os municípios na ampliação e melhoria do acompanhamento das famílias mais
vulneráveis por intermédio do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). O PAIF é
implementado por meio dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS,
unidades públicas de base territorial, localizadas em territórios de vulnerabilidade social,
que atuam com as famílias e indivíduos em seu contexto comunitário.
Em Salvaterra foi implantado o Centro de Referência da Assistência Social CRAS que é responsável pela oferta de serviços de Proteção Social Básica do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), realizando trabalho social de caráter continuado com
famílias, no sentido de fortalecer a função protetiva das mesmas, promovendo o acesso e
usufruto de direitos que venha contribuir na melhoria da qualidade de vida das famílias.

ATENDIMENTOS CRAS – PAIF
Famílias em situação de extrema pobreza - 16
Famílias beneficiárias do PBF - 71
Famílias com membros beneficiários do BPC - 08
Famílias com crianças ou adolescentes no SCFV - 06 a 15 anos - 131
Famílias com adolescentes no SCFV - 15 a 17 anos - 136
Atendimentos individualizados - 198
Famílias encaminhadas para inclusão no cadastro único - 19
Famílias encaminhadas para atualização do cadastro único Indivíduos encaminhados a acesso ao BPC - 07
Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades – 60
Para o fortalecimento da agenda municipal da assistência social, segundo o
boletim divulgado pelo MDS foi disponibilizado recursos para a ampliação da rede e a
qualificação dos seus serviços. Em outubro de 2016 tinha em seu território: 02 Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS financiado pelo referido Ministério.

53

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAIS
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos:
Serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos – 131
Serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos – 138
Serviço para idosos – 32
Benefício de prestação continuada – BPC – (217 Idosos e 386 Pessoas com
Deficiência) total 603

PROGRAMAS MUNICIPAIS
O município de Salvaterra, trabalha apenas com os programas do Governo
Federal.
3.3 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, uma das agências da
Organização das Nações Unidas - ONU, introduziu a partir de 1990 o conceito de desenvolvimento
humano. Antes da criação do IDH, o principal critério para a criação do desenvolvimento humano
era o Produto Interno Bruto (PIB) ou o PIB per capta, valorizava-se a criação da riqueza
independente de seus fins. O IDH, por seu turno, tem como ideia básica a expansão das
capacidades humanas; não avalia o desenvolvimento humano mediante obtenção de
riqueza como finalidade, mas como o meio que propiciaa expansão das capacidades.
Em resumo, essa nova ideia procura deslocar os esforços para a esfera
humana do desenvolvimento (para além das esferas econômica, política, social ); por isso
ela carrega a ideia de expandir, através da promoção de políticaspúblicas, as escolhas e
oportunidades de cada pessoa. Em outros termos, procura dar centralidade às
pessoas, ao ser humano, tendo como propósito do desenvolvimento o homem e não a
acumulação de riquezas.
O conceito de desenvolvimento humano em uso pelo PNUD, parte do
pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso
ir além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais
e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Portanto, o IDH permite calcular o
desenvolvimento de uma populaçãoalém da dimensão econômica. É utilizada para medir o
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nível de desenvolvimento com base na educação (alfabetização e taxa de matricula),
renda familiar (PIB per capta) e longevidade (expectativa de vida). Essas três dimensões
têm a mesma importância no índice, que varia de zero a um (PNUD, 2003).
Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do município e
quanto mais próximo de 1, mais alto é o seu desenvolvimento. Países com IDH até 0,499
são considerados de desenvolvimento humano muito baixo, com índices entre 0,500 até
0,699 são considerados de desenvolvimento humano entre baixo e médio e com índices
entre 0,700 a 0,799 são consideradosaltos e acima de 0,800 muito alto.
De acordo com a pesquisa elaborada pelo Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, com dados extraídos dos Censos
Demográficos de 1991, 2000 e 2010 é possível apresentar a evolução do IDH municipal de
Salvaterra e suas componentes: IDHde longevidade, IDH de renda e IDH de educação.
Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDHM) foi de
0,608 e suas dimensões longevidade, educação e renda foram de 0,793 0,488 e 0,580,
respectivamente, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo
(IDHM entre 0,500 e 0,599). (Tabela 15).
Tabela 15 - Índice de Desenvolvimento Humano do município no período de 1991 – 2010

Anos
IDH

1991

2000

2010

IDH – M

0,391

0,478

0,608

IDH - Longevidade

0,677

0,745

0,793

IDH – Educação

0,171

0,286

0,488

IDH – M. Renda

0,515

0,514

0,580

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

A evolução do desenvolvimento humano no município passou de 0,478 em
2000 para 0,608 em 2010 - uma taxa de crescimento de 27,20%. O hiato de
desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite
máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 75,10% entre 2000 e 2010. Nesse período, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento
de 0,202), seguida por Renda e por Longevidade.
Entre os anos de 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,391 em 1991 para 0,478 em
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2000 - uma taxa de crescimento de 22,25%. O hiato de desenvolvimento humano foi
reduzido em 85,71% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais
cresceu em termos absolutos foi Longevidade (com crescimento de 0,115), seguida por
Longevidade e por Renda.
Já no período de 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,391, em 1991,
para 0,608, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493
para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 55,50% para o município e 47%
para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 64,37%
para o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu
em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,317), seguida por Longevidade
e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos
absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por
Renda.
O gráfico 1 mostra a evolução do IDHM entre a Unidade Federativa (UF), o
estado do Pará, o município de Salvaterra e os municípios de maior e menor IDHM do
Brasil. (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Evolução do IDHM - Salvaterra

Fonte: PNUD, Ipea, 2010

Em relação ao ranking o município de Salvaterra ocupa a 3957ª posição entre
os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862
(São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 (Melgaço).

4

SISTEMAS PÚBLICOS
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4.1 REDE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

A educação básica é composta, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96, pela Educação Infantil; Ensino Fundamental e Ensino Médio,
garantida constitucionalmente para todos os brasileiros (“Direito de todos, dever do
Estado e da Família”).
Para compreensão ampliada dos índices educacionais, foram utilizados dados
oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira - INEP e do
Ministério da Educação - MEC, dados fornecidos pela Secretaria Municipal de
Educação de Salvaterra, embasamento teórico, entre outras informações relevantes.
A rede de ensino do município de Salvaterra é composta de 85
estabelecimentos educacionais, sendo 82 da rede municipal; 3 da rede estadual e 0 da
rede privada distribuídas entre a zona urbana e rural. Em relação ao ensino superior no
Município, existe a oferta de cursos de graduação no Polo da universidade do estado do
Pará - UEPA e Escola de Ensino técnico do estado do Pará – ETEEPA.
A educação infantil e responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação
percebendo-se os avanços para esta modalidade, principalmente no que diz respeito à
valorização dos profissionais que atuam nesta área.
Em relação à captação de recurso a educação infantil e contemplada com os
seguintes programas do governo federal: Programa Nacional de Alimentação Escolar.
PNAE, Programa Nacional Biblioteca na Escola - PNBF, Programa Dinheiro Direto na
Escola – PDDE, PDE Interativo, Programa Saúde na Escola – PSE, Pro Infância e
recursos financeiros para cursos de formaçõescontinuada aos docentes.
A secretaria Municipal de educação atende a todas as escolas com materiais
de manutenção e material didático como complementação. Quanto à gestão escolar,
existe um diretor em cada escola da zona urbana, na zona rural as escolas estão
vinculadas aos diretores dos polos por rota.
A educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança até 5
(cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade. (Tabela16).
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Tabela 16 - Estabelecimentos por dependências Administrativas de Ensino Infantil 2009/ 2012

ANO

GRAU

FEDERAL

ESTADUAL

MUNICIPAL PARTICULAR

TOTAL

2009

Pré-Escolar

-

-

42

-

42

2010

Pré-Escolar

-

-

40

-

40

2011

Pré-Escolar

-

-

39

-

39

2012

Pré-Escolar

-

-

39

-

39

2013

Pré-Escolar

0

0

40

-

40

Fonte: DATASUL/MS Elaboração: Idesp/Sepof, 2014

A rede de ensino em Salvaterra possui escolas que ministram o Ensino
Fundamental, sendo 42 escolas da rede municipal em 2013 (Tabela 17).
Tabela 17 - Estabelecimentos por dependências Administrativas de Ensino Fundamental 2009/ 2012

ANO
2009
2010
2011
2012
2013

GRAU

FEDERAL

ESTADUAL

Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental
Ensino
Fundamental

MUNICIPAL PARTICULAR

TOTAL

40

40

41

41

42

42

42

42

42

42

Fonte: DATASUL/MS Elaboração: Idesp/Sepof

Em exigência a Lei 11.274/2006 que institui o Ensino Fundamental de nove anos
passou funcionar em ciclos (primeiro ciclo que compreende o 1º, 2º e o 3º anos, o segundo
ciclo 4º e 5º ano, terceiro ciclo 6º e 7º ano ciclo 8º e 9º ano) e a Educação de Jovens e
Adultos 1ª, 2ª e 4ª etapas.
O município de Salvaterra dispõe de três escolas de ensino médio, (Tabela 18)
Tabela 18 - Estabelecimentos por dependências Administrativas de Ensino Médio 2009/ 2012

ANO

GRAU

2009

Ensino Médio

2010

Ensino Médio

2011

Ensino Médio

2012

Ensino Médio

FEDERAL
-

ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR
3
3
3
3

-

TOTAL
3
3
3
3
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2013

Ensino Médio

0

3

0

3

Fonte: DATASUL/MS Elaboração: Idesp/Sepof

É importante destacar que não existe desenvolvimento social sem que haja
letramento. No entanto, a escola não deve ser a única responsável por reverter o
analfabetismo e formar o leitor crítico, é preciso a participação de todasas instancias sociais
e políticas, governamentais e não governamentais
4.2 REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Os serviços de saúde, gerenciados pela administração pública municipal, são
desenvolvidos em duas frentes distintas. A primeira é a assistência individual,
caracterizada pelo atendimento em unidades de saúde através de consultas e
procedimentos profissionais que visam ao restabelecimento da saúde do indivíduo. A
segunda frente é formada pelas ações voltadas para a coletividade, dentre as quais se
destacam aquelas de vigilância epidemiológica e sanitária e as de educação em saúde
realizadas nasUnidades de Saúde.
O município desenvolve um conjunto de atividades, de forma a permitir o
conhecimento da ocorrência de doenças, seu comportamento e seus fatores
condicionantes, cuja análise subsidia o planejamento das ações de saúde, recomendando
medidas mais eficazes de combate, de forma a prevenir e/ou controlar doenças.

4.2.1 Rede de Atendimento
A infraestrutura de saúde encontrada em Salvaterra, segundo DATASUS/MS
(2013), inclui 12 (doze) postos de saúde; 01 (um) centro de saúde (unidade básica de
saúde); não possui hospital geral; não possui unidade móvel de nível pré-hospurgência/emergência. Entre as Unidades Ambulatoriais cadastradas no SIASUS o
Município não possui policlínica; farmácia; hospital especializado; laboratório central de
saúde pública; unidade de vigilância em saúde, entre outras, foram registrados nesse
mesmo ano 20 leitos.
Em relação aos profissionais de saúde, o Departamento de Informática do
Serviço Único de Saúde do Brasil (DATASUS) registrou, em 2013, um total de 61
profissionais de saúde no Município. Entre esses profissionais, incluem-se técnicos de
enfermagem (19), fisioterapeuta (01), enfermeiros (10),odontólogo (06), médicos (05),
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assistente social (01), Psicólogo (0), Nutricionista (01), fonoaudiólogo (01), auxiliar de
enfermagem (17).
Ainda, ao se considerar todos os profissionais que trabalham na área da saúde,
inclusive os da área administrativa e de serviços, somaram um total de 114 profissionais
em 2013, sendo estes vinculados à esfera administrativa pública municipal.

4.2.2 Longevidade, Mortalidade e Fecundidade
No período de 2000 a 2010, a taxa de mortalidade infantil do Brasil diminuiu
de 27,40 para 16,00 por mil nascidos vivos. No estado do Pará, nesse mesmo período, a
taxa diminuiu de 29,00 para 21,50 a cada mil nascidos vivos. Em Salvaterra, em 2012,
quanto aos registros vitais foram registrados 366 nascimentos (por residência da mãe) e
100 óbitos. Há um pouco mais que uma década (2000 - 2012), observou-se uma oscilação
no número de nascido e uma queda no número de óbitos, conforme a gráfico 2 (IDESP,
2014).
Gráfico 2 - Número de Nascimento/Óbitos por Residência da mãe 2000 – 2010

Fonte: IDESP/2014

As principais causas de óbitos no município para os anos de 2011 e 2012
evidencia as doenças do aparelho respiratório como causa de maior frequência, seguidas
por doenças do aparelho digestivo e geniturinário. Em 2012 houve o surgimento de óbitos
por transtornos mentais e comportamentais e do sistema nervoso e o desaparecimento de
causas exter. Morbidade e mortalidade(Tabela 19).
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Tabela 19 - Número de óbitos e suas principais causas (por categorias).
Quantidade
Mortalidade
2011

2012

Aparelho circulatório

33

-

Aparelho respiratório

12

28

Aparelho digestivo

1

18

Trans.Mentais e comportamentais

-

3

Causas Exter Morbidade e Mortalidade

9

-

Aparelho Geniturinário

-

7

Fonte: IDESP/2014

5

SEGURANÇA PÚBLICA
No município de Salvaterra a segurança pública conta com 01 Delegacia de

Polícia Civil e um batalhão da polícia militar que fica em Soure.
A polícia civil é composta por 01 delegado, 02 investigadores e 01 escrivão. O
Departamento da polícia militar possui 02 equipes com 03 (três) policiais que se
reversam, 02 (duas) viaturas, 03 (três) motos.
O município possui índice de violência e crimes baixo por caracterizar- se como
uma cidade pacata.
Quanto aos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e crimes violentos
ocorridos no período de 2007 a 2012 no Município, observa-se que houve diminuição em
todas as classes de crimes, (Tabela 20)
Tabela 20 - Número de Crimes Contra a Pessoa, Patrimônio e Crimes Violentos 2007-2012

Anos

Crimes contra a
Pessoa

Crimes contra o
Patrimônio

Crimes Violentos

2007

90

65

10

2008

334

307

31

2009

338

325

20

2010

176

265

31

2011

92

243

40

2012

88

241

25

Fonte: IDESP/2014

6

COMUNICAÇÃO
O município de Salvaterra recebe a transmissão da estação de rádio, toda
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população que tem acesso a televisão assiste a programações da Rede Globo, SBT,
Bandeirante, Cultura, Rede Record e através de antenas parabólicas, recebe a
transmissão de outros canais nacionais.
O município também dispõe da cobertura de telefonia e canal fechado da
operadora, Vivo, Tim e Claro.
Os agentes financeiros do município estão representados por uma agência
bancária privada Bradesco, uma público privada Banpará e possui também uma Casa
Lotérica.
A empresa brasileira de Correios e telégrafos – CORREIOS se constitui como
importante instrumento de Desenvolvimento do Território, pois proporciona sua integração
com outras regiões do país.
O Município possui uma agência dos Correios, que oferece serviços de
comercialização de selos, telegramas, envelopes, caixas de encomendas, títulos de
capitalização, pagamento de boletos bancários, pedido de CPF e licenciamento de
veículos automotores.

Figura 2: Agência do Banco Bradesco
Foto: Comitê Executivo, 2017

7

Figura 3 – Agência dos Correios
Foto: Comitê, 2017

HABITAÇÃO
O Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) é uma das faces do

Programa Minha Casa Minha Vida e foi criado para incentivar a manutenção da família no
campo e oferecer moradia por meio da reforma ou da construção de novas moradias. As
Unidades Habitacionais deverão atender as condições mínimas estabelecidas pelo
programa, garantindo qualidade e soluções de água, esgoto, iluminação, segurança e
qualidade de vida para as famílias contempladas.
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No município de Salvaterra a situação dos habitantes por domicílios era de
3,98 habitantes por unidades domiciliares permanentes, no ano de 2010. A tabela 21
demonstra a trajetória desta situação no período de 1996, 2000, 2007e 2010. (Tabela 21)
Tabela 21 - Habitante por Domicílios Permanentes 1996/2000/2007/2010

Ano
1996

População
(Hab.)
13.615

Unidades
Domiciliares
2.795

Habitantes/Unidades
Domiciliares
4,87

2000

15.118

3.214

4,70

2007

17.077

5.863

2,91

2010

20.183

5.070

3,98

Fonte: DATASUS/MS - Elaboração: IDESP/SEPOF, 2014

Em

relação

ao

abastecimento

de

água

nos

domicílios

particulares

permanentes, a tabela 22 apresenta as formas de abastecimento de água nos anos 1991,
2000 e 2010 no Município. Observa-se que no ano de 2010 dos 5.070 domicílios com
abastecimento de água, 4.029 eram fornecidos por Rede de distribuição geral e 848 por
poço ou nascente na propriedade, mostrando a diminuição da forma de abastecimento de
água por poço ou nascente ao longo desses anos. (Tabela 22)
Tabela 22 - Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água 1991/2000/2010

Forma de Abastecimento de Água
ANO

TOTAL

Rede geral de
Distribuição

Poço ou nascente
na Propriedade

Outra

1991

2.355

1.024

1.194

137

2000

3.214

1.548

1.410

256

2010

5.070

4.029

848

193

Fonte: DATASUS/MS - Elaboração: IDESP/SEPOF, 2014

Quanto à existência de banheiros ou sanitários nos domicílios particulares
permanentes de Salvaterra, a tabela x mostra o número de domicílios com presença e
ausência de banheiros nos anos de 1991, 2000 e 2010. Observa-se o aumento no
número de domicílios com existência de banheiro ou sanitários ao longo desses anos,
mas sem um esgotamento sanitário adequado. (Tabela 23).
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Tabela 23: Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo de
esgotamento sanitário 1991/2000/2010

Existência de banheiros ou Sanitários
Tinham
ANO

TOTAL¹

Tipo de Esgotamento Sanitário

Não

TOTAL²

Rede geral de
esgoto ou pluvial

Fossa
séptica

Outro

tinham

1991

2.365

2.247

-

277

1.970

118

2000

3.214

2.876

3

1.043

1.830

338

2010

5.070

4.815

14

257

4.544

255

Fonte: DATASUS/MS - Elaboração: IDESP/SEPOF, 2014
(¹) Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário. (²) Inclusive os domicílios
sem declaração do tipo de esgotamento sanitário.

8

ENERGIA ELÉTRICA
O sistema de energia elétrica está a cargo da Equatorial Pará Distribuidora de

Energia S.A., gerado por termoelétricas, beneficiando 5.941 consumidores, decorrente de
grande investimento do programa Luz para Todosdo Governo Federal (IDESP, 2014).
Em 2013, o consumo de energia elétrica no município de Salvaterra totalizou
13.647.749 milhões de kilowatts - hora (kw/h) (IDESP, 2014). Ao longo do período de 2004
a 2013, o ramo industrial manteve-se com o menor consumoenergético, influência provável
da menor quantidade de consumidores industriaisem relação aos residenciais e comerciais
no município (Gráfico 3).
Gráfico 3: Consumo de Energia Elétrica Por Classe 2010-2013

Consumo
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
2010

2011

residencial

comercial

2012

2013

industrial

Fonte: IDESP, 2014
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Foram registrados, em 2013, 6.215 consumidores residenciais, 539 comerciais,
1 industrial e 678 consumidores de outras categorias (não definidos). Em relação a 2004,
esses valores representam incrementos ou aumento no número de consumidores 4.220;
bem como 6.505 para 2010 (Gráfico 4).

Gráfico 4: Consumidores de Energia Elétrica Por Classe 2004/2010/2013

Consumidores

Fonte: IDESP, 2014

9

RELIGIÃO

Figura 3: Igreja Evangélica
Fonte: Comitê Executivo

Figura 4: Igreja Católica
Fonte: Comitê Executivo

Os principais grupos religiosos predominantes no município de Salvaterra são o
catolicismo romano e a evangélica, com suas diversas denominações religiosas, dentre
elas: Igreja adventista, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Deus é Amor, Igreja da
Paz, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja de Deus no Brasil, Igreja do Evangelho
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Quadrangular, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Havendo também grupos religiosos de
matriz africana.
10

CEMITÉRIO
O município de Salvaterra possui 06 cemitérios, 01 que fica localizado na sede

do Município e 04 ficam localizados no Distrito de Joanes, Jubim, Condeixa, Monsarás e
01 fica localizado na comunidade Quilombola de Mangueiras.
O cemitério fica próximo de residências, escolas e praças, em consequência
dessa proximidade, o cemitério torna-se fonte de contaminação ambiental, já que geram
alterações no meio físico, oferecendo os riscos de poluição atmosférica pela liberação de
gases, entre eles principalmente o gás sulfídrico (H2S); e a contaminação dos solos. Com
a alta umidade dos solos de nossa região (região amazônica), ocorre um fenômeno
chamado saponificação peloo qual ocorre a quebra de gorduras corporais e a liberação de
ácidos graxos, ocorre também a contaminação do lençol subterrâneo de água devido o
necrochorume produzido através da decomposição dos corpos, o qual apresentaalto grau e
patogenicidade.

Figura 5 e 6: Cemitérios Municipais
Fonte: Comitê Executivo

11

ASSOCIAÇÕES SOCIAIS
Os movimentos sociais se referem à ação coletiva de um grupo organizado que

objetiva alcançar mudanças sociais por meio do embate político, conforme seus valores e
ideologias dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico,
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permeados por tensões sociais. Podem objetivar a mudança, a transição ou mesmo a
revolução de uma realidade hostil a certo grupoou classe social.
Em Salvaterra encontram-se diversas instituições não governamentaise da
sociedade civil, tais como:
Colônia de Pescadores Z1;
Associação de Pescadores, Marisqueiros e Agricultores de Salvaterra;
Associação dos Rabeteiros Alternativos de Salvaterra;
Associação dos Proprietários Autônomos de Ônibus e Micro-ônibus do
Município de Salvaterra;
Associacao Comunitaria dos Moradores de Bairro Alto;
Associação de Deficientes Pais e Amigos de Salvaterra e outras.

12 PRÁTICAS DE SANEAMENTO

A Lei 11.445/07 descreve o serviço de saneamento básico como um conjunto
de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
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 da
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS: conjunto de
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de
águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de
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vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas
nas áreas urbanas.
Estes indicadores são fundamentais na avaliação das condições de saúde da
população e infraestrutura do Município e, consequentemente, da qualidade ambiental,
haja vista que o lançamento de esgoto in natura no meio ambiente, pode causar a
poluição de cursos d’água e prejudicar a saúde da população. Desta forma, o tratamento
de esgotos é medida básica de saneamento, trazendo benefícios para a coletividade e
economia para o Sistema Público.
Com isso, podemos afirmar que é indispensável para a manutenção da saúde
humana a implantação dos sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento
sanitário e destino adequado do lixo, que traz uma rápida e sensível melhoria na saúde e
condições de vida da população. Como exemplo, podemos citar: Controle e prevenção de
doenças; Promoção de hábitos higiênicos; Desenvolvimento de esportes; Melhoria da
limpeza pública Manutenção de praças e jardins; Combate a incêndios; Combate aos
vetores.
O Município de Salvaterra, através dos agentes comunitários de saúde - ACS e
os agentes de endemias – ACE, vem desenvolvendo trabalhos de orientações, na zona
urbana e rural, quanto às doenças que estão vinculadas à falta de saneamento e que
interferem diretamente na qualidade de vida da população, causando muitas mortes,
como é o caso da diarreia entre crianças menores de cinco anos. Os índices de
mortalidade infantil no Município também estão associados à falta de acesso aos serviços
de água, esgoto e destino adequado do lixo.

13

POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO

Ao município de Salvaterra, titular dos serviços públicos desaneamento, atribuise a obrigatoriedade de formular a Política de Saneamento, devendo, para tanto, entre
outras competências, elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, de
acordo com o art. 9º da Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB, cuja
estruturação básica mínima, conforme o art. 19 da LNSB deve contemplar:
Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando
sistema

de

indicadores

sanitários,

epidemiológicos,

ambientais

e

socioeconômicos, apontando as causas das deficiências detectadas;
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Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização,
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com
os demais planos setoriais;
Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as
metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros
planos

governamentais

correlatos,

identificando

possíveis

fontes

de

financiamento;
Ações para emergências e contingências;
Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e
eficácia das ações programadas.
Para além do conteúdo mínimo, a elaboração e a revisão do plano deve
garantir a ampla divulgação em conjunto com os estudos que o fundamentaram para o
recebimento de sugestões e críticas por meio de consultaou audiência pública, propiciando
a participação da população e da sociedade civil, como estabelecido no art. 51 da LNSB.
O Decreto nº 7.217/2010, em seu art. 26, vincula, a partir do ano de 2014, o
acesso de recursos públicos federais orçamentários ou financiados para o setor de
saneamento à existência de PMSB elaborado pelo titular dos serviços. Além disso, o art. 55
estabelece que a alocação destes recursos federais deva ser feitos em conformidade com
o plano.
O art. 11 da LNSB coloca a existência do PMSB como condição necessária à
validade do contrato de prestação dos serviços públicos de saneamento entre titular e
prestador dos serviços. Estes contratos são dispositivos legais, onde o titular dos serviços
públicos (no caso, o município de Salvarerra so pode delegar tais serviços a prestadores,
por tempodeterminado, para fins de exploração, ampliação e implantação.
Outro requisito exigido pelo art.11 da LNSB é a existência de estudo de
viabilidade econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços em
conformidade com o respectivo plano, de forma a garantir a sustentabilidade econômicofinanceira dos serviços prestados em regime de eficiência.
Recentemente, foi aprovada a Lei Federal nº 12.305/2010, conhecida como a
Lei Nacional de Resíduos Sólidos (LNRS), que estabelece, entre seus princípios
norteadores, a visão sistêmica, envolvendo diversas variáveis, como ambiental, social,
econômica e de saúde pública. O art. 9º da LNRS dispõe sobre diretrizes da gestão e do
gerenciamento dos resíduos sólidos e traz, em ordem de prioridade, as seguintes ações:
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não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos rejeitos
de modo ambientalmente adequado.
Entre os objetivos basilares da LNRS, tem-se a proteção da saúde pública e da
qualidade ambiental. A saber, o art. 10 incumbe ao Município à gestão dos resíduos
gerados em seu território; o art. 8º incentiva a adoção de consórcios entre entes
federados para elevar a escala de aproveitamento e reduzir custos como instrumentos da
política de resíduos sólidos; e o art. 45 estabelece prioridade, na obtenção de incentivos
do governo federal, aos consórcios públicos constituídos para viabilizar a descentralização
e a prestaçãodos serviços relacionados aos resíduos.
Quanto à destinação ou disposição final dos resíduos a céu (lixões),
excetuando-se os derivados de mineração, a LNRS proíbe esta prática, em seu art. 47 e
define ainda, prazo para a extinção dos lixões, estipulado para agosto de 2014. Prazo
limite para Implantação da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos.

14. INSTRUMENTOS LEGAIS DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO
14.1

ASPECTOS LEGAIS
14.1.1 Esfera Federal

LEI Nº 11.445, DE 05 JANEIRO DE 2007,

POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO

BÁSICO

Essa política estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e
para a Política Federal de Saneamento Básico. Define saneamento básico como o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, no que diz respeito às funções do Poder
Público local no exercício da titularidadedos serviços de saneamento básico (Capítulos II e
IV). São, portanto, diretrizes que têm o propósito de subsidiar a elaboração do Projeto do
Plano a fim de orientar todo o processo de formulação da Política e do Plano, em se
tratando de ações apoiadas por programas e ações financiadas e do Termo de Referência
necessário para orientar a contratação de Serviços de Consultoria para apoio aos titulares
dos serviços para a elaboração do PMSB.
A política e o plano devem abranger os quatro componentes do Saneamento
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Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo
dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. A Política Pública
(art. 9º) e o Plano de Saneamento Básico (art. 19), instituídos pela Lei 11.445/07 são os
instrumentos centrais da gestão dos serviços. Conforme esses dispositivos, a Política
define o modelo jurídico- institucional e as funções de gestão e fixa os direitos e deveres
dos usuários. O Plano estabelece as condições para a prestação dos serviços de
saneamento básico, definindo objetivos e metas para a universalização e programas,
projetose ações necessários para alcançá-la. Como atribuições indelegáveis do titular dos
serviços, a Política e o Plano devem ser elaborados com a participação da sociedade,
por meio de mecanismos e procedimentos que garantem 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
(inciso IV, art 3º).
O Titular dos serviços exerce essa competência conforme atribuição
constitucional (art. 30, CF) de legislar sobre assuntos de interesse local; de prestar, direta
ou indiretamente, os serviços públicos de interesse local; e de promover o adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controledo uso do solo urbano. Além das
diretrizes da Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), a Política e o Plano de
Saneamento Básico devem observar, onde houver, o Plano Diretor do Município.
Conforme o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), o direito a cidades sustentáveis (direito
à moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e serviços públicos) é diretriz
fundamental da Política Urbana e deve ser assegurada mediante o planejamento e a
articulaçãodas diversas ações no nível local.

DECRETO Nº 7.217, DE 21 DE JUNHO DE 2010

Esse decreto regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
O PMSB é um dos instrumentos da Política de Saneamento Básico do
município. Essa Política deve ordenar os serviços públicos de saneamento considerando
as funções de gestão para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle
social, o sistema de informações, conforme esse decreto.
Art. 23 - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de
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saneamento básico, devendo, para tanto: I - elaborar os planos de saneamento básico,
observada a cooperação das associações representativas de vários segmentos da
sociedade e da ampla participação da população.
Dessa forma, sugere-se que os titulares dos serviços públicos de saneamento
formulem sua Política Municipal de Saneamento Básico concomitantemente à elaboração
do PMSB.

RESOLUÇÃO RECOMENDADA Nº 75, DE 02 DE JULHO DE 2009
Essa resolução estabelece orientações relativas à Política de Saneamento
Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. Art. 4º define que o
Plano de Saneamento Básico deverá conter, no mínimo: o diagnóstico integrado da
situação local dos quatro componentes do saneamento básico; a definição de objetivos e
metas municipais ou regionais de curto, médio e longo prazos, para a universalização do
acesso aos serviços de saneamento básico no território, com integralidade, qualidade e
prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à redução
das desigualdades sociais; o estabelecimento de mecanismos de gestão apropriados,
bem como, programas, projetos e ações, para o cumprimento dos objetivos e metas, e
para assegurar a sustentabilidade da prestação dos serviços; ações para emergências e
desastres; o estabelecimento, no âmbito da Política, das instâncias de participação e
controle social sobre a política e ações e programas de saneamento básico contemplando
e os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática das ações programadas e
revisão do plano.
A prioridade do Governo se materializa na recuperação dos serviços básicos
de água, em particular o abastecimento de águas às áreas urbanas, Periurbanas e rurais.
Considerando a necessidade de integrar os procedimentos dos instrumentos da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a PolíticaNacional de Meio Ambiente e a Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos,
busca-se articular as políticas nacionais voltadas a área de esgotamento sanitário, assim
como cita a constituição Brasileira.
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LEI Nº 12.305, DE 02 DE AGOSTO DE 2010

Essa lei Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências, dispondo sobre seus princípios,
objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos
geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Estão sujeitas à
observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos
sólidos.
O § 2º descreve que esta lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são
regulados por legislação específica. Entretanto, no art. 2º aplicam-se aos resíduos sólidos,
além do disposto nesta Lei, nas Leis nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, nº 9.974, de 6 de
junho de 2000, e nº 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e
do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabelece princípios,
objetivos, instrumentos, inclusive instrumentos econômicos aplicáveis e diretrizes para a
gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as responsabilidades
dos geradores, do poder público, e dos consumidores. Define ainda, princípios
importantes como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da eco eficiência, da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, do reconhecimento do
resíduo como bem econômico e de valor social, do direito à informação e ao controle
social, entre outros. Um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela Lei 12.305 é
a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser voluntária e passa
a ser obrigatória: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
A integração à lei nº 12.305/2010, em seu artigo 18, determinou a elaboração
do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS. A lei indica ainda
em seu art. 45 que o PGIRS poderá ser inserido no PMSB:
Art. 45; § 2º - o componente de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
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urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos poderão estar
inserido nos planos de saneamento básico, previstos no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007,
devendo ser respeitado o conteúdo mínimo referido no art. 19 da Lei nº 12.305, de 2010,
ou o disposto no art. 51, conforme o caso.
Assim, com o objetivo de otimizar recursos financeiros e humanos, bem como
promover maior interação entre os eixos do saneamento básico, foram contemplados
conteúdos mínimos previstos para o componente de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos urbanos do art. 19 desta lei. Estes conteúdos foram distribuídos entre os
elementos de diagnóstico e planejamento. No entanto, alguns itens do conteúdo mínimo
possuem alta especificidade.

DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010
Esse decreto regulamenta a Lei no 12.305, de 02 de agosto de 2010, que
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de
Logística Reversa, e dá outras providências. A PNRS definiu, por meio deste decreto, que
os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa, deverão priorizar a participação dos
catadores de materiais recicláveis, e que os planos municipais deverão definir programas
e ações para sua inclusão nos processos. Deverá ser observada a dispensa de licitação
para a contratação de cooperativas ou associações de catadores; o estímulo ao
fortalecimento institucional de cooperativas e à pesquisa voltada para sua integração nas
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e a
melhoria das suas condições de trabalho.
A PNRS incentiva a formação de associações intermunicipais que possibilitem
o compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e prestação de
serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional. A prioridade no
acesso a recursos da União e aos incentivos ou financiamentos destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos ou à limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos será dada.
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PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011
Essa portaria dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Essa portaria se
aplica à água destinada ao consumo humano proveniente de sistema e solução alternativa
de abastecimento de água. No seu art. 6º a competência desta portaria é atribuída a
União, que serão exercidas pelo Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas, tal
como a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS; art. 7º), a Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI/MS; art. 8º); a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA; art. 9º) e
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA; art. 10º). O que compete ao
Estado é exposto no art. 11 e ao município está descrito no art.12. Entretanto, a
autoridade municipal de saúde pública não autorizará o fornecimento de água para
consumo humano, por meio de Solução Alternativa Coletiva (SAC), quando houver rede de
distribuição de água, exceto em situação de emergência e intermitência. No art. 13 dispõe
sobre a competência do próprio responsável pelo SAC, garantindo a qualidade da água
para consumo humano e a operação e a manutenção das instalações em conformidade a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), também, manter e controlar a
qualidade da água produzida e distribuída, nos termos desta portaria.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005
Essa Resolução dispõe sobre a classificação dos corpos d’água superficiais e
sobre diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece as condições e
padrões para lançamento de efluentes em corpos d’água. O art. 4º, no Inciso I, das águas
doces, o abastecimento de água para consumo humano, com desinfecção são
classificadas como classe especial. No inciso II, classifica como águas da classe 1, após
tratamento simplificado, por conseguinte, no inciso III e IV, respectivamente, a classe 2
para águas após tratamento convencional e classe 3, águas após tratamento
convencional ou avançado, destinados ao abastecimento para consumo humano.
Outrossim, no art. 6º, inciso II, as águas salobras são classificadas como classe 1, que
podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano após tratamento
convencional ou avançado.
A Característica Manancial Subterrâneo (poço) é classificada como água doce
classe 1 e correm riscos potenciais, tais como, contaminação do lençol. Que podem ser
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tomadas as seguintes precauções e medidas corretivas: construção do poço dentro das
normas técnicas e tratamento simplificado.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 313, DE 29 DE OUTUBRO DE 2002
Essa resolução revoga a Resolução CONAMA nº 6/88, dispõe sobre o
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos industriais. Essa resolução é de suma importância
para relacionar com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pois esta descreve que
todas as empresas, fábricas e industriais terão uma responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vidas dos produtos (art. 30, lei 12.305/2010). Além disso, o art. 31, da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), institui que sem prejuízo das obrigações
estabelecidas no plano de Gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a
responsabilido compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes.
De acordo com a PNRS, Art. 9º, descreve que a gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não - geração,
redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos. O parágrafo 1º, desse mesmo artigo, poderão
ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos,
desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a
implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo
órgão ambiental.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 5, DE 05 DE AGOSTO DE 1993
Revogadas as disposições que tratam de resíduos sólidos oriundos de serviços
de saúde pela Resolução nº 358/05. Dispõem sobre o gerenciamento de resíduos sólidos
gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários.

RESOLUÇÃO Nº 358, DE 29 DE ABRIL DE 2005
Essa resolução dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde e dá outras providências. Aplica-se a todos os serviços relacionados
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com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência
domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde;
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias
inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;
centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores,
distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades
móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre
outros similares. Porém, não se aplica a fontes radioativas seladas, que devem seguir
as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN, e às indústrias de
produtos para a saúde, que devem observar as condições específicas do seu
licenciamento ambiental, também, a Resoluçãoda Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07
de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 308, DE 21 DE MARÇO DE 2002
A resolução estabelece critérios e procedimentos para o licenciamento
ambiental, em municípios de pequeno porte, de unidades de disposição final de resíduos
sólidos e para obras de recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada
dos resíduos sólidos. Aplica-se a municípios ou associações de municípios que atendam
a uma das seguintes condições: população urbana até trinta mil habitantes, conforme
dados do último censo do IBGE e geração diária de resíduos sólidos urbanos, pela
população urbana, de até trinta toneladas. Todavia, ficam excluídos desta resolução os
resíduos perigosos que, em função de suas características intrínsecas de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde ou
ao meio ambiente.

14.1.2

Estadual

LEI Nº 7.731, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013
Essa lei dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras
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providências. No Art. 1º estabelece que a Política de Saneamento do Estado do Pará
reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e

das normas

administrativas dela decorrentes e tem por finalidade disciplinar o planejamento, os
investimentos, a prestação dos serviços, a regulação e o controle social dos programas,
ações, projetos, obras, atividades e serviços de saneamento básico no Estado do Pará,
respeitadas as atribuições ecompetências constitucionais dos entes federados.
De acordo com o art. 8º descreve que os instrumentos para formulação e
implantação da Política Estadual de Saneamento Básico são: Sistema Estadual de
Saneamento Básico; Plano Estadual de Saneamento Básico; os Programas Estaduais de
Saneamento Básico; Sistema Estadual de Informações em Saneamento Básico;
Capacitação e o Desenvolvimento Tecnológico em Saneamento e o Fundo Estadual de
Saneamento Básico.
O art. 15 relata o Plano Estadual de Saneamento Básico como um instrumento
de planejamento com informação, diagnóstico, definição de objetivos, metas, projetos,
programas, investimentos, avaliação e controle que consubstanciam, organizam e
integram o planejamento e a execução das ações de saneamento no Estado do Pará, de
acordo com o estabelecido na Política Estadual de Saneamento. Por conseguinte, no art.
16 responsabiliza o governo do Estado do Pará pela elaboração do Plano, sob
coordenação Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-Sedop com
a participação dos Municípios envolvidos. Porém, o Plano Estadual de Saneamento deve
ser elaborado de forma articulada com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, com o
Plano de Resíduos Sólidos e com os Planos Estaduais de Habitação, de Saúde Pública e
de Meio Ambiente (art. 17, Parágrafo 3º).

LEI ESTADUAL Nº 6.116, DE 03 DE ABRIL DE 1998

Essa lei dispõe sobre a proibição de construção de unidades habitacionais às
proximidades de fontes de abastecimento de água potável no Estado do Pará e dá outras
providências. Em seu art. 1º, proibi a construção de unidades habitacionais às
proximidades de fontes de abastecimento de água potável no estado do Pará. Esta lei tem
por objetivo, resguardar a qualidade da água fornecida à população; evitar contaminação
do manancial aquático e consumo humano; disciplinar o uso de solo e águas destinadas
ao abastecimento de aglomerações humanas e coibir invasões e/ou ocupações dessas
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áreas de interesse social e coletivo.

LEI ESTADUAL Nº 6105, DE 14 DE JANEIRO DE 1998

Essa lei dispõe sobre a conservação e proteção dos depósitos de águas
subterrâneas no Estado do Pará e dá outras providências. O art.2º descreve que, nos
regulamentos e normas decorrentes desta Lei, serão sempre levadas em conta a
interconexão entre as águas subterrâneas e superficiais e as interações observadas no
ciclo hidrológico e no art. 3º relata, quando necessário à conservação ou manutenção do
equilíbrio natural das águas subterrâneas, no interesse do serviços públicos de
abastecimento d’água ou pormotivos geológicos ou ambientais, o Poder Executivo poderá
instituir áreas de proteção, restringir as vazões captadas por poços, estabelecer
distâncias mínimas entre poços e outras medidas que o caso requerer.
14.1.3

Municipal

PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA

Lei Complementar Nº 1.135/2006. De,10/10/2006. Institui o Plano Diretor
Participativo do Município de Salvaterra e dá outras providências.
Art. 1º - A política de desenvolvimento e gestão territorial do Município de
Salvaterra, observado o disposto no art. 182, § 1º, Capítulo da Política Urbana da
Constituição Federal; no Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de
2001, e na Lei Orgânica do Município de Salvaterra, será implementada de acordo com
o conteúdo desta Lei, denominada Plano Diretor Participativo Municipal de Salvaterra.
Art. 2° - O Plano Diretor Participativo de Salvaterra é instrumento global
estratégico da política de desenvolvimento territorial, determinante para todos os
agentes públicos e privados que atuam no Município.
Art. 3° - O Plano Diretor Participativo de Salvaterra é parte integrante do
processo de planejamento municipal, devendo o Plano Plurianual, as Diretrizes
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Orçamentarias e o Orçamento Anual incorporar as diretrizes e as propriedades nele
contidas.
§1° - Considera-se processo de Planejamento a definição de objetivos
determinados em função da realidade local, a preparação dos meios para atingi-los, o
controle de sua aplicação e avaliação dos resultados obtidos.
§2° - O processo de planejamento, conduzido pelo setor público, deverá
garantir a necessária transparência e a participação dos cidadãos e de entidades
representativas nas diversas esferas de discussão e deliberação.
Art. 4° - O Plano Diretor Participativo de Salvaterra foi concebido a partir da
compreensão da totalidade do território do Município, incluindo suas áreas urbanas e
rurais.
Art. 5º - O Código de Zoneamento e uso do Solo, o código de
Parcelamento da Terra, o Código de Edificações, o código de postura

e a Lei de

Perímetro Urbano são complementares a este Plano Diretor.

CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL
O Código de Postura Municipal – Lei nº. 23 de 25 de julho de 1983, Dispõe
sobre a instituição do Código de Postura do Município de Salvaterra, e dá outra
providência.
Art.1º- Fica instituído o Código de Postura do Município de Salvaterra. Art. 2º- O
presente Código objetiva, instituir normas regulamentares de polícia administrativa, a
cargo do Município, em benefício do bem estar público, em matéria de higiene pública,
de localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e
prestadores de serviços, bem como ao referente às relações Jurídicas do Poder
Público Municipal e os Munícipes.
Art. 3º - Compete cumprir e fazer cumprir as prescrições desta lei ao Prefeito
Municipal e aos servidores Municipais em geral.
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Art. 4º - A pessoa Física ou Jurídica, sujeita as prescrições regulamentares desta lei,
fica obrigado a facilitar, a fiscalização municipal o desempenho de suas funções
legais.

POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Lei Nº 1.189 DE 01/07/2016 - Da Política Municipal de Resíduos Sólidos
Art. 1° - Esta Lei Institui a Política Municipal de Resíduos de Sólidos e definem
princípios, metas, objetivos e diretrizes para a Gestão integrada e compartilhada de
resíduos sólidos com vistas à preservação e ao controle da poluição a proteção e
recuperação da qualidade do Meio Ambiente e a promoção da saúde pública,
assegurando o uso adequado dos recursos ambientais do município de Salvaterra.

POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Lei Nº 1.156/2011 DE 17/11/2011 - Da Politica Municipal de Saneamento
Art. 1º - A Política Municipal de Saneamento do Município de Salvaterra,
reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e das normas
administrativas deles decorrente e tem por finalidade assegurar a proteção da saúde da
população e a salubridade do meio ambiente urbano, além de disciplinar o
planejamento e a execução das ações, obras e serviços de saneamento do Município.

15. PLANEJAMENTO FÍSICO – TERRITORIAL
A

Constituição

Federal

de

1988

estabelece

no

artigo

182

que

o

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana é o Plano Diretor
Municipal (BRASIL, 2002).
Em 2001 a lei federal nº 10.257, do Estatuto da Cidade, supera ao estabelecer
no 2º parágrafo do artigo 40 que o Plano Diretor municipal deve abranger não somente a
cidade,

mas

todo

o

território

municipal,

inclusive prevendo

a

integração

e

complementaridade entre atividades urbanas e rurais em prol do desenvolvimento
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socioeconômico municipal (BRASIL, 2001). Independentemente deste marco legal, a atual
práxis de planejamento municipal já não pode se limitar ao espaço urbano por excelência a cidade – caso ela almeje fornecer subsídios à formulação de políticas de
desenvolvimento municipal. Nesses termos, ao lado das tradicionais questões urbanas uso e ocupação do solo; setor habitacional; saneamento básico; serviço de transportes;
cobrança de tributos municipais e outras questões que se encontram na escala do
território municipal, que extrapolam os limites do perímetro urbano formalmente
considerado. Ainda assim, estas questões são consequências e causas de problemas
atinentes ao fenômeno urbano como, por exemplo, a dinâmica nos usos das terras
situadas na zona rural, as migrações populacionais, os movimentos sociais no campo, os
impactos ambientais decorrentes da implantação de médios a grandes projetos
econômicos indústrias, minas, monoculturas, hidrelétricas etc.), a própria expansão das
ocupações urbanas, entre outros problemas.
Portanto, o que se verifica é que o Estatuto da Cidade define a sustentabilidade
do meio ambiente urbano como um direito, concebido como “o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para às presentes e futuras gerações” (art. 2º, inc. I).
Quanto às normas de zoneamento, por se enquadrarem na competência
legislativa municipal, devem ser aplicadas pelos municípios tendo em vista a realização
de dois objetivos da política habitacional. O primeiro é atender às diretrizes da política
urbana, previstas nos incisos XIV e XV do Estatuto da Cidade, contemplando
instrumentos de regularização fundiária e de

urbanização de áreas ocupadas por

população de baixa renda, mediante a simplificação da legislação de parcelamento, uso e
ocupação do solo e das normas edilícias. O segundo refere-se à ampliação da oferta de
moradia para a população de baixa renda, em regiões da cidade dotadas de infraestrutura
e de equipamentos urbanos, ao destinar áreas urbanas não utilizadas, não edificadas ou
subutilizadas à execução de projetos de habitação de interesse social, onde as ZEIS
podem ser genericamente agrupadas em duas tipologias básicas: a ZEIS de áreas
ocupadas e a ZEIS de áreas vazias. Na categoria de ZEIS ocupadas estariam incluídas
as favelas, os conjuntos habitacionais irregulares, os loteamentos irregulares e/ou
clandestinos, as edificações deterioradas ocupadas pela população de baixa renda
(cortiços), as ocupações irregulares em áreas remanescentes de quilombos ou em áreas
de valor ambiental.
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CAPÍTULO 2 - DIAGNÓSTICO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE
SALVATERRA
1

INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.1

INFORMAÇÕES GERAIS

A água constitui elemento essencial à vida vegetal e animal. O homem necessita
de água de qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender suas
necessidades, para proteção de sua saúde e para propiciar o desenvolvimento econômico
(FUNASA, 2006).
É essencial para manutenção da saúde e do bem-estar de todo ser humano o
acesso à água potável. Água contaminada traz diversos riscos à saúde de quem a
consome. Muitas doenças são causadas pelo consumo de água imprópria, geralmente
contendo microrganismos danosos. A diarreia, causada por diversos fatores como o
rotavírus é a principal causa de morte, sendo responsável por mais de 1,7 milhões de
mortes em todo o mundo anualmente, sendo a maior parte das vítimas crianças entre 0 e
5 anos. Estima- se que cerca de quatro em cada cinco das doenças e mortes estejam
diretamente relacionadas ao uso de água contaminada nos países em desenvolvimento.
A construção de um sistema completo de abastecimento de água requer
estudos aprofundados e mão-de-obra altamente especializada.
Os trabalhos começam com a definição da população a ser abastecida, a taxa
de crescimento da cidade e suas necessidades industriais. Com base nessasinformações,
o sistema é projetado para servir à comunidade, durante muitos anos, com a quantidade
suficiente de água tratada.
A infraestrutura do sistema de abastecimento de água implantado no município
é composta pelas seguintes unidades: captação direta de água subterrânea,
armazenamento em reservatório elevado (RE), os bairros e todas as localidades rurais
não possui tratamento, mas há rede de distribuição de água em alguns bairros com ligação
domiciliares, que serão descritos a seguir. O manancial que abastece o município é
subterrâneo, utilizando-se captação de água de poços tubulares profundos (poços
artesianos) variando de 60 a 120 m de profundidade, diretamente a reservatórios
elevados variando de 1000 L a 380.000 L, e depois distribuídos à população tanto na
zona rural quanto na urbana, sem qualquer tratamento por cloração.
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Atualmente, o sistema de abastecimento de água implantado no município é
oferecido pela Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), por meio de contrato de
concessão de serviços e pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras.

1.2

ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS EXISTENTES RELACIONADOS COM O

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
1.2.1 Plano Diretor de Abastecimento de água
O município não possui Plano Diretor de Abastecimento de água.
1.2.2 Plano Diretor Municipal
Salvaterra teve seu Plano Diretor Municipal instituído pela LEI Nº. 1.135/2006,
DE 10 DE OUTUBRO DE 2006 cuja ementa é "Institui o Plano Diretor Participativo do
Município de Salvaterra e dá outras providencias". O Plano, contemplou as ações que
compreendem o abastecimento de água. No Capítulo IV DA POLÍTICA AMBIENTAL E DE
SANEAMENTO, SEÇÃO II DO SANEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO, SUBSEÇÃO I
ABASTECIMENTO DE ÁGUA:
Art. 60 – O serviço de abastecimento de água municipal deverá ser
garantido pelo Poder Executivo Municipal e assegurar a todo munícipe a oferta
domiciliar de água para consumo residencial regular, com qualidade compatível aos
padrões estabelecidos em planos e programas federais e conforme as normas
técnicas vigentes.
Art. 61 – O abastecimento de água deverá ser prestado com eficácia,
eficiência e controle do uso, de modo a garantir a regularidade, universalidade e
qualidade dos serviços.
Art. 62 – Ficam definidas como ações prioritárias para o serviço de
abastecimento de água:
I – Realizar obras estruturadoras e ampliar permanentemente a oferta
necessária para garantir o atendimento à totalidade da população do município,
evitando a insuficiência no abastecimento;
II – Adotar mecanismos de financiamento do custo dos serviços que
viabilizem o acesso da população ao abastecimento domiciliar;
III – Definir mecanismo de controle operacional para garantir a eficácia e
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eficiência dos serviços através de lei especifica;
IV – Definir metas para redução das perdas d água e de programa de
reutilização da água servida de pia e chuveiro, bem como da utilização da água pluvial
para uso doméstico não potável.
A observação dos sistemas existentes no Município comparados às diretrizes
criadas em seu Plano diretor não identifica ou demonstra as alíneas citadas acima,
resultando no atendimento ineficaz e ineficiente da cobertura, da qualidade e quantidade
dos serviços de abastecimento de água prestados, demonstrados em suas estruturas e
instalações hidráulicas defasadas ou mal dimensionadas.
Além disso, a falta de monitoramento continuado dos sistemas reflete em
péssimas condições para captação de águas subterrâneas; adução para o transporte de
águas bruta e tratada; tratamento adequado da água para adequação aos padrões de
potabilidade; reservatórios de água com capacidade satisfatória; rede de distribuição e
ligações domiciliares em materiais hidráulicos de qualidade e suficientes para a demanda
total de domicílios no Município, abrangendo as áreas urbana e rural.
O detalhamento dos sistemas de abastecimento de água existente no
Município será descrito e observado nos diagnósticos setoriais que se seguem.
1.3 DIAGNÓSTICOS SETORIAIS
1.3.1

Zona Urbana

Sistema de abastecimento de água para consumo humano é a instalação
composta por conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, destinados à produção e
a distribuição canalizada de água potável para populações, sob a responsabilidade do
poder público, mesmo que administrada em regime de concessão ou permissão
(FUNASA, 2006).
A área urbana de Salvaterra é abastecida em regime de concessão pela
COSANPA e prefeitura, atendendo aproximadamente 1.500 casas.

1.3.1.1

Localização
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COSANPA
A Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA possui um escritório na
sede do Município localizado na Tv. Victor Engelhard, bairro Centro. Com a infraestrutura
de: 01 sala de atendimento (Figura 7).

Figura 7: Escritório da Sede.

1.3.1.2

Recursos Humanos disponíveis

A COSANPA conta com 10 funcionários, sendo um cedido pela
prefeitura, de acordo com a TABELA 24.
Tabela 24: Quadro de pessoal da COSANPA.

Cargo

Quantidade

Supervisor

01

Assistente administrativo
Agente Comercial

01
01

Agente de Operação

07

Fonte: COSANPA, 2017.

1.3.1.3

Organograma

O organograma mostra a atual estrutura funcional dos serviços de
abastecimento de água. (FIGURA 8)
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COSANPA

DIRETORIA

SUPERVISÃO

FISCALIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

1.3.1.4

AGENTES DE CAMPO

Sistema de Abastecimento de Água

Para atender o Município, a COSANPA utiliza como fonte de abastecimento a
solução coletiva através de sistema isolado, sendo as Unidades do Sistema Público
oferecido: O manancial subterrâneo; a Captação através de poços profundos e rasos;
Adutora de água bruta; Adutora de água tratada; Reservatórios elevados; Estação
Elevatória que tem como função captar água dos poços, aumentar a pressão na rede e a
vazão de adução; Redes de Distribuição e Ligações domiciliares, atendendo as
necessidades de uso doméstico, comercial, industrial e outros fins.
A seguir será descrito um panorama da situação atual do sistema, incluindo as
unidades integrantes:
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SISTEMA

O sistema de abastecimento fornecido pela COSANPA conta com 04 poços
tubulares profundo, sendo que 03 são do projeto Alvorada e 01 foi construído com parceria
da Funasa e Prefeitura. Atendendo os bairros: Centro, Coquerinho, Marabá, Paes de
Carvalho e Nova Colônia. (Figura 08 e 09)

CAPTAÇÃO
O sistema possui 04 poços tubulares profundo de 80m e a água é captada
através de Bombas submersas de 15CV; 25CV e 20CV. As vazões variam de 43 m³/h e
45 m³/h. (Figura 10,11,12 e 13)

Fotografias 8 e 9: Ponto de Captação.
Fonte: Comitê Executivo.

Fotografias 10 e 11: Ponto de Captação.
Fonte: Comitê Executivo.
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Fotografias 12 e 13: Casa de Bomba.
Fonte: Comitê Executivo.

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
A água subterrânea captada através do poço e recalcada para os
reservatórios apoiados. A adutora apresenta as seguintes características:
Material: Ferro.
Diâmetro (Ø): 100 mm; Extensão: 130 m.

Fotografias 14 e 15: Casa de Bomba.
Fonte: Comitê Executivo.

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
A água tratada é recalcada para os reservatórios elevados através das
bombas. A adutora apresenta as seguintes características:
Material: PVC; DEFOFO Diâmetro (Ø): 150 mm; 200 mm

89

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
TRATAMENTO
O tratamento no sistema de abastecimento do município é através de Aeração
tipo cascata, filtro e o cloro:
Após a captação da água ela passa pela aeração que é indicado paraa remoção
do gás carbonico e substancias voláteis. (Figura 16)
Em seguida, passa pelo processo de filtragem que removem partículas e
melhoram cor, odor e sabor. O sistema possui 03 tanques de filtragem. (FIGURA 17)

Figura 16: Aerador.
Fonte: Comitê Executivo

Figura 17: Filtros.
Fonte: Comitê Executivo

Após passar pelo filtro, a água é armazenada no Reservatório Apoiado (RAP)
com capacidade de 100 m³, para o processo de Desinfecção através de pastilhas de
cloro, que são adicionadas 08 (oito) unidades de 200 g a cada 2h. Após este processo, a
água tratada segue para os reservatórios elevados.(Figura 18)
RESERVAÇÃO
O sistema possui 02 (dois) Reservatórios Elevados:
Reservatório Elevado 01: Possui uma extensão do ponto de captação de
aproximadamente 400 m, com capacidade de armazenamento de 100 m³, atendendo os
bairros Centro e Coiquerinho.(Figura 19)
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Figura 18: RAP
Fonte: Comitê Executivo

Figura 19: Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

Reservatório Elevado 02: Possui uma extensão do ponto de captação de
oximadamente 600 m, com capacidade de armazenamento de 100 m³, atendendo os
bairros Centro, Marabá, Paes de Carvalho e Nova Colônia.

Fotografia 20: Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

As unidades do Sistema de Abastecimento de Água de Salvaterra s ã o
r e s u m i d a s através da FIGURA 3 abaixo:
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Fonte: COSANPA.

1.3.1.5 Ligações e Economias
Define-se como o conjunto de tubulações e peças especiais, situado entre a
rede de distribuição de água e o cavalete, este, sendo o kit formado por tubos e
conexões destinados à instalação do hidrômetro para realização da ligação de água
(Portaria MS 2914/11).
A tabela 25 demonstra a quantidades de ligações subdivididas de acordo com
os tipos de estabelecimento: Residenciais, comércios, indústrias, públicas, além do
número de ligações totais (ATIVAS+INATIVAS).
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Tabela 25: N° Total de ligações por tipo de estabelecimento cadastrado pela COSANPA.

Número de Ligações

Categoria
de
Consumo

Residência
Comercial
Pública
Industrial
TOTAL

Ativas

Inativas

Factíveis

Fixos

Hidr.

Total

Fixos

Hidr.

Total

1.623
61
0
15
1.699

3
0
0
0
3

1.626
61
0
15
1.702

887
58
1
16
962

0
0
0
0
0

887
58
1
16
962

336
16
0
1
353

Fonte: COSANPA, 2017.

A Cosanpa possui 1.801 Economias Ativas e 1.001 Economias Inativas,
somando um total de 2.802 Economias Ativas + Inativas, considerando Economias
Inativas aquelas que já foram desativadas pela Companhia de Água por escolha do
cliente ou por inadimplência do mesmo.
A tabela 26 abaixo demonstra as quantidades de economias, subdivididas de
acordo com os tipos de estabelecimentos: Residenciais, Comerciais, Industriais e
Públicas demonstrando ainda a quantidade de economias reais, residenciais reais,
ativas e inativas.
Tabela 26: N° Total de Economias por tipo de estabelecimento cadastrado pela COSANPA.

Número de Economias

Categoria
de
Consumo

Residência
Comercial
Pública
Industrial
TOTAL

Ativas

Inativas

Factíveis

Fixos

Hidr.

Total

Fixos

Hidr.

Total

1.705
61
0
32
1.798

3
0
0
0
3

1.708
61
0
32
1.801

913
60
1
27
1.001

0
0
0
0
0

913
60
1
27
1.001

338
30
0
1
369

Fonte: COSANPA, 2017.

1.3.1.6

Indicadores

O fornecimento de água feita pela COSANPA atende diferentes tipos de
consumidores. Abrangem as Residências, Comércios, Indústrias e Públicos em geral,
incluídos nesta classificação a parcela de água utilizada na irrigação de parques e
93

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
jardins, lavagem de ruas e passeios, edifícios e sanitários de uso público e etc.
Mesmo solicitando para órgão responsável pelo abastecimento, não foi
repassado informações operacionais do sistema.
Em sistemas de abastecimento é comum existirem perdas da água,
consequente de vazamentos em tubulações, acessórios, redes de distribuição ou
estruturas mal dimensionadas ou defasadas, não chegando ao consumidor final, no
entanto essa perda não é apenas física, um volume de água perdido em um vazamento,
por exemplo. Efetivamente tem-se aqui um caso concreto de um produto industrializado
que se perde no transporte até o consumidor (Santos 2008). Portanto, tem-se que as
perdas de água correspondem à diferença entre o volume de água entregue ao sistema
e o volume consumido de forma autorizada.
As chamadas Perdas Reais são perdas físicas de água decorrentes de
vazamentos na rede de distribuição e extravasamentos em reservatórios; vazamento em
adutoras e redes; vazamento em ramais até o ponto de medição do cliente. As Perdas
Aparentes são perdas não físicas, decorrentes de submedição nos hidrômetros, fraudes
e falhas do cadastro comercial através de consumo não autorizado.
No município não foi possível concluir essa estimativa de perdas, pois mesmo
solicitando, não foi repassado informações operacionais do sistema.
Não foi repassado também, outro importante indicador para análise da
qualidade dos serviços de água, que seria a Intermitência nos sistemas de água, estas
provocam prejuízos ao atendimento, pois causam paralisações e interrupções
sistemáticas afetando sua regularidade do abastecimento.

1.3.1.7

Cobrança

Para garantir o abastecimento de água para um município, seria de suma
importância criar uma política tarifária ou taxa como forma de garantir o acesso aos
serviços de saneamento básico ao mesmo tempo em que coíbe os consumos abusivos.
No município, o membro responsável pelo abastecimento de agua repassou a
seguinte tabela:
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Tabela 27: Taxas Padronizadas de Cobrança de Água da Cosanpa.

CATEGORIA SUBCATEGORIA

R1

R2

RESIDENCIAL
R3

R4

Imóvel tipo barraco, em madeira de 2ª,
enchimento ou alvenaria, sem reboco, de
construção simples, dotado com até os
03 (três) pontos de utilização de água e
com
até
03
(três)
cômodos
(compartimentos)
Imóvel de construção simples em
madeira de lei, enchimento ou alvenaria
com reboco, dotado com até 05 (cinco)
pontos de utilização de água e mais de
03 (três) cômodos (compartimentos)
Obs.: Nesta subcategoria incluem-se
apartamentos residências tipo “kit-net” de
prédios em condomínios.
Imóvel de bom acabamento, em madeira
de lei ou alvenaria, térreo ou com até 02
(dois) banheiros ou com até 10 (dez)
pontos de utilização de água. Obs.: Nesta
subcategoria incluem-se apartamentos
residenciais de prédios e condomínios.
Imóvel de fino acabamento, em alvenaria,
térreo ou com até 02 (dois) pavimentos,
dotados de 02 (dois) ou mais ou
banheiros ou com 10 (dez) ou mais
pontos de utilização de água. Obs.: Nesta
subcategoria incluem-se apartamentos
residenciais de luxo de prédios em
condomínios e piscinas residenciais

(10 m³)

R$ 16,80

(20 m³)
R$ 40,80

(30 m³)
R$ 60,80

(40 m³)
R$ 91,00

ESPECIFICAÇÃO

CONSUMO
ESTIMADO
POR
ECONOMIA

C1

Sala de escritório, consultório, livraria,
quitanda, barbearia, loja, locadora de
vídeo, boutique, mercearia, farmácia,
açougue, pequenas oficinas e demais
comércios de pequenos porte ou
similares com até 02 (dois) pontos
deágua.

(10 m³)
R$ 41,80

C2

Sala de escritório, consultório, livraria,
quitanda, barbearia, loja, locadora de
vídeo, boutique, mercearia, farmácia,
salão de beleza, lanchonete, venda de
frango abatido, venda de açaí, açougue,
pequenas oficinas e demais comércios

(25 m³)
R$ 120,10

CATEGORIA SUBCATEGORIA

COMERCIO

ESPECIFICAÇÃO

CONSUMO
ESTIMADO
POR
ECONOMIA
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de pequeno porte ou similares com até
04 (quatro) pontos de água.

C3

Bar, restaurante, hotel, pensão,
motel,
hospedaria, cinema, teatro, casa de
show, supermercado, posto de gasolina,
lava-jato, laboratório, academia de
ginástica, estacionamento, revenda de
veículos, hospital, clínica, maternidade e
casa de saúde particulares, colégio,
escola, creche, e faculdade particulares
ou conveniadas, banco, instituição
financeira e demais comércios similares
com até 06 (seis) pontos de água.

C4

Bar, restaurante, hotel, pensão,
motel,
hospedaria, cinema, teatro, casa de
show, supermercado, posto de gasolina,
lava-jato, laboratório, academia de
ginástica, estacionamento, revenda de
veículos, hospital, clínica, maternidade e
casa de saúde particulares, colégio,
escola, creche, e faculdade particulares
ou conveniadas, banco, instituição
financeira e demais comércios similares
com mais de 06 (seis) pontos de
água.

CATEGORIA SUBCATEGORIA

ESPECIFICAÇÃO

I1

Fábrica de móveis ou de grades,
confecções, toldo e outras indústrias de
pequeno porte ou similares com até 02
(dois) pontos de água.

I2

Fábrica de móveis ou de grades,
confecções, toldo, sorveteria, padaria e
outras indústrias de pequeno porte ou
similares com até 04 (quatro) pontos de
água.

I3

Fábrica de móveis ou de grades,
confecções, toldo, sorveteria, padaria,
fábrica de gelo, frigorífico, matadouro
particular, serraria, fabricas de bebidas
em geral e outras indústrias similares
com até 06 (seis) pontos de água.

INDUSTRIAL

CATEGORIA SUBCATEGORIA

ESPECIFICAÇÃO

(50 m³)
R$ 250,60

(75 m³)
R$ 381,10

CONSUMO
ESTIMADO
POR
ECONOMIA
(10 m³)

R$ 52,20

(25 m³)

R$ 152,40

(50 m³)

R$ 319,40

CONSUMO
ESTIMADO
POR
ECONOMIA
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P1

P2

PÚBLICA

P3

P4

Pequenas
unidades
dos
governos
municipal, estadual ou federal, centro
de associação comunitária,
instituições religiosas e outras unidades
públicas similares coma até 03 (três)
pontos de água.
Pequenas
unidades
dos
governos
municipal, estadual ou federal, centro de
associação
comunitária,
instituições
religiosas e outras unidades públicas
similares coma até 06 (seis) pontos de
água.
Órgãos da administração pública direta e
indireta dos governos municipal, estadual
ou federal, escola, colégio e faculdades
públicas,
hospital,
clínica,
asilo,
maternidadespúblicas, unidades militar,
biblioteca pública, matadouro público,
instituições religiosas, associações
de
classe ou política,
cooperativas,
fundações e outras unidades públicas
similares, com até 09 (nove) pontos de
água.
Órgãos da administração pública direta e
indireta dos governos municipal, estadual
ou federal, escola, colégio e faculdades
públicas,
hospital,
clínica,
asilo,
maternidades públicas, unidades militar,
biblioteca pública, matadouro público,
instituições religiosas, associações de
classe ou política, cooperativas,
fundações e outras unidades públicas
similares, com mais de
09 (nove) pontos de água.

(25 m³)
R$ 41,80

(25 m³)
R$ 120,10

(50 m³)
R$ 250,00

(75 m³)
R$ 381,10

Fonte: COSANPA, 2017.

1.3.1.8

Consumo Per Capta e Efetivo

O "Per Capita" de uma comunidade é obtido, dividindo-se o total de seu
consumo de água por dia pelo número total da população servida.

CAPTAÇÃO
A quantidade de água consumida por uma população varia conforme a
existência ou não de abastecimento público, a proximidade de água do domicílio, o
clima, os hábitos da população. Havendo abastecimento público, varia, ainda, segundo
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a existência de indústria e de comércio, a qualidade da água e o seu custo. Nos projetos
de abastecimento público de água, o "per capita" adotado varia de acordo com a
natureza da cidade e o tamanho da população.
No município de Salvaterra, não foi possível concluir um resultado do
consumo per capta, pois não é realizado o controle do volume de água fornecido pela
COSANPA para a população.
PREFEITURA MUNICIPAL

Para atender o município, a prefeitura utiliza como fonte de abastecimento a
solução coletiva através de sistema isolado, sendo as Unidades do sistema público
oferecido: O Manancial Subterrâneo; a Captação através de poços profundos e rasos;
Adutora de água bruta; Reservatórios elevados; Estação Elevatória que tem como função
captar água dos poços, aumentar a pressão na rede e a vazão de adução; Redes de
Distribuição e Ligações domiciliares, existindo assim, grande deficiência no serviço
ofertado e para haver o atendimento satisfatório total da população, os sistemas existentes
precisarão de ampliação.
Vale ressaltar que informações detalhadas sobre os microssistemas não foram
cedidas, portanto análises quanto à caracterização da infraestrutura das instalações
existentes, bem como vazões, profundidade, potencia das bombas, perdas de água,
intermitências, indicadores, capacidade instalada e etc. não estarão apresentadas em sua
totalidade nas exposições abaixo.
Não há nenhum tipo de tratamento para a água distribuída nos microssistemas e as
informações sobre a qualidade da água bruta e do produto final do sistema de
abastecimento de água não foram analisados, pois não há informações municipais, o que
dificultou a demonstração dos parâmetros para confirmação do não tratamento de água
realizado pelo Município.
Os

locais

visitados

apresentam

total abandono,

sem

qualquer

tipo

de

manutenção e reparos. Reservatórios em maus condicionamentos e devassados,
apresentam ervas daninhas, sem limpeza nenhuma para um consumo adequado.
A seguir será descrito um panorama da situação atual dos microssistemas,
incluindo as unidades integrantes:
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BAIRRO CAJU
O sistema abastece somente o próprio bairro. A bomba é ativada para o
enchimento da caixa. Não é feita nenhuma limpeza na caixa e também não possui
qualquer tipo de tratamento
CAPTAÇÃO
A água é captada através de 01 (um) poço freático.
RESERVAÇÃO
O sistema possui 02 reservatórios elevados de fibra de 20.000 L.

Figura 21: Ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 22: Reservatório Elevados.
Fonte: Comitê Executivo.

BAIRRO MARABAZINHO
O sistema abastece o próprio bairro e uma parte do bairro Nova Colônia. Fica
localizado dentro de um colégio municipal, onde os responsáveis são os próprios diretores
da escola, tendo muitas reclamações, pois quando ocorre alguma falta de abastecimento
a população dirige-se no local para tomar satisfações.
CAPTAÇÃO
A água é captada através de 01 (um) poço freático.
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RESERVAÇÃO
O sistema possui 02 reservatórios elevados de fibra de 20.000 L.

Figura 24: Reservatório Elevados.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 23: Ponto de Captação.
Fonte: Comitê Executivo.

BAIRRO TARTARUGÃO
O sistema abastece somente o próprio bairro. Fica localizado na Associação
Deficientes, Pais e Amigos de Salvaterra – ADPAS. Onde os próprios funcionários são
responsáveis pelo sistema.
A água é captada através de 01 (um) poço freático (figura 25).
O sistema possui 1 reservatório elevado de fibra de 20.000 L (figura 26).
.

Figura 25: Ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.
.

Figura 26: Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.
.
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BAIRRO NOVA COLÔNIA

O sistema abastece somente o próprio bairro. A ligação da bomba é feita para
cada vez que o reservatório seca sendo controlado pelos próprios moradores.
A água é captada através de 01 (um) poço freático com 16 m de profundidade
(figura 27)
O sistema possui 1 reservatório elevado de fibra de 20.000 L (figura 28).

Figura 27: Ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.
.

Figura 28: Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.
.

1.3.2 Zona Rural
A área rural de Salvaterra possui 54 comunidades sendo 16 quilombolas e 04
distritos. As comunidades são atendidas também pelos microssistemas fornecidos pela
prefeitura, e ainda sofrem com a carência deste serviço.
Diante do exposto, abordaremos a seguir a situação atual da infraestrutura de
abastecimento de água na zona rural do município.

VILA DO CALDEIRÃO
Na comunidade Quilombola o abastecimento é feito através de dois sistemas
isolados, com dois poços e dois reservatórios de Fibra com capacidade de 15.000l.
Obtivemos muitas reclamações em relação à deficiência do abastecimento onde nem
todos tem acesso à rede. Não é realizado qualquer tipo de tratamento no local, nem
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limpeza nos reservatórios para um consumo adequado. Com falta de informações
importantes que não foram cedidas pela prefeitura, não serão expostas as características
dos sistemas.

Figura 29 e 30: Ponto de Captação e Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 31 e 32: Ponto de Captação e Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

VILA PASSAGEM GRANDE
O sistema é abastecido através de 02 poços submersos de 30 m de
profundidade com 02 reservatórios elevados de fibra com capacidade de 5.000 L cada,
atendendo toda a comunidade. Não tem tratamento, fazem limpeza na caixa de 6 em 6
meses. A ligação da bomba é feita para cada vez que o reservatório seca, controlada
pelos moradores. Locais abandonados, com infraestrutura precária. Com falta de
informações importantes que não foram cedidas pela prefeitura, não serão expostas as
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características detalhadas dos sistemas.

Figura 33 e 34: Ponto de Captação e Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 35 e 36: Adutora de agua bruta com tubulação de Pvc com 60mm de diâmetro e
Reservatório Elevado. Fonte: Comitê Executivo.

DISTRITO JUBIM
O distrito tem aproximadamente 2.000 famílias, sendo abastecidas através de
02 (dois) sistemas isolados, atendendo todos os moradores. Foi criado uma Associação
do sistema de abastecimento de agua de Jubim (Figura 37), para arrecadação financeiras
para manutenção dos sistemas. O escritório conta com 05 funcionários, sendo: 01
presidente, 01 auxiliar e 03 operadores. É cobrada uma tarifa de R$12,00 por casa. A rede
de distribuição é composta pelas tubulações de PVC, com diâmetros que variam de 50
mm e 80 mm. Não souberam informar a extensão da rede. Não tem tratamento no
sistema, os moradores relataram que antigamente era feita a distribuição pela prefeitura
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de Hipoclorito, utilizado para uma desinfecção simples, mas não ocorre mais essa
distribuição.

Figura 37: Escritório da associação.
Fonte: Comitê Executivo.
.

1º Sistema
A água é captada através de 01 (um) poço freático com 16m de profundidade,
uma bomba submersa de 2,5 cv (figura 38).
Possui 02 (dois) reservatórios elevados de Fibra com capacidade de 20.000 L
cada. Não fazem limpeza na caixa. A bomba é ligada às 05:00 h até encher o reservatório
(figura 39).

Figura 38: Ponto de Captação.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 39: Reservatórios
Fonte: Comitê Executivo.
.

.
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2º Sistema
A água é captada através de 02 (dois) poços freáticos com 18 m e 22 m de
profundidade, bomba submersa de 3 cv (figura 40). O poço de 18 m não está sendo
utilizado devido o mesmo estando seco (figura 41).

Figura 40: Ponto de captação de 22m.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 41: Ponto de captação Inativo de 18 m.
Fonte: Comitê Executivo.
.

.

Possui 02 (dois) reservatórios elevados de concreto e fibra, apenas o de fibra
está ativo, com capacidade de 20.000 L (figura 42). Não fazem limpeza na caixa. A
bomba é ligada às 22:00 h até encher o reservatório. No verão onde aumenta o fluxo de
visitantes, a bomba fica ligada 24 h. Ocorre muitas quedas de energia, fazendo com que
aconteça a falta de água para abastecimento.

Figura 42: Reservatórios Elevados.
Fonte: Comitê Executivo.
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VILA CEARÁ
O sistema é abastecido através de 01 (um) poço subterrâneo de 18 m de
profundidade com 01 (um) reservatório elevado de fibra com capacidade de 10.000L, com
bomba submersa de 3 cv, atendendo aproximadamente 50 famílias. Não tem tratamento.
Locais abandonados, com infraestrutura precária. Com falta de informações importantes
que não foram cedidas pela prefeitura, não serão expostas as características detalhadas
dos sistemas.

Figura 43 e 44: Ponto de Captação e Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

VILA PACA
O sistema na vila foi doado por um vereador do município, um morador é
responsável pelo sistema, que fica localizado em seu terreno e é abastecido através de 01
poço subterrâneo de 18 m de profundidade com bomba submersa de 2 cv, atendendo
aproximadamente 10 famílias. O Valor da energia é dividido entre os moradores, numa
quantia de R$56,00 reais por mês. Com falta de informações importantes que não foram
cedidas pela prefeitura, não serão expostas as características detalhadas dos sistemas.
Possui 01 (um) reservatório elevado de fibra com capacidade de 5.000 L. Os
proprios moradores fazem a limpeza de 3 em 3 meses, utilizando cloro de maneira
inadequada com intuito de desinfecção simples. Locais abandonados, com infraestrutura
precária. A extensão da rede tem 500 m com tubulações de PVC, com 40 mm de
diâmetro. Algumas casas tem ligações clandestinas.
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Figura 46: Reservatórios Elevados
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 45: Ponto de Captação
Fonte: Comitê Executivo.
.

.

VILA CURURU
O sistema foi feito pela prefeitura, um morador é responsável pelo
sistema, é abastecido através de 01 poço subterrâneo de 35 m de profundidade,
atendendo aproximadamente 21 famílias. Cada família paga uma taxa de R$10,00. Com
falta de informações importantes que não foram cedidas pela prefeitura, não serão
expostas as características detalhadas dos sistemas.
Possui 01 (um) reservatório elevado de fibra com capacidade de 5.000 L. Os
proprios moradores fazem a limpeza uma vez por mês na caixa. Eles ligam a bomba três
vezes ao dia. Locais abandonados, com infraestrutura precária. A extensão da rede tem
aproximadamente 1 km.

Figura 48: Reservatórios Elevados.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 47: Ponto de Captação
Fonte: Comitê Executivo.
.

.
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VILA ÁGUA BOA
O sistema foi feito pela prefeitura, um morador é responsável pelo sistema, é
abastecido através de 01 poço subterrâneo de 21 m de profundidade, com uma bomba
de 3 cv, atendendo aproximadamente 200 famílias. Cada família paga uma taxa de
R$15,00 para manutenção do sistema. Com falta de informações importantes que não
foram cedidas pela prefeitura, não serão expostas as características detalhadas dos
sistemas.
Possui 01 (um) reservatório elevado de fibra com capacidade de 10.000 L. Os
proprios moradores fazem a limpeza de 3 em 3 meses, utilizando hipoclorito de maneira
inadequada com intuito de desinfecção simples. Locais abandonados, com infraestrutura
precária. A extensão da rede tem 6 km com tubulações de PVC, variando de 30 mm e 25
mm de diâmetro. Algumas casas tem seu próprio poço.

Figura 49: Ponto de Captação
Fonte: Comitê Executivo.
.

Figura 50: Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.
.

DISTRITO JOANES
O distrito possui um posto de arrecadação que é responsável pela coleta de
tarifas dos moradores no valor de R$15,00, no momento existe aproximadamente 750
famílias cadastradas, o posto conta com 03 funcionários que administram a coleta, o
morador que fica pendente por 3 meses tem seu abastecimento cortado até a
regularização financeira. Com a arrecadação, é possível manter os sistemas em bons
estados, e fazer a manutenção logo quando solicitado. No posto eles já possuem
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equipamentos em estoques para cada vez que ocorre algum problema. Fazendo que a
população não fique muito tempo sem água.

Figura 51 e 52: Posto de arrecadação.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 53 e 54: Caderno de moradores cadastrados e Equipamentos em estoque.
Fonte: Comitê Executivo.

O distrito é abastecido através de 04 sistemas, que serão descritos a
seguir:

1º Sistema:
O sistema possui 1 reservatório elevado de Fibra com capacidade de
15.000 L, captando a água de um poço de 30 m de profundidade com uma bomba
submersa de 2 cv com ligação bifásica. Único tratamento é feito com cloro que utilizam no
poço. Sua rede de distribuição é de material PVC, e a adutora de água bruta varia entre 32
mm, 50 mm e 60 mm de diâmetro (figura 55).
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2º Sistema:
O sistema possui 02 reservatórios elevados de Fibra com capacidade de
15.000 L e 10.000 L, captando a água de 02 poços de 20 m e 15 m de profundidade com
uma bomba submersa de 3 cv com ligação trifásica. Único tratamento é feito com cloro que
utilizam no poço. Sua rede de distribuição é de material PVC, e a adutora de água bruta
varia entre 32 mm, 50 mm e 60 mm de diâmetro (figura 56).

Figura 55: Reservatório Elevado – 1º Sistema.
Fonte: Comitê Executivo.
.

Figura 55: Reservatório Elevado – 2º Sistema.
Fonte: Comitê Executivo.
.

3º Sistema:
O sistema possui 1 reservatório elevado de Fibra com capacidade de L,
captando a água de 01 poço de 30 m de profundidade com uma bomba submersa de 3 cv
com ligação trifásica. Ele é utilizado apenas quando a demanda da população aumenta,
necessitando aumentar a quantidade para o abastecimento. Sua rede de distribuição é de
material PVC, e a adutora de água bruta varia entre 32 mm,50 mm e 60 mm de diâmetro.
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Figura 57 e 58: Reservatório elevado e ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo

4º Sistema:

A água é captada através de 01 poço de 32 m de profundidade com uma
bomba submersa de 3 cv com ligação trifásica. É distribuído diretamente na rede,
auxiliando junto com o sistema 03. Sua rede de distribuição é de material PVC, e a
adutora de água bruta varia entre 32 mm, 50 mm e 60 mm de diâmetro.

Figura 59 e 60: Ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.
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DISTRITO DE MONSARÁS
O distrito possui 02 (dois) microssistemas de abastecimento de água,
atendendo em média 300 famílias.
É cobrado uma tarifa de R$15,00 por casa. Foram ouvidas muitas reclamações
dos moradores, questionando o tratamento precário da água para consumo, pois já
tiveram muitos casos de Ameba registrados nos postos de saúde do distrito. Os
moradores, um certo tempo, passaram a comprar água mineral com medo de consumir a
água que chegavam em suas casas. É feita a distribuição de hipoclorito pelos ACS do
município, mas muitos moradores deixavam de usar pelofato de alterar o sabor da água.
O primeiro sistema já existe há 32 anos, onde atende uma parte do distrito
com 99 casas, captando a água através de 01 (um) poço de 24 m de profundidade com
uma bomba de 2 cv e 02 (dois) reservatórios elevados de fibra com capacidade de
10.000 L cada. Sua rede de distribuição é feita por tubos de diâmetro de 400 mm em
material PVC. A bomba fica ligada 24 h.

Figura 61 e 62: Reservatório elevado e ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.

O segundo sistema atende 48 casas no distrito, através de 01 (um) poço de
aproximadamente 20 m de profundidade com uma bomba submersa de 2cv. Os
responsáveis pelo sistema são quatro moradores, a limpeza é feita de 2 em 2 meses.
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Figura 63 e 64: Reservatório elevado e ponto de captação.
Fonte: Comitê Executivo.

DISTRITO CONDEIXA
O distrito possui 4 (quatro) microssistemas que abastece os moradores.
Com falta de informações importantes que não foram cedidas pela prefeitura ou pelo
responsável dos sistemas do distrito, não serão expostas as características detalhadas
dos sistemas.
Percebe-se a precariedade dos microssistemas quanto às suas instalações
hidráulicas, e conservação dos locais, sem qualquer tipo de manutenção, com estruturas
defasadas e mal condicionadas. Locais que mostram total abandono.

Figura 65 e 66: Reservatório elevado e ponto de captação
Fonte: Comitê Executivo.
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Figura 67 e 68: Ponto de captação e partes das instalações hidráulicas.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 69 e 70: Reservatório elevado e ponto de captação
Fonte: Comitê Executivo.

COMUNIDADE DO ROSÁRIO
Uma comunidade quilombola, com a proximadamente 30 familias sendo
atendida por 01 (um) microsisstema de abastecimento de água captando atraves de 01
(um) poço de 16 m de profundidade com 01 (um) reservatório de fibra com capacidade de
5.000 L. Os próprios moradores tomam conta do sistema, ligando a bomba a cada vez
que o reservatório encontra-se seco. Não possui nenhum tipo de tratamento. A prefeitura
é responsavel pelo pagamento de energia do sistema. Com falta de informações
importantes que não foram cedidas pela prefeitura ou pelo responsável do sistema, não
serão expostas as características detalhadas do sistema.
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Figura 71 e 72: Ponto de captação e Reservatório elevado
Fonte: Comitê Executivo.

VILA CHIQUITA
A vila é abastecida através de 02 (dois) microssistemas de abastecimento de
água, atendendo 28 famílias. Com falta de informações importantesque não foram cedidas
pela prefeitura ou pelo responsável do sistema, não serão expostas as características
detalhadas do sistema.
O primeiro sistema abastece 13 famílias, 02 igrejas e 01 escola. Possui 01
reservatório de fibra com capacidade de 15.000 L, 01 poço de 21 mt de profundidade. É
distribuído para os moradores hipoclorito para uma desinfeção simples da água. Os
próprios moradores tomam conta, ligando a bomba a cada vez que o reservatório
encontra-se seco.

Figura 73 e 74: Reservatório elevado e ponto de captação
Fonte: Comitê Executivo.
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O segundo sistema abastece 15 famílias. Possui 01 reservatório de Fibra com
capacidade de 5.000 L, 01 poço de aproximadamente 20 m de profundidade. É distribuído
para os moradores hipoclorito para uma desinfeção simples da água. Os próprios
moradores tomam conta, ligando a bomba a cada vez que o reservatório encontra-se
seco. A energia do sistema é dividido entre as familias atendidas.

Figura 75 e 76: Ponto de captação e Reservatório elevado
Fonte: Comitê Executivo.

VILA BOA ESPERANÇA

Uma comunidade quilombola, com a proximadamente 20 familias sendo
atendida por 01 (um) microsisstema de abastecimento de água captando atraves de 01
(um) poço e 01 (um) reservatório de fibra com capacidade de 10.000 L. Os próprios
moradores tomam conta do sistema, ligando a bomba a cada vez que o reservatório
encontra-se seco. Não possui nenhum tipo de tratamento. A prefeitura é responsavel pelo
pagamento de energia do sistema. Com falta de informações importantes que não foram
cedidas pela prefeitura ou pelo responsável do sistema, não serão expostas as
características detalhadas do sistema.
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Figura 77 e 78: Ponto de captação e Reservatório elevado
Fonte: Comitê Executivo.

VILA PAIXÃO
Uma comunidade quilombola, sendo atendida por 01 (um) microsisstema de
abastecimento de água captando atraves de 01 (um) poço de 9 m de profundidade e 01
(um) reservatório de fibra com capacidade de 10.000 L com bomba submersa de 2 cv. Os
próprios moradores tomam conta do sistema, ligando a bomba a cada vez que o
reservatório encontra-se seco. Não possui nenhum tipo de tratamento. A prefeitura é
responsavel pelo pagamento de energia do sistema. Com falta de informações
importantes que não foram cedidas pela prefeitura ou pelo responsável do sistema, não
serão expostas as características detalhadas do sistema.

Figura 79 e 80: Ponto de captação e Reservatório elevado
Fonte: Comitê Executivo.
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VILA BOA VISTA
Uma comunidade quilombola, sendo atendida por 03 (três) microsisstema de
abastecimento de água captando atraves de 03 (três) poços de 18m, 23 m e 20 m de
profundidade e 03 (três) reservatório de fibra com capacidade de 10.000 L, 5000 L e
10.000 L. Os próprios moradores tomam conta do sistema, ligando a bomba a cada vez
que o reservatório encontra-se seco. Não possui nenhum tipo de tratamento. A prefeitura é
responsavel pelo pagamento de energia do sistema. Com falta de informações importantes
que não foram cedidas pela prefeitura ou pelo responsável do sistema, não serão expostas
as características detalhadas do sistema.

Figura 81 e 82: Ponto de captação onde a bomba é retirada por segurança e Reservatório elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

Figura 83 e 84: Ponto de captação e Reservatório elevado.
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 85: Reservatório Elevado.
Fonte: Comitê Executivo.

VILA MANGUEIRAS

Uma comunidade quilombola, com 250 familias, sendo atendida por 03
(três) microsisstema de abastecimento de água captando atraves de 03 (três) poços de 18
m, 40 m e 20 m de profundidade e 03 (três) reservatório de fibra com capacidade de 30.000
L, 10.000 L e 20.000 L. Os próprios moradores tomam conta do sistema, ligando a bomba
a cada vez que o reservatório encontra-se seco. Não possui nenhum tipo de tratamento.
Com falta de informações importantes que não foram cedidas pela prefeitura ou pelo
responsável do sistema, não serão expostas as características detalhadas do sistema.

Figura 86 e 87: Ponto de captação e Reservatório elevado
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 88 e 89: Ponto de captação e Reservatório elevado
Fonte: Comitê Executivo

Figura 90: Reservatório Elevado
Fonte: Comitê Executivo

1.4 INFORMAÇÕES DA QUALIDADE DA ÁGUA
A Lei de saneamento básico 11.445/07 considera abastecimento de água
potável aquele que é constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público, desde a captação até as ligações prediais e
respectivos instrumentos de medição.
Considerando a Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS) que dispõe
sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo
humano e seu padrão de potabilidade, o membro responsável pelo abastecimento de
agua no município realiza anualmente análise físico-químico, microbiológica e
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organoléptica da água distribuída.
De acordo com os dados disponibilizados pela vigilância sanitária da última
coleta feita em 2017, foi possível observar que:
Tabela 28: Análise bacteriológica

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA
LOCAL: RESIDENCIA
PADRÕES DE REFERÊNCIA: Portaria Nº2914 de 12/12/11 - MS
Parâmetros

Resultado

Recomendado

Máx. Permitido

Coliforme Total

Ausência

Ausência

Ausência em 95%

Escherichia Coli

Ausência

Ausência

Ausência

ANÁLISE ORGANOLÉPTICA
Turbidez

3,32uT

5uT

5uT

Fonte: Vigilancia Sanitaria

Na análise bacteriológica, os parâmetros Coliformes totais e Escherichiacoli
estiveram dentro do padrão da portaria referenciada.
Tabela 29: Análise bacteriológica

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA
LOCAL: POUSADA HAVANA
PADRÕES DE REFERÊNCIA: Portaria Nº2914 de 12/12/11 – MS
Parâmetros

Resultado

Recomendado

Máx. Permitido

Coliforme Total

Presença

Ausência

Ausência em 95%

Escherichia Coli

Presença

Ausência

Ausência

ANÁLISE ORGANOLÉPTICA
Turbidez

1,14uT

5uT

5uT

Fonte: Vigilancia Sanitaria

Na análise microbiológica e Organoléptica feita no reservatório de água, os
parâmetros Coliforme total e Escherichia Coli, teve presenca em seu resultado. Essas
bacterias são encontradas nas fezes de animais de sangue quente, inclusive dos seres
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humanos. São facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas simples e
economicamente viáveis, em qualquer tipo de água. Sua concentração na água
contaminada possui uma relação direta com o grau de contaminação fecal desta. Tem
maior tempo de sobrevivência na água que as bactérias patogênicas intestinais, por
serem menos exigentes em termos nutricionais, além de serem incapazes de se
multiplicarem no ambiente aquático ou se multiplicarem menos que as bactérias entéricas.
São mais resistentes aos agentes tensoativos e agentes desinfetantes do que bactérias
patogênicas.
A

Portaria

nº

2.914/2011

do

Ministério

da

Saúde

(Portaria

de

Potabilidade) estabelece que seja verificada, na água para consumo humano para
garantir sua potabilidade, a ausência de coliformes totais e Escherichia coli e
determinada a contagem de bactérias heterotróficas. Ressalta-se que em ambas as
situações não é permitida a presença de Escherichia coli na água para consumo
humano.
Tabela 30: Análise bacteriológica

ANÁLISE BACTERIOLÓGICA
LOCAL: ZONA URBANA
PADRÕES DE REFERÊNCIA: Portaria Nº2914 de 12/12/11 – MS
Parâmetros

Resultado

Recomendado

Máx. Permitido

Coliforme Total

Presença

Ausência

Ausência em 95%

Escherichia Coli
Ausência
ANÁLISE ORGANOLÉPTICA

Ausência

Ausência

Turbidez

2,39uT

5uT

5uT

Fonte: Vigilancia Sanitaria

Na análise microbiológica e Organoléptica feita na torneira da pia externa em
um residencia, o parâmetros Coliforme total, teve presenca em seu resultado, Mesmo não
tendo ação patogênica, a Portaria 2914 estabelece que a simples presença de bactérias
desse grupo em água destinada ao consumo humano descartam a água como não
potável. Escherichia coli e Turbidez livre estiveram dentro do padrão da portaria
referenciada.

122

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
1.5 PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS REFERENTES AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

Em levantamento de campo foi possível identificar diversos problemas no
Sistema de Abastecimento de Água, a saber:
A qualidade da água consumida;
Ausência de um sistema de controle (laboratório, instrumentos, pessoal) paraa
operação da quantidade e qualidade da água;
Deficiências do sistema de distribuição de água;
Sistemas de pequena dimensão e sem grande complexidade técnica;
Não possui rede de distribuição adequada e suficiente para o fornecimento do
serviço causando constantes interrupções no abastecimento, perdas de cargase
alagamentos pontuais;
Água consumida não possui tratamento prévio para o consumo humano como
prevê a portaria 2.914/2011.
De acordo com as deficiências mostradas, foi notório identificar que o prestador
de serviço não possui um controle exato do sistema de abastecimento de água tanto na
zona urbana e rural. Portanto, não é possível identificar o consumo per capita e dos
consumidores especiais por falta de micro ou macromedições.

1.6 CARACTERIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES

A observação dos sistemas existentes no Município mostra um atendimento
ineficaz e ineficiente da cobertura, da qualidade e quantidade dos serviços de
abastecimento de água prestados, demonstrados em suas estruturas e instalações
hidráulicas defasadas ou mal dimensionadas.
Além disso, a falta de monitoramento continuado dos sistemas reflete em
péssimas condições para captação de águas subterrâneas; adução para o transporte de
águas bruta e tratada; tratamento adequado da água para adequação aos padrões de
potabilidade; reservatórios de água com capacidade satisfatória; rede de distribuição e
ligações domiciliares em materiais hidráulicos de qualidade e suficientes para a demanda
total de domicílios no Município, abrangendo as áreas urbana e rural. É necessária uma
análise técnica profunda para avaliar a necessidade de substituição de equipamentos e
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tubulações; e adequação de infraestrutura das instalações existentes,

além

da

ampliação dos sistemas e de sua capacidade de abastecimento.
Como análise preliminar, pode-se afirmar que a capacidade de vazão dos
poços não é suficiente para atender a demanda atual tampouco demanda futura.
A

captação

encontra-se

comprometida,

em

função

do

adensamento

populacional no entorno da área, das péssimas condições de proteção dos poços, da
necessidade de substituição de equipamentos, da falta de treinamento e qualificação dos
operadores do sistema, entre outros.
A falta de manutenção da adutora que abastece as residências é um
problema grave, que compromete muito a qualidade da água distribuída; a existência de
desvios na rede também é um dos motivos apontados para a falta de capacidade de
abastecimento.
Os

operadores

não

possuem

equipamentos

de

proteção

individual

adequados para a realização do serviço. A infraestrutura dos prédios não é adequada Os
equipamentos operam no limite, caso ocorram problemas, tais como, quebra de
equipamentos, o serviço é interrompido por longos períodos, em função da falta de
assistência, ou da falta de peças sobressalentes para a manutenção desses
equipamentos.

2 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.1 INFORMAÇÕES GERAIS
De acordo com o Artigo 3º, Incisos I, Alínea b, da Lei 11.445 que institui a
Política Nacional de Saneamento Básico, sistema de esgotamento sanitário é 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.
No que diz respeito a esgoto sabe-se que é o termo usado para as águas que,
após a utilização humana, apresentam as suas características naturais alteradas de
acordo com o seu uso predominante que pode ser comercial, industrial ou doméstico,
nesse aspecto as águas envolvidas nesse processo apresentarão características
diferentes e são genericamente designadas de esgoto, águas residuárias ou águas
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servidas.
Assim, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT, 1996) através
da NBR 9648 define esgoto sanitário como o "despejo líquido constituído de esgotos
doméstico e industrial, água de infiltração e a contribuição pluvial parasitária". Essa
mesma norma define esgoto doméstico como o "despejo líquido resultante do uso da
água para higiene e necessidades fisiológicas humanas”
Partindo dos pressupostos acima, entende-se que a adoção de um sistema
coletivo de esgotamento sanitário é um dos fatores contribuintes para saúde da
população,

proporcionando

salubridade

ambiental

e

consequentemente

melhor

qualidade de vida.

2.2 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.2.1

Plano Diretor de Esgotamento Sanitário

O Município não possui Plano Diretor de Esgotamento Sanitário.
2.2.2

Plano Diretor Municipal

Salvaterra

teve

seu

Plano

Diretor

Municipal

instituído

pela

LEI

COMPLEMENTAR Nº 1.135/2006, cuja ementa “Institui o Plano Diretor Participativo do
Município de Salvaterra, e dá outras providencias”.
O conteúdo da sobredita lei traz em seu Capítulo IV DA POLÍTICA
AMBIENTAL E DE SANEAMENTO, Subseção II Esgotamento Sanitário:
Art. 63 – O serviço de esgotamento sanitário deverá ser
garantido pelo Poder Executivo Municipal e assegurar à população o acesso
a um sistema de coleta e tratamento adequado dos esgotos e águas servidas,
objetivando minimizar os altos índices de doenças de veiculação hídrica ou
relacionadas ao saneamento, de insalubridade e danos ao meio ambiente.
§ 1° O esgotamento sanitário abrangerá a coleta e tratamento
das águas servidas e matéria fecal resultantes de esgoto doméstico e os
resíduos orgânicos e águas residuárias da atividade industrial de diversos
tipos, decorrentes do esgoto industrial.
§ 2° Os sistemas de esgotamento sanitário deverão observar
critérios sanitários, socioambientais e de planejamento urbano.
Art. 64 – Ficam definidas como ações prioritárias para o serviço
de esgotamento sanitário:
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I – realizar investimentos visando à interrupção de qualquer
contato direto dos habitantes da cidade com os esgotos no meio onde
permanece, ou transitam;
II – implantar esgotos nas áreas desprovidas de rede,
especialmente naquelas servidas por fossas rudimentares, cujos esgotos são
lançados na rede pluvial;
III – ampliar progressivamente a responsabilidade do Poder
Público Municipal pela prestação dos serviços de saneamento básico;
IV – criar programa de controle e tratamento especial de
efluentes de empreendimentos potencialmente geradores de cargas
poluidoras;
V – universalizar a coleta e tratamento de esgoto;
VI – garantir a manutenção plena de todas as unidades
operacionais dos sistemas de esgotamento sanitário.

Foi possível constatar que o Município é ciente de suas responsabilidades com a
infraestrutura e gestão do esgotamento sanitário para garantir a proteção da saúde
humana, mas até o momento não propôs nenhuma ação para o planejamento e gestão do
sistema de esgotamento sanitário das áreas urbanas e rurais do Município, visando
minimizar ou até mesmo erradicar os impactos negativos causados pelo lançamento de
águas residuais de forma in natura nos corpos hídricos superficiais e subterrâneos.
O despejo de esgotos sem tratamento no solo ou em corpos hídricos podem ter
efeitos diretos a saúde da população por meio da proliferação de doenças de veiculação
hídrica (febre tifoide, cólera, disenteria, hepatite infecciosa e outras), além de
apresentarem efeitos indiretos através da volatilização de substancias tóxicasque levam os
problemas para áreas de maior abrangência.
Uma das dificuldades existentes para a deficiência ao atendimento das
diretrizes da própria legislação são os recursos, pois são necessários investimentos
vultosos para execução de obras de esgotamento sanitário, que apresentam custos
bastante elevados. Portanto, o repasse de investimentos a pequenos municípios é de
fundamental importância. Outro fator importante é a ausência do Plano Municipal de
Saneamento Básico, para que se possa garantir os critérios técnicos de forma planejada e
regulamentada, com fiscalização e monitoramento ambiental.

2.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
2.3.1 Zona Urbana
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Na zona urbana do município de Salvaterra não existe rede coletora de
Esgoto.
O sistema adotado pelos moradores é o sistema individual improvisado
constituído de fossas sépticas (sistema individual onde não é adotado nenhum critério
técnico de engenharia) ou fossa negra, geralmente localizadas nos fundos dos lotes e
algumas vezes próximas a mananciais que podem sofrer contaminação. É importante
frisar que mais de 90% dessas fossas são do tipo rudimentar, formadas pela abertura de
um buraco no solo, este em grande parte é revestido lateralmente (paredes) com tijolos
maciço, ou cerâmico, ou com blocos de concreto. A base da fossa geralmente não
apresenta laje ou qualquer outro tipo de revestimento, desta forma a infiltração do efluente
do esgoto é certa.
Portanto, nesse diagnóstico não será possível inserir informações que
apresente o quantitativo de produção por cada morador (consumo per capta), além de não
termos informações sobre a quantidade de esgoto gerado pelas industriais e de outros
consumidores especiais, além da quantificação da sua capacidade, não tendo também um
valor referente ao volume de esgoto produzido no Município, nem o custo de operação do
sistema, assim como não existe estruturas integrantes como: ligações prediais,
interceptores, estações elevatórias e estação de tratamento, além de outras informações
de grande relevância dentro de um sistema de esgotamento sanitário, pois no município
não há sistema de rede de esgoto.
Foi possível observar “in loco” que os imóveis não possuem rede coletora de
esgoto e utilizam o sistema de esgotamento sanitário do tipo individual, composto por um
tanque séptico e uma unidade de tratamento complementar, cujos efluentes são dispostos
na rede de drenagem, no solo ou em corpos d’água.
No bairro Centro o esgoto é lançado à céu aberto junto à rede de drenagem e
despejado na orla da cidade, no rio Paracauari (Figura 91 e 92).
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Figura 91 e 92: Lançamento de esgoto à céu aberto
Fonte: Comitê Executivo

Figura 93 e 94: Rede de drenagem com despejo de esgoto Fonte:
Comitê Executivo

Figura 5: Orla de Salvaterra – Rio Paracauari
Fonte: Comitê Executivo
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Os moradores do bairro Coqueirinho utilizam a rede de drenagem natural para
despejar o esgoto a céu aberto junto às águas pluviais ao lago Caraparu.

Figura 96 e 97: Lançamento de esgoto a céu aberto
Fonte: Comitê Executivo

Figura 98 e 99: Lago Caraparu Fonte:
Comitê Executivo

No bairro Tartarugão o esgoto dos domicílios é lançado na rua junto a
drenagem das águas pluviais, que são destinadas para o bairro Coqueirinho pelo fluxo
natural e lançados no lago Caraparu (Figura 100 e 101).
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Figura 100 e 101: Esgoto à ceu aberto - Bairro Tartarugão
Fonte: Comitê Executivo

O bairro Nova Colônia, criado a partir de uma invasão e localizado na periferia
de Salvaterra, sofre com ruas intrafe gáveis, iluminação pública e falta de saneamento
básico.
Os moradores utilizam fossas sépticas e fossas negras e as águas residuais
domésticas são lançadas diretamenete para a rua e ficam empossadas em frente às
residencias. Essas águas residuais transportam uma quantidade apreciável de materiais
poluentes que se não forem retirados podem prejudicar a qualidade das águas dos rios,
comprometendo não só toda a fauna e flora destes meios, mas também, todas as
utilizações que são dadas a estes meios, como: a pesca, a balneabilidade, a
navegação, entre outros. A devolução do esgoto ao meio ambiente deve prever o tratamen
to de águas residuais seguido do lançamento adequado no corpo receptor.
No caso deste bairro, o esgoto produzido é lançado para o bairro Coqueirinho,
através de uma rede de drenagem improvisada feita pela Prefeitura e para fundos de
quintais, principalmente para o terreno de antiga piçarreira neste local (Figura 102, 103,
104 e 105).
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Figura 102 e 103: Fossas sépticas
Fonte: Comitê Executivo

Figura 104 e 105: Inexistência de saneamento básico
Fonte: Comitê Executivo

O intenso aumento populacional da cidade não foi acompanhado por uma
infraestrutura de saneamento compatível, tornando o esgotamento sanitário e
saneamento básico um tema relevante e uma necessidade social, pois a inexistência de
coleta e de tratamento de esgoto cria um ambiente insalubre que propicia o
desenvolvimento de doenças.
A falta de planejamento no âmbito municipal frequentemente resulta em ações
isoladas, cuja insuficiência ao longo dos anos pode expor ao risco os recursos naturais e
a saúde pública, além de se tornarem verdadeiros obstáculos ao desenvolvimento por
desperdiçar recursos e credibilidade.
Desta forma, deve ser dada maior atenção quanto aos investimentos
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municipais destinados a atender, de maneira adequada, a população.
2.3.2

Zona Rural

A zona rural do Município é composta por 4 (quatro) Distritos: Joanes; Jubim;
Monsarás e Condeixa e 54 comunidades, dentre estas 16 são comunidades
quilombolas.
As vilas ou comunidades, que representam a zona rural do município de
Salvaterra, não apresentam nenhum sistema de esgotamento sanitário – (SES), o sistema
mais utilizado para destinação de seus dejetos fecais são as fossas negras enquanto que
as águas servidas são despejadas a céu aberto nos seus quintais como também nas ruas.
O diagnóstico que será apresentado é de acordo com as informações obtidas durante a
visita técnica feita as comunidades.
Esse sistema deixa o meio ambiente com grande vulnerabilidade à contaminação,
principalmente os lençóis subterrâneos (aquíferos livres), no período de cheia onde o
nível desse lençol aumenta ficando mais vulnerável a contaminação externa, podendo
provocar entre outras coisas a proliferação de vetores e patógenos.
Diante do exposto, mostraremos a seguir a situação atual na zona rural do
município de Salvaterra.
2.3.2.1 DISTRITO DE JOANES
Joanes é uma pequena vila de pescadores muito procurada por turistas
brasileiros e estrangeiros. A economia é baseada na pecuária, na agricultura, no
extrativismo vegetal, na pesca e no turismo.
A ilha compreende distintas paisagens de campos e florestas, pontilhadas por
sítios arqueológicos, cujas datações apontam para uma longa ocupação, indo desde
5.000 A.P. até a chegada dos europeus, no século XVI.
A partir do levantamento “in loco” foi possível observar que o distrito de
Joanes não possui sistemas públicos de coleta e tratamento de esgoto. Todo o esgoto
produzido é do tipo doméstico e os sistemas são alternativos e localizados.
Os sistemas de destinação do esgotamento sanitário são: a céu aberto,
fossas negras, fossas sépticas com e sem sumidouro.
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Figura 106 e 107: Ausência de saneamento básico - Distrito de Joanes
Fonte: Comitê Executivo

2.3.2.2

DISTRITO DE JUBIM

O distrito de Jubim possui aproximadamente 2.000 famílias. Neste distrito não
existe sistema de esgotamento sanitário. Observou-se diante das visitas a grande
presença de fossas sépticas e lançamento de esgoto à céu aberto.
A maior parte das águas residuárias tem como destino os próprios quintais ou
as ruas, formando poças, infiltrando no solo ou sendo escoado junto com a água da
chuva para o igarapé Jubim.

Figura 108: Fossa séptica
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 109 e 110: Lançamento de esgoto a céu aberto Fonte:
Comitê Executivo

Figura 111 e 112: Lançamento de esgoto no igarapé Jubim
Fonte: Comitê Executivo

2.3.2.3

DISTRITO DE CONDEIXA

No distrito de Condeixa foi possível observar “in loco” não possui sistemas
públicos de coleta e tratamento de esgoto. Todo o esgoto produzido é do tipo
doméstico e os sistemas são alternativos e localizados.
Os sistemas de destinação do esgotamento sanitário são: a céu aberto, fossas
negras, fossas sépticas com e sem sumidouro.
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Figura 113: Presença de fossa séptica
Fonte: Comitê Executivo

Figura 114: Lançamento de esgoto a céu aberto
Fonte: Comitê Executivo

2.3.2.4

DISTRITO DE MONSARÁS

O distrito de Monsarás não existe sistema de esgotamento sanitário. Observouse diante das visitas a grande presença de fossas sépticas e lançamento de esgoto a céu
aberto.
A maior parte das águas residuárias tem como destino os próprios quintais ou
as ruas, formando poças, infiltrando no solo ou sendo escoado junto com a água da chuva
para o igarapé.
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Figura 115 e 116: Lançamento de esgoto a céu aberto Fonte:
Comitê Executivo

Figura 117 e 118: Lançamento de esgoto a céu aberto nos quintais
Fonte: Comitê Executivo

Figura 119 e 120: Lançamento de águas residuais nos quintais
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 121 e 122: Ausência de saneamento básico
Fonte: Comitê Executivo

2.3.2.5

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ROSÁRIO

A Comunidade Quilombola do Rosário possui aproximadamente 30 famílias e
não apresenta sistema de esgotamento sanitário. Observou-se durante visita “in loco” a
grande presença de fossas negras e lançamento de esgoto à céu aberto sendo escoado
junto com a água da chuva para os fundos dos quintais e juntocom a agua da chuva para o
igarapé Rosário. A população deste local possui banheiro em madeira ou alvenaria com
fossa negra e parte dos moradores banheiros em alvenaria com fossa séptica com fundo
falso (sem revestimento em alvenaria e infiltração do esgoto doméstico no solo) (Figura
123, 124, 125 e 126).

Figura 123 e 124: Lançamento de esgoto à céu aberto nos quintais
Fonte: Comitê Executivo
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Fotografia 125: Banheiro rudimentar com fossa negra
Fonte: Comitê Executivo

2.3.2.6

Fotografia 126: Igarapé Rosário
Fonte: Comitê Executivo

COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CALDEIRÃO

A Comunidade Quilombola do Caldeirão sofre com a ausência de sistema de
esgotamento sanitário. Observou-se durante visita “in loco” a grande presença de fossas
negras e lançamento de esgoto à céu aberto sendo escoado junto com a água da chuva
para os fundos dos quintais. A população deste local possui banheiro em madeira ou
alvenaria com fossa negra e parte dos moradores banheiros em alvenaria com fossa
séptica com fundo falso (sem revestimento em alvenaria e infiltração do esgoto doméstico
no solo) (Figura 127, 128, e 129).

Figura 127 e 128: Presença de fossas sépticas
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 129: Banheiro rudimentar com fossa negra
Fonte: Comitê Executivo

Figura 130, 131, 132 e 133: Lançamento de esgoto a céu aberto nos quintais Fonte:
Comitê Executivo
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2.3.2.7

COMUNIDADE ÁGUA BOA

A comunidade Água Boa é uma aglomeração média, com aproximadamente
200 famílias, o que reflete em um pequeno número de residências e apenas comércios
integrados com residências. No entanto, uma de suas características marcantes é o
grande número de casas de veraneio (cerca de 20% do total de edificações). Com isso, a
vila permanece com um fluxo pequeno em dias de semana, mas aumenta muito em finais
de semana, especialmente, em períodos de alta temporada.
A partir do levantamento “in loco” foi possível observar que a comunidade não
possui sistemas públicos de coleta e tratamento de esgoto. Todo o esgoto produzido é
do tipo doméstico e os sistemas são alternativos e localizados.
Os sistemas de destinação do esgotamento sanitário são: a céu aberto,
fossas negras, fossas sépticas com e sem sumidouro.
Muitos moradores possuem como forma de esgotamento sanitário as fossas
negras e a maior parte das águas residuárias tem como destino os próprios quintais ou
as ruas, formando poças, infiltrando no solo ou escoando até as áreas mais baixas,
como a praia.

Figura 134: Fossa séptica
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 135 e 136: Lançamento de esgoto a céu aberto na praia
Fonte: Comitê Executivo

2.4 ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO NO MUNICÍPIO

É de grande importância a identificação de áreas de risco de contaminação
como uma das prioridades nas investigações de campo, além de ser um dos requisitos
necessários para o planejamento e gestão ambiental na área de projeto.
No município de Salvaterra, as áreas de maior probabilidade de contaminação,
ou seja, as áreas de maior vulnerabilidade as cargas poluidoras por compostos orgânicos
e inorgânicos provenientes de fossas sépticas e fossas negras são os mananciais
superficiais e subterrâneos que recebem no subsolo os seus dejetos cheios de
substâncias contaminantes.
O rio Paracauari, rio Pará e o igarapé Caraparu são os principais corpos
hídricos da região bem próximo a fontes de contaminação, ou seja, está com grande
vulnerabilidade de contaminação por dejetos sanitários. Esses corpos hídricos vem
recebendo os principais riscos ambientais, sofrendo bastante impactos pelas ações
antropogênicas. Dentre essas, o lançamento do esgoto doméstico, lavagem de roupas e
louças em alguns pontos do rio e o uso desordenado para recreação sem qualquer
controle ambiental.
Além dessas ações, existem as fossas negras e fossas sépticas de fundo falso
construídas próximas aos poços escavados simples, havendo possibilidade de
contaminação dos lençóis freáticos tanto na zona urbana como na zona rural.
Na zona rural o risco de contaminação de lençóis superficiais e subterrâneos é
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evidente, pois toda a população despeja seu esgoto a céu aberto sem nenhum tipo de
tratamento, além de utilizar fossas negras que é uma alternativa incorreta e que pode
comprometer a qualidade da água dos aquíferos livres (freáticos).
A contaminação do lençol freático acontece principalmente por nitrato que em
concentrações superiores a 10mg/L NO3

-

-N, pode causar uma doença de nome

metahemoglobinemia (síndrome do bebe azul) e também pode causar câncer.
Em relação aos lençóis superficiais, a contaminação pode ocorrer por
escoamento superficial principalmente em períodos de precipitação intensa. Esse
processo pode gerar impactos nos rios, lagos e igarapés da região e interferir na
composição natural da água, além de alterar a sua qualidade e comprometer o
ecossistema aquático, pois o esgoto sanitário tem na maior parte de sua composição os
nutrientes fósforo e nitrogênio que também pode trazer consequências ambientais como o
aumento acentuado de algas e fomentar o desenvolvimento de plantas aquáticas
(macrófitas) causadoras de diversos impactos negativos no corpo hídrico, como por
exemplo, a interferência na navegabilidade e também na emissão de luz para o processo
de fotossíntese, causando graves consequências como a diminuição do nível de oxigênio
dissolvido que é um dos fatores cruciais para a manutenção da fauna aquática.
A disposição inadequada de esgoto sanitário serve como indicador de
proliferação de vetores transmissores de vários tipos de doenças parasitárias e outras de
veiculação hídrica. Dentre as doenças de veiculação hídrica possíveis de ser adquirida
pela disposição inadequada do esgotamento sanitário têm-se: cólera, febre tifoide,
disenteria, hepatite infecciosa, entre outras.
A tabela 31 apresenta informações referentes ao tipo de solução utilizada pela
população por tipo de domicílios e a existência ou não de banheiros ou sanitários. Vale
ressaltar que de acordo com o quadro, a partir do ano 2000, a população começou a
utilizar também como alternativa para o despejo de esgoto a rede de drenagem de águas
pluviais e em 2010 esse número aumentou, sabe-se que esta não é a solução correta, pois
o esgoto continua sendo despejado de forma in natura. A existência de banheiros entre
2000 e 2010 aumentou. Houve uma diminuição bastante expressiva no número de fossas
sépticas, de 1.043 em 2000, caiu para 257 em 2010.
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Tabela 31: Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e tipo
de esgotamento sanitário 1991/2000/2010.
Existência de banheiro ou sanitários
Não
tinham

Tinham
Ano

Total (1)

Total (2)

Tipo de esgotamento sanitário
Rede geral de
esgoto ou pluvial

Fossa
séptica

Outro

2000

3.214

2.876

3

1.043

1.830

338

2010

5.070

4.815

14

257

4.544

255

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000/2010.
Elaboração: Idesp/Sepof
(1) Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário.
(2) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo de esgotamento sanitário.

2.5

PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS REFERENTES AO SISTEMA DE

ESGOTAMENTOSANITÁRIO

Inexistência de infraestrutura urbana em coleta e tratamento de esgoto
doméstico;
Presença de esgoto a céu aberto encaminhado diretamente no corpo
receptor(Rio Paracauari e igarapé Caraparu);
Construção de fossas sépticas e negras próximo a poços;
Poluição dos corpos d’água superficial e subterrâneo;
Rio Paracauari degradado em alguns pontos da área urbana;
Deficiência no gerenciamento do sistema, não existe controle na
destinaçãofinal;
Emprego de fossas absorventes e de sumidouros em áreas com nível do
lençolde água alto.
Falta de monitoramento ambiental nos cursos de água degradado pelo
esgotodoméstico.
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2.6 PRINCIPAIS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Atualmente a infraestrutura de esgotamento sanitário do Município se encontra
de forma precária. A população ainda não dispõe de um sistema de esgotamento
sanitário, englobando a zona urbana e rural.
Na zona urbana, ainda se presencia muitos pontos de lançamento de esgoto a
céu aberto e a eutrofização do rio Paracauari. Por conseguinte, no município se identificou
muito a implantação de fossa negra e fossa de fundo falso ou vazado, a qual os dejetos
são lançados diretamente no solo.
A zona rural é a área que mais necessita de uma disposição correta de esgoto
sanitário, pois a população dispõe de fossa negra.
No município de Salvaterra há a necessidade de implantação de todo sistema
de esgotamento sanitário, composto de ligação domiciliar e os componentes externos
(sistema de rede com coletores secundários, primários, coletores tronco, interceptores,
estação elevatória, estação de tratamento de esgoto (ETE) e copo receptor).
A Figura 4 apresenta um exemplo de Sistema de Esgotamento Sanitário,
demonstrando que as necessidades são as mais urgentes possíveis.

Figura 4: Sistema coletivo de esgotamento sanitário (SES).
Fonte:www.google.com.br/sistemadeesgotosanitario, 2016

Para identificar a capacidade do sistema e os investimentos necessários para
atender a demanda, a Prefeitura Municipal deverá realizar estudos com base em: projeção
populacional, através de dados históricos da evolução de ligações e economias de água
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e esgoto, dados populacionais e sociais do IBGE; cálculos de demanda balizados pela
Norma Brasileira NBR 09649 para esgoto; volumes de água obtidos através de medições
mensais realizadas nas ligações; cálculo de capacidade do sistema realizado em
planejamentos anuais de gestão e comparações históricas de demanda atual e projeções
futura.

2.7 FUNDOS DE VALE

Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde
escoam as águas das chuvas. O fundo de vale forma uma calha e recebe a água
proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias. Com a ocupação urbana estas
calhas são canalizadas e ocultadas sob a pavimentação das avenidas.
O Município possui alguns corpos hídricos, que podem servir como corpo
receptor de esgoto tratado dentro do sistema de esgotamento sanitário, como o Rio
Paracauari e o igarapé Caraparu.

3. INFRAESTRUTURA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
3.1 INFORMAÇÕES GERAIS

Das fases do ciclo hidrológico, provavelmente uma das mais importantes é a
do escoamento superficial, que é a fase que trata da ocorrência e transporte da água na
superfície terrestre, pois a maioria dos estudos hidrológicos está ligada ao aproveitamento
da água superficial e a proteção contra os fenômenos provocados pelo seu deslocamento.
O escoamento superficial abrange desde o excesso de precipitação que ocorre logo após
uma chuva intensa e se desloca livremente pela superfície do terreno, até o escoamento
de um rio ou ser direcionado por sistemas dedrenagem de águas pluviais.
Esse processo sofre alterações substanciais em decorrência do aumento da
urbanização

em

determinada

bacia

hidrográfica,

que

em

consequência

da

impermeabilização da superfície do solo sem critérios técnicos aumenta os picos e
vazões. Outro fator determinante é a ocupação desordenada e a falta de planejamento
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urbano que causa a ocupação de áreas onde naturalmente serve de transbordo de um rio,
ou construção de habitações em encostas.
Com o crescimento urbano das cidades sem considerar o planejamento urbano
e a gestão ambiental, tem provocado impactos negativos para a população, pois o
aumento da frequência e do nível das inundações trazem resultados negativos para a
qualidade da água, aumentando significantemente a presença de materiais sólidos que
são um dos fatores determinantes para o aumento de doenças de veiculação hídrica
como: leptospirose, malária e outras doenças que colocam em risco a vida da população,
além dos prejuízos econômicos. Isto ocorre pela falta de planejamento, controle do
uso do solo, ocupação de áreas de risco e sistemas de drenagem ineficientes.
3.2 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS
3.2.1

Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais

O município não possui Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais

3.2.2

Plano Diretor Municipal

Salvaterra teve seu Plano Diretor Municipal instituído pela LEI
COMPLEMENTAR N° 1.135/2006, cuja ementa “Institui o Plano Diretor Municipal
de Salvaterra, e dá outras providências”.
O conteúdo da sobredita lei traz em seu Capítulo IV DA POLÍTICA
AMBIENTAL DE SANEAMENTO, Subseção III DO MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.
Art. 65 – O serviço público de drenagem urbana das águas pluviais do
município objetiva o gerenciamento da rede hídrica no território
municipal, objetivando o equilíbrio sistêmico de absorção, retenção e
escoamento das águas pluviais.
§ 1°. O Município de Salvaterra poderá formar consórcios públicos
visando à realização conjunta de ações de controle e monitoramento
da drenagem das águas pluviais.
Art. 66 – Nos empreendimentos que possuam áreas superior a 2.000
m2, o empreendedor deverá apresentar projeto específico de absorção e
retenção de águas pluviais de modo a garantir o equilíbrio do sistema.
Parágrafo Único – O empreendimento que apresentar área de
impermeabilização do lote superior a 50% (cinquenta por cento) da
área total, deverá compensar a área impermeabilizada mediante
mediante implantação de sistema que garanta a drenagem de 30 l/m2
(trinta litros por metro quadrado) por hora de área impermeabilizada.
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Foi possível constatar que o Município é ciente de suas responsabilidades
com a infraestrutura e gestão do Manejo de Águas Pluviais para garantir a proteção da
saúde humana, mas até o momento não propôs nenhuma ação para o planejamento e
gestão do sistema de drenagem das áreas urbanas e rurais do Município, visando
minimizar ou até mesmo erradicar os impactos negativos causados pela falta do sistema de
drenagem.

3.3 DIAGNÓSTICOS SETORIAIS

3.3.1 ZONA URBANA
3.3.1.1 Descrição do Sistema de Macrodrenagem e Microdrenagem.
O sistema de drenagem urbana da cidade de Salvaterra segue as
orientações do traçado das vias urbanas, seguindo drenagem natural. É quase nula a
presença desse sistema na cidade, visto que muitas ruas não apresentam pavimentação.
O sistema implantado é apenas uma pequena parcela do que a cidade
necessita para cobrir toda sua área geográfica. Em decorrência disso, o município sofre
com uma série de problemas causados por diversos fatores como: o crescimento urbano
desordenado (sem planejamento), a ocupação de áreas irregulares, o desmatamento, as
construções feitas sem levar em consideração a declividade do solo, os movimentos de
terra e as outras alterações no curso d’água, aumentando assim, o índice de alagamento.
Em Salvaterra, não há um conjunto de infraestrutura de manejo de águas
pluviais capaz de realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das águas de
escoamento superficial para que possam ser minimizados os prejuízos sociais,
ambientais e econômicos, refletindo no problema de alagamento na cidade. Entretanto,
em alguns bairros da sede municipal existem redes de micro drenagem pluvial. Estas
redes foram executadas ao longo dos anos sem projetos técnicos, desta forma, são
facilmente identificados problemas de alagamento nos períodos com maior índice de
precipitação pluviométrica ao longo do ano.
O sistema responsável pela captação e manejo de águas pluviais identificado
na cidade é simples em sua totalidade, contudo não funciona de maneira
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satisfatória e ambientalmente correta.
Os principais elementos do sistema de micro drenagem identificados foram:
Guia ou meio-fio: faixa longitudinal de separação do passeio com o leito viário,
constituindo-se geralmente de peças de concreto;
Sarjetas: canal longitudinal, em geral triangular, situado entre o meio-fio e o
leito viário, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial
oriundas da via pública;
Bocas de lobo: São estruturas hidráulicas para captação de águas superficiais
transportadas pelas sarjetas, em geral situam-se sob o passeio ou a sarjeta;
Galerias: são as canalizações públicas destinadas a escoar as águas pluviais
oriundas das ligações privadas e das bocas de lobo.
No bairro Centro o sistema de micro drenagem implantado apresenta nas vias
meio fio com sarjetas, boca de lobo e rede (pequena galeria em tubos de
concretoarmado) destinando as águas das chuvas para a beira mar (Figura 137
e 138).

Figura 137 e 138: Ruas com pavimentação asfáltica e meio fio – Bairro Centro Fonte:
Comitê Executivo
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Figura 139 e 140: Sistema de micro drenagem do bairro Centro
Fonte: Comitê Executivo

Figura 141: Destino final das águas pluviais – Beira Mar
Fonte: Comitê Executivo.

Ainda no bairro Centro, na PA – 154 com a 8ª rua, existe pontos de
alagamentos no período chuvoso. As águas pluviais desta avenida são destinadas para o
lago Caraparú (Figura 142, 143 e 144).
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Figura 142 e 143: Pontos de alagamento no bairro Centro
Fonte: Comitê Executivo

Figura 144: Destino final das águas pluviais – Lago Caraparu
Fonte: Comitê Executivo.

No bairro Tartarugão não tem Sistema de drenagem, as águas das chuvas
descem para o bairro Coqueirinho e são destinadas para o lago Caraparu. Neste bairro
existem pontos de alagamento em algumas vias (Figura 145 e 146).
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Figura 145 e 146: Ruas sem micro drenagem com pontos de alagamento– Bairro Tartarugão
Fonte: Comitê Executivo

No bairro Coqueirinho observamos “in loco” que algumas ruas tem
pavimentação asfáltica sem sistema de drenagem e implantação de galerias
improvisadas. Toda água pluvial deste bairro escoa superficialmente, destinando ao lago
Caraparú, que passa dentro do bairro (Figura 147 e 148).

Figura 147 e 148: Implantação de galerias improvisadas – Bairro Coqueirinho
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 149: Destino final das águas pluviais
Lago Caraparú
Fonte: Comitê Executivo

Figura 150: Tubulação
em concreto no bairro Nova Colônia
Fonte: Comitê Executivo

O Bairro Nova Colônia é desprovido de infraestrutura de drenagem superficial,
as vias são em piçarreira e existe alguns pontos de alagamentos. A água da chuva é
escoada superficialmente, passa por uma tubulação de concreto e segue para o bairro
Coqueirinho. (Figura 150, 151 e 152).

Figura 151 e 152: Vias sem micro drenagem com pontos de alagamento – Bairro Nova Colônia
Fonte: Comitê Executivo

No Bairro Caju observamos “in loco” que as ruas são em piçarreira e não
possui sistema de drenagem. Toda água pluvial deste bairro escoa superficialmente,
destinando ao igarapé Guajará e ao rio Paracauari (Figura 153 e 154).
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Figura 153 e 154: Vias sem sistema de microdrenagem – Bairro Caju
Fonte: Comitê Executivo

A urbanização de Salvaterra foi marcada por um processo desordenado como
na maioria das cidades de países subdesenvolvido, onde a população constrói suas
casas em áreas de risco de inundação ou alagamento, além de utilizar áreas de expansão
natural do rio.
Quanto às bacias hidrográficas contribuintes para o sistema de drenagem
urbano do município, destaca-se o Rio Paracauari que é essencial para o
dimensionamento do sistema de drenagem, sendo que é preciso a realização de estudos
técnicos nessas áreas, para que seja definida como corpo receptor das águas de chuvas. A
definição dos corpos receptores será elemento essencial para possível implantação de
projeto de saneamento.
O Município não apresenta estruturas necessárias, nem soluções adequadas
de drenagem, uma vez que, as ações são realizadas sem nenhum critério técnico de
engenharia, pois não existe um corpo técnico atuante, ocorrendo a implantação de
galerias improvisadas.
Com relação à implantação de estruturas de micro drenagem, que
compreende a construção de sarjeta, galerias, boca de lobo, caixas de ligação e
componente PV (Poço de visita) como ação conjunta para a implantação de loteamento e
abertura de ruas, identificou-se a existência de apenas um sistema de galerias como foi
apresentado anteriormente. Portanto, não existe planejamento urbano com essa
abrangência.
As águas de chuva devem ser direcionadas para a rede de drenagem, poisnão
necessitam de tratamento e seu destino final deve ser algum manancial, como lagoas,
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rios ou praias. Os imóveis não podem canalizar água da chuva para a rede de esgoto, se
por acaso isso vier a acontecer o resultado é o surgimento de transbordamento, pois as
tubulações de esgoto foram projetadas somente para receber águas residuárias. Da
mesma forma a população não deve fazer ligação de esgoto em rede de drenagem,
quando isso acontece o esgoto que deveria receber tratamento e acaba poluindo os
mananciais.
3.3.1.2

Descrição dos Sistemas de Manutenção da Rede de

Drenagem.
Não foram encontrados registros de estudos e/ou projetos relacionados à
drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana, apenas a existência de tais
sistemas em alguns bairros da sede municipal. Estas redes foram executadas ao longo
dos anos sem planejamento e projetos técnicos, por isso não há um sistema de
manutenção

da

rede

de drenagem

existente,

quando há necessidade

existe

desobstrução da rede.
3.3.1.3

Fiscalização do cumprimento da Legislação vigente.

Não há fiscalização no controle ambiental pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente relacionado ao lançamento de esgoto ou efluente em rede hidrográfica
existente, no caso o rio Paracauari, assim como nenhuma outra secretaria municipal
fiscaliza o sistema de drenagem urbana existente.
3.3.1.4

Nível de atuação da Fiscalização em Drenagem Urbana.

A secretaria Municipal de obras possui um controle na questão da limpeza de
algum resíduo que venha obstruir canais, igarapés ou vias. Os equipamentos e
máquinas são acionados e realizam esse controle pontual.

3.3.1.5

Órgãos Municipais com ação em Controle de

Enchentes e DrenagemUrbana.
Não foram encontrados registros de estudos e/ou projetos relacionados à
drenagem e manejo de águas pluviais de Salvaterra. Existe apenas sistemas
improvisados em alguns bairros da sede municipal que foram executadas ao longo dos

154

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
anos sem planejamento e projetos técnicos, desta forma não se pode identificar dos
órgãos municipais com provável ação de controle de enchentes e drenagem urbana.
3.3.1.5

Obrigatoriedade da Micro drenagem para

implantação de loteamentos ouabertura de ruas.
Na pesquisa realizada no acervo de legislações municipal não existe nenhuma
obrigatoriedade da micro drenagem para implantação de loteamento ou abertura de
ruas.
3.3.1.6
Separação
Esgotamento Sanitário.

entre

os

Sistemas

de

Drenagem

e

de

O sistema de drenagem existente é unificado com o esgotamento sanitário
apresentando exceções quando os domicílios possuem fossa absorvente ou sumidouro,
sendo que todas as ligações de esgotamento sanitário são consideradas clandestinas no
sistema de drenagem pluvial.
3.3.1.7

Ligações Clandestinas de Esgotos Sanitários ao Sistema

de DrenagemPluvial.
Pela precariedade do sistema de drenagem e a inexistência de sistema
público de esgotamento sanitário, todas as ligações de esgotamento sanitário são
consideradas clandestinas, não podendo ser mensurada.
3.3.1.8

Problemas Observados na Área Urbana.

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município de
Salvaterra é inexpressivo e encontra-se deficitário.
Não houve ainda o registro de nenhum caso de enchentes. Com relação a
alagamentos, sabe-se que ocorre somente em regiões de baixo nível topográfico que
podem ser talvegues e fundos de vale, pois os mesmos ainda não estão aptos para uma
função tão importante que é a captação e transporte destas águas para lugar seguro
sem registrar prejuízos para o trafego de pessoas e veículos e também sem causar
prejuízos para comunidade. No geral alagamento no município só ocorre em pontos
isolados da cidade.
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Como complicador adicional surge à questão da deficiência da limpeza
pública que provoca a acumulação de resíduos sólidos em diversas áreas provocando
obstrução em os cursos de águas naturais.
No que se refere ao escoamento subterrâneo, sabe-se que esse processo
ocorre através de infiltrações no solo e canais de drenagem artificial, (valas de drenagem
a céu aberto) ocorrendo o direcionamento das águas pluviais para os fundos de vale,
que levam esses afluentes para os rios e igarapés existentes no município. Esse
processo acontece muitas vezes através de canais improvisados que em muitos casos
estão assoreados e não oferecem condições para drenagem.
3.3.1.9

Manutenção e Limpeza da Drenagem Natural e Artificial.

Não há registros de manutenção e limpeza da drenagem natural e artificial em
Salvaterra. Apenas os serviços de coleta de resíduos sólidos são efetuados pela
Prefeitura.
3.3.1.10

Fundos de vale

Na zona urbana do Município o principal percurso das águas da chuva se dá
da seguinte maneira: as águas decorrentes da chuva são lançadas em igarapés e
seguem para o rio Paracauari.
3.3.2 ZONA RURAL
Na zona rural do município de Salvaterra não existe um sistema de drenagem,
as águas pluviais escoam superficialmente sobre as vias, resultando em alagamentos
em algumas vias com nível topográfico desfavorável.
Diante do exposto, mostraremos a seguir a situação atual de algumas
comunidades na zona rural do município de Salvaterra.
3.3.2.1

Comunidade Quilombola de Rosário.

A Comunidade tem cerca de 30 famílias, é uma vila pequena e as vias são em
piçarreira. Na vila não existe sistema de drenagem e a água da chuva é escoada
superficialmente e segue direto para o igarapé Rosário (Figura 155 e 156).
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Figura 155 e 156: Vias sem sistema de micro drenagem – Comunidade do Rosário
Fonte: Comitê Executivo

Figura 157: Igarapé Rosário – Destino final das águas pluviais
Fonte: Comitê Executivo

3.3.2.2

Vila Quilombola Boa Vista.

A Vila tem aproximadamente 100 famílias. Na visita in loco, pôde-se observar
que as vias são em piçarreira e não possui sistema de drenagem. As águas da chuva são
escoadas superficialmente e seguem para um córrego (Figura 158e 159).
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Figura 158 e 159: Vias sem sistema de micro drenagem – Vila Boa Vista
Fonte: Comitê Executivo

3.3.2.3

Distrito de Joanes

O Distrito de Joanes tem aproximadamente 1 mil habitantes, é uma vila
bastante grande. A maioria das vias são em piçarreira, existindo apenas 3 vias com
pavimentação asfáltica e não existe sistema de drenagem. A água da chuva é escoada
superficialmente e desce para a praia com destino final o rio Pará. (Figura 160 e 161).

Figura 160 e 161: Vias com pavimentação asfáltica sem sistema de drenagem Fonte:
Comitê Executivo
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Figura 162 e 163: Vias sem microdrenagem no Distrito de Joanes.
Fonte: Comitê Executivo

Figura 164: Praia de Joanes – Rio Pará
Fonte: Comitê Executivo

3.3.2.4

Distrito de Monsarás

No Distrito de Monsarás não existe sistema de drenagem. A água pluvial escoa
superficialmente nas vias resultando em pontos de alagamentos de pequena duração,
destinando-se para os fundos dos quintais (Figura 165 e 166).
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Figura 165 e 166: Vias sem microdrenagem no Distrito de Monsarás.
Fonte: Comitê Executivo

3.3.2.5

Vila Água Boa

A Vila Água Boa tem cerca de 200 famílias, as vias são em piçarreira e não
possui sistema de drenagem, as águas da chuva escoam superficialmente e caiem no
igarapé (Figura 167 e 168).

Figura 167 e 168: Vias sem microdrenagem na Vila Água Boa
Fonte: Comitê Executivo

3.4 ANÁLISE DA CAPACIDADE LIMITE COM ELABORAÇÃO DE CROQUI
GEO -REFERENCIADO DAS BACIAS CONTRIBUINTES PARA A MICRODRENAGEM
Como o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município de
Salvaterra é inexpressivo e encontra-se deficitário, e não foram encontrados registros de
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estudos e/ou projetos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana
e rural da cidade, não foi possível proceder análise.
3.5 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO
Como o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município de é
inexpressivo e encontra-se deficitário, e não foram encontrados registros de estudos e/ou
projetos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana e rural da
cidade, não possuem registros de receitas operacionais e despesas de custeio de
investimento.
3.6 INDICADORES

OPERACIONAIS,

ECONOMICOS-FINANCEIROS,

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Como o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais do município é
inexpressivo e encontra-se deficitário, e não foram encontrados registros de estudos e/ou
projetos relacionados à drenagem e manejo de águas pluviais na área urbana e rural da
cidade,

não

há

registros

de

indicadores

operacionais,

econômico-financeiros,

administrativos e tampouco de qualidade dos serviços prestados.
3.7

INCIDÊNCIA DE MALÁRIA NA REGIÃO
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), malária é a doença

infectocontagiosa tropical que mais causa problemas sociais e econômicos no
mundo. Presente em mais de 100 países, a malária ameaça 40% da população
mundial. A cada ano, 500 milhões de pessoas são infectadas e dois milhões
morrem da doença,levando a óbito uma criança a cada 30 segundos.
A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, como o
Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae e Plasmodiumovale. Os
dois primeiros ocorrem em nosso país e são mais frequentes na região amazônica.
No município de Salvaterra de acordo com os dados do Sistema de Informação
da Atenção Básica (SIAB), a incidência de casos de malária, entre os anosde 2000 a 2014,
houve uma diminuição expressiva, de 128 casos para 01 caso, respectivamente (Gráfico
5). Nenhum dos casos registrados ocasionaram óbitos.

161

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA

INCIDÊNCIA DE MALÁRIA
250

200

150

100
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Gráfico 5: Incidência de casos de Malária – Salvaterra
Fonte: SIAB/2017

4. INFRAESTRUTURA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
CONSIDERAÇÕES GERAIS

A carência de saneamento básico, especialmente da disposição final adequada
dos resíduos, repercute diretamente sobre a qualidade de vida de um Município. Sendo
assim, cabe ao Poder Público o exercício do planejamento municipal considerando a
questão dos resíduos sólidos como um instrumento do desenvolvimento político e de
sustentabilidade econômica e ambiental.
A solução dos problemas relacionados à limpeza urbana e coleta de resíduos
exige esforços conjuntos dos cidadãos e da população, cabendo à Prefeitura, a maior
parcela, já que dispõe de meios para educar a população, difundir e intensificar práticas
sanitárias e impor ao público, obrigações que facilitem o trabalho oficial e ajudem a manter
limpa a cidade.
Levando-se em consideração a necessidade de organização, ampliação e
intensificação das práticas sanitárias por parte do Poder Público, observa-se que o
estabelecimento do Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos - conjunto de ações
normativas, operacionais, financeiras e de planejamento para coleta, separação,
tratamento e disposição adequada dos resíduos – permitirá que a população do
Município defina a melhor combinação de soluções necessárias, compatíveis às
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condições locais.
Nesse contexto, o produto C do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Salvaterra aparece com o intuito de diagnosticar o atual sistema de limpeza pública,
coleta e destinação de resíduos sólidos, classificando fisicamente os resíduos gerados,
caracterizando o sistema de coleta e demonstrando a técnica utilizada para a remoção do
material coletado, desde a sua geração até o seu destino final.
Considerando a definição de saneamento básico da Lei Federal nº. 11.445 de
2007, citada anteriormente, neste item, serão dadas ênfase às questões relacionadas ao
resíduo doméstico e originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.
Contudo, devido à questão dos resíduos sólidos do Município estar ligada diretamente à
sustentabilidade ambiental, qualidade da água e saúde da população, será apresentada
a seguir uma caracterização geral dos resíduos sólidos do Município, utilizando como
base dados secundários disponíveis.
ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS EXISTENTES RELACIONADOS COM A

4.1

GESTÃO DE RESÍDUOS NO MUNICÍPIO
O Município de Salvaterra, de mesma sorte da maioria dos municípios
paraenses,

possui

uma

legislação

própria

modesta,

repetitiva,

muitas

vezes

controversa quando confrontadas as diversas leis municipais e finalmente carente de
adequações para que permita uma gestão integrada e eficiente dos resíduos sólidos.
Nesse sentido, a proposta é revogar os diversos institutos existentes e
instituir, através de Lei, a Política Municipal de Saneamento Básico de Salvaterra,
abarcando toda a legislação correlata em um único Instrumento Legal, facilitando a
gestão, acompanhamento e fiscalização dos resíduos sólidos gerados no município.

4.1.1 Plano Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
O município não possui Plano Diretor de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos.
4.1.2 Plano Diretor Municipal
Salvaterra

teve

seu

Plano

Diretor

Municipal

instituído

pela

LEI

COMPLEMENTAR Nº 1.135/2006, cuja emenda “Institui o Plano Diretor Participativo do
Município de Salvaterra, e dá outras providencias”.
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O conteúdo da sobredita lei traz em seu Capítulo IV DA POLÍTICA
AMBIENTAL E DE SANEAMENTO, Subseção IV Resíduos Sólidos:
Art. 68 – A política de Gestão de Resíduos Sólidos tem como objetivos
I - promover a saúde pública;
II - proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente urbano;
III - preservar os recursos naturais.
Art. 69 – São diretrizes para a Política de Gestão de Resíduos:
I. - implementar gestão eficiente e eficaz do sistema de limpeza urbana,
garantindo a prestação dos serviços essenciais à totalidade da população, o tratamento
e a disposição final ambientalmente adequados dos resíduos sólidos remanescente;
II. - estimular e promover programas de educação ambiental para a população;
III. – minimizar a quantidade de resíduos sólidos por meio da redução da geração
excessiva, da reutilização e reciclagem;
IV. - controlar os meios de geração de resíduos nocivos e fomentar a utilização de
alternativas com menor grau de nocividade;
V. - implementar o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada
dos resíduos remanescentes;
VI. – coibir a disposição inadequada de resíduos sólidos mediante a educação
ambiente, a oferta de instalações para a sua disposição, bem como a fiscalização efetiva;
VII. – estimular o uso, reuso e reciclagem de resíduos, em especial, ao
reaproveitamento de resíduos inertes da construção civil;
VIII. – integrar, articular e cooperar com municípios da Região para o tratamento e
a destinação dos resíduos sólidos;
IX. - garantir o direito do cidadão de ser informado, pelo produtor e pelo Poder
Público, a respeito dos custos e de potencial de degradação ambiental dos produtores e
serviços ofertados;
X. - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de novas
técnicas de gestão, minimização, coleta, tratamento e disposição final de resíduos
sólidos;
§ 1º Os programas de educação ambiental visam a destacar a importância do
consumo de produtos e serviços que não degradem o meio e com menor geração de
resíduos sólidos e a relevância da adequada separação na origem, acondicionamento e
disponibilização dos resíduos para fins de coleta e fomento à reciclagem.
§ 2º A educação ambiental, a oferta de instalações para a sua disposição, bem
como a fiscalização efetiva deverão ser implementados com vistas à disposição
adequada de resíduos sólidos.
Art. 70 – O plano setorial de resíduos disporá sobre:
I. – áreas para a implementação de aterros sanitários e de resíduos inertes de
construção civil;
II. – implantação de unidades de tratamento e destinação final e sua
implantação;
III. – descentralização territorial na prestação dos serviços;
IV. – indicadores de qualidade do serviço de limpeza urbana que incorporem a
pesquisa periódica de opinião pública;
V. – valores remuneratórios para os serviços públicos de limpeza urbana, com
transparência e controle social;
VI. – cooperação com os demais municípios da Região na política de gestão de
resíduos sólidos.
Parágrafo único – O plano setorial de resíduos sólidos deverá ser elaborado de forma
integrada com Plano de Gestão de Saneamento Ambiental Integrado.
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4.1.3 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
O município não possui Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.
4.1.4 Política Municipal de Resíduos Sólidos
O município instituiu através da Lei nº 1.189/2016 a Política Municipal de
Resíduos Sólidos, como descrito abaixo:
Art. 1º - Esta Lei institui a Politica Municipal de Resíduos Sólidos e
define princípios, metas, objetivos e diretrizes para a Gestão Integrada e
compartilhada de Resíduos Sólidos, com vista à prevenção e ao controle da
poluição; à proteção e a recuperação da qualidade do meio ambiente e a
promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos
ambientais do município de Salvaterra.

Apesar de ter esta Lei instituída, o Município não possui o Plano Municipal de
Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. O que foi possível verificar em levantamentos
junto a Prefeitura Municipal é que houve apenas a criação da Política sem haver as
normas do sobredito Plano, estando em desacordo com o que preconizaa Política Nacional
de Resíduos Sólidos.
4.1.5 Política Municipal de Saneamento
O município instituiu através da Lei nº 1.156/2011 a Política Municipal de
Saneamento, como descrito abaixo:
Art. 1º - A Política Municipal de Saneamento do Município de
Salvaterra, reger-se-á pelas disposições desta Lei, de seus regulamentos e das
normas administrativas deles decorrentes e tem por finalidade assegurar a
proteção da saúde da população e a salubridade do meio ambiente urbano, além
de disciplinar o planejamento e a execução das ações, obras e dos serviços de
saneamento do Município.

Apesar de ter esta Lei instituída, o Município não possui o Plano Municipal de
Saneamento Básico. O que foi possível verificar em levantamentos junto a Prefeitura
Municipal é que houve apenas a criação da Política sem haver as normas do sobredito
Plano, estando em desacordo com o que preconiza a Política Nacional de Saneamento
Básico.
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CONSIDERAÇÕES:
De acordo com o que dispõe o arcabouço legal do município e o que foi
possível verificar em visitas “in loco”, o Poder Público tem conhecimento de suas
responsabilidades quanto ao manejo dos resíduos sólidos para garantir a proteção da
saúde humana e oferecer um ambiente adequado. Nestes instrumentos, estão
estabelecidos a universalização dos serviços de coleta de resíduo e limpeza de vias
públicas, o incentivo e apoio à conscientização ambiental, a coleta seletiva, a reciclagem,
disposição e tratamento, além da responsabilização dos responsáveis pordanos ambientais
causados pelos resíduos sólidos. Entretanto, observando a situação atual do Município foi
possível constatar a carência ao atendimento dos dispositivos legais, já que o manejo
adequado dos resíduos sólidos preconizado não está sendo realizado em sua totalidade.
Uma das dificuldades existentes no trato do problema está no fato de que os
resíduos sólidos por si só apresentam um problema particular, pois percorrem um longo
caminho – geração, descarte, coleta, tratamento e disposição final – e envolvem diversos
segmentos da sociedade, de modo que o tratamento meramente técnico realizado no
Município tem apresentado resultados pouco animadores. Outra dificuldade são os
recursos envolvidos, pois são necessários investimentos vultosos para a aquisição de
equipamentos, treinamentos, capacitação, controle e custeio de todo o sistema de manejo
de resíduos sólidos.
Um fator importante para a deficiência ao atendimento das diretrizes da
própria legislação é a ausência do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos e Plano Municipal de Saneamento Básico, para que se possa garantir o manejo
de resíduos sólidos de forma planejada e regulamentada, com fiscalização e
monitoramento ambiental.

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas, as quais se baseiam
em determinadas características ou propriedades. A classificação é relevante para a
escolha da estratégia de gerenciamento mais viável.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 10.004,
os resíduos são definidos como restos de atividades humanas, consideradas pelos
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geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis e geralmente em estado sólido,
semissólido ou semilíquido (com conteúdo líquido insuficiente para que este líquido possa
fluir livremente). Esta norma cita também que, os resíduos podem ser classificados de
acordo com a sua natureza física (seco e molhado), sua composição química (matéria
orgânica e inorgânica), como também pelos riscos potenciais ao meio ambiente (perigoso,
não inerte e inerte).
Os resíduos sólidos também podem ser classificados de acordo com sua
origem em (D’Almeida & Vilhena, 2000):
Domiciliar: é aquele originário na vida diária das residências, na própria
vivência das pessoas. O resíduo domiciliar pode conter qualquer material descartado, de
natureza química ou biológica, que possa pôr em risco a saúde da população e o
ambiente. Dentre os vários tipos de resíduos, os domiciliares representam sério
problema, tanto pela sua quantidade gerada diariamente quanto pelo crescimento
urbano desordenado e acelerado. Ele é constituído principalmente por restos de
alimentos, produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, embalagens em geral,
papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de outros itens;
Comercial:

é

oriundo

dos

estabelecimentos

comerciais,

tais

como,

supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes etc. O resíduo
destes estabelecimentos tem forte componente de papel, plásticos, embalagens diversas
e resíduos resultantes dos processos de higiene dos funcionários, tais como, papéis
toalha, papel higiênico e etc.;
Público: oriundo dos serviços de limpeza pública, incluindo os resíduos de
varrição de vias públicas e logradouros, podas arbóreas, feiras livres, corpos de animais,
bem como da limpeza de galerias e bocas de lobo, córregos e terrenos;
Serviços de Saúde: resíduos sépticos, que contém ou podem conter germes
patogênicos,

oriundos

de

hospitais,

clínicas,

laboratórios,

farmácias,

clínicas

veterinárias, postos de saúde e etc. composto por agulhas, seringas, gazes, bandagens,
algodões, órgãos ou tecidos removidos, meios de culturas e animais utilizados em testes
científicos, sangue coagulado, remédios com prazo de validade vencido e etc.;
Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários: resíduos que
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também podem potencialmente conter germes patogênicos oriundos de outras
localidades (cidades, estados, países) e que são trazidos a estes através de materiais
utilizados para higiene e restos de alimentação que podem ocasionar doenças. Os
resíduos assépticos destes locais, neste caso também são semelhantes aos resíduos
domiciliares desde que coletados separadamente e não entrem em contato direto com os
resíduos sépticos;
Industrial: oriundo de diversos segmentos industriais (indústria química,
metalúrgica, de papel, alimentícia, etc.), este tipo de resíduo pode ser composto por
diversas substâncias, tais como cinzas, lodo, óleos, ácidos, plásticos, papéis, madeiras,
fibras, borrachas, tóxicos etc.
Agropecuário: oriundos das atividades agropecuárias, como embalagens de
adubos, defensivos e rações, tais resíduos recebem destaque pelo alto número emque são
gerados, destacando-se, as enormes quantidades de esterco animais gerados nas
fazendas de pecuária extensiva;
Entulho: são os resíduos da construção civil, oriundos de demolições e restos
de obras, bem como solos de escavações e etc., geralmente material inerte, passível de
reaproveitamento, porém, geralmente contém materiais que podem lhe conferir
toxicidade, como restos de tintas e solventes, peças de amianto e diversos metais.

4.3

GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4.3.1

Caracterização dos resíduos sólidos gerados em Salvaterra

Os resíduos sólidos oriundos das atividades humanas nos ambientes urbanos
classificam-se em diversas categorias, em função de sua natureza e origem, conforme
citados anteriormente. Como integrantes das principais categorias podemos citar os
resíduos domiciliares (residenciais e comerciais), os resíduos públicos (resultantes
das atividades de varrição, roçada, capina e raspagem de vias e logradouros públicos,
limpeza de bocas de lobo, etc.), e os resíduos de serviços desaúde, entre outros.
Em levantamentos de campo foi possível constatar que a geração dos
resíduos sólidos no município de Salvaterra se dá principalmente pelas atividades
econômicas presentes no mesmo. As origens de seus resíduos são, de acordo com a
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classificação:
Resíduos Domésticos (residências, comércios, edifícios residenciais, escolas);
Serviço de Limpeza Pública (varrição, capina, roçada, galhadas);
Resíduos de Serviços de Saúde;
Resíduos Industriais (serraria, marcenaria);
Entulho;
Resíduos de Construção e Demolição;
Agropecuária (gado, suínos)
As Figura 169, 170, 171 e 172 exemplificam a geração de resíduos no
Município:

Figura 169 e 170: Resíduos de poda e resíduos de construção civil
Fonte: Comitê Executivo

Figura 171 e 172: Resíduos comerciais e domiciliares
Fonte: Comitê Executivo
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A Prefeitura Municipal de Salvaterra, tem ciência da importância do
conhecimento da natureza dos resíduos que produz, mas não realiza nenhuma
caracterização quantitativa e qualitativa desses resíduos domiciliares gerados no
Município. O município não faz a análise gravimétrica para conhecer o percentual de
cada componente presente em uma massa de resíduo, possibilitando a avaliação do
potencial de reciclagem dos componentes e o melhor gerenciamento.
Considerando que a geração de resíduos está diretamente relacionada a
fatores referentes ao estilo de vida da população, a implantação de programas de coleta
seletiva e à existência de uma política de gestão de resíduos sólidos, necessita de dados
atuais a ser levantados pelo Município para uma projeção da quantidade de cada tipo de
resíduo.

4.3.2

Produção Per Capta de Resíduos Domésticos

A geração “per capta” relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerados
diariamente e o número de habitantes de determinada região. Segundo o Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2012), considerando a faixa
populacional do Município, a massa coletada de resíduos (domiciliares e públicos) per
capta em relação à população urbana apresenta uma variação média para o Brasil de 0,50
a 1,30 kg/hab./dia, conforme tabela 32.

Tabela 32: Geração per capta de resíduos domésticos do Brasil
Tamanho da Cidade
Pequena
Média
Grande
Megalópole

População Urbana

Geração Per Capta

(habitantes)

(kg/hab./dia)

Até 30.000

0,50

De 30.000 a 500.000

De 0,50 a 0,80

De 500.000 a 3.000.000

De 0,80 a 1,00

Acima de 3.000.000

De 1,00 a 1,30

Fonte: SNIS, 2012

De acordo com a população de Salvaterra de 20.183 habitantes (IBGE, 2010),
o Município se enquadra, conforme a tabela acima, em cidade de pequeno porte
utilizando um per capta médio de 0,50 kg/hab./dia. Então verifica-se:
População do município (P) = 20.183 habitantes;

170

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE SALVATERRA
Geração de resíduos sólidos por habitantes (q) = 0,50 kg/dia
Geração de resíduos sólidos (PL) = 20.183 x 0,50 = 10.091,5 kg/dia ou 10 t/dia.
Com isso, conclui-se que Salvaterra possuindo 20.183 hab. (IBGE, 2010), gera
10.091,5 kg/dia. Por ano, esse valor chega aproximadamente 3.683.397,5kg/ano.
SERVIÇOS EXECUTADOS

4.4

4.4.1

ZONA URBANA

O município de Salvaterra, através da Secretaria Municipal de Obras,
Transporte

e

Urbanismo

é

responsável

pelo

gerenciamento

dos

serviços

de

acondicionamento, coleta, transporte, destinação final, limpeza urbana (varrição de vias
públicas, capina e roçagem, corte de raízes e supressão de árvores), retirada de entulhos
volumosos e da construção civil, a qual atende cerca de 100% da população da zona
urbana. Para a execução destes serviços a Secretaria disponibiliza pessoal e
equipamentos próprios.
4.4.1.1

Resíduos sólidos domésticos e comerciais – Coleta

convencional,acondicionamento e transporte
Na zona urbana de Salvaterra é realizada a coleta convencional dos resíduos
sólidos domésticos e comerciais (equiparados a domésticos). A principal característica
dos resíduos comerciais é oriunda de embalagens de alimentos, eletrodomésticos, restos
do beneficiamento de verduras e frutas, em sua maioria compostos de: plásticos, papelão,
madeira e restos de alimentos.
A coleta é garantida diariamente de domingo a domingo, nos turnos da manhã
das 06 h 30 min às 12 h 00 min e tarde das 14 h 00 min às 16 h 00 min e atende cerca de
90% dos domicílios da cidade. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras a
coleta realizada no período da tarde é direcionada para os resíduos provenientes de
comércio e os pendentes da manhã. O roteiro da coleta é distribuído pelos bairros nos
dias e horários definidos, conforme tabela 33.
A coleta no bairro Coqueirinho é realizada de segunda à sábado das 06h 30
min às 12 h 00 min por 10 carroceiros, que utilizam carroças com animal. Estes fazem
parte da Associação dos Carroceiros de Salvaterra.
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Tabela 33: Frequência/ horário/ roteiro da coleta domiciliar/comercial

Frequência

Rota de Coleta

Horário

Centro
Paz de Carvalho
Marabá
Tartarugão
Caju
Centro
Paz de Carvalho
Marabá
Tartarugão
Caju
Morada Nova
Nova Colônia

06h30 – 12h00

Centro
Paz de Carvalho
Marabá
Tartarugão
Caju

06h30 – 12h00

Centro
Paz de Carvalho
Marabá
Tartarugão
Caju

06h30 – 12h00

Centro
Paz de Carvalho
Marabá
Tartarugão
Caju

06h30 – 12h00

Sábado

Nova Colonia
Morada Nova

06h30 – 12h00

Domingo

Centro
Paz de Carvalho
Marabá
Tartarugão
Caju

06h30 – 12h00

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta - feira

Quinta - feira

Sexta - feira

14h00 – 16h00

06h30 – 12h00
14h00 – 16h00

14h00 – 16h00

14h00 – 16h00

14h00 – 16h00

Fonte: Secretaria Municipal de Obras, 2017

Os resíduos sólidos domiciliares e comerciais são acondicionados em lixeiras
individuais, tambores e sacolas plásticas providenciados pelos próprios moradores e
dispostos em frente das residências (Figura 173 e 174).
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Figura 173 e 174: Acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares.
Fonte: Comitê Executivo

A população de modo geral sofre com as deficiências do município com relação
a falta de recipientes para armazenamento dos resíduos nas praças, escolas, vias
públicas, mercados, entre outros.
Foi possível observar, “in loco”, que o município não possui infraestrutura para
gerenciar o sistema de resíduos sólidos. Mesmo em locais com recipientes os resíduos
são acondicionados de forma inadequada, trazendo desconforto e risco a saúde da
população.

Figura 175 e 176: Acondicionamento irregular de resíduos sólidos domiciliares nas vias públicas
Fonte: Comitê Executivo

Para a prestação do serviço de coleta e transporte dos resíduos domiciliares e
comerciais, a Prefeitura conta com 22 funcionários, dos quais 07 trabalham como
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coletores, 05 motoristas e 10 coletores em carroças. Todos são funcionários temporários
(Tabela 34).
Tabela 34: Quadro funcional da Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais.

Descrição
Profissionais

Coletores

Motorista

Total

17

05

22

Fonte: Secretaria Municipal de Obras/2017.

Para realizar a coleta e transporte diariamente na zona urbana, são utilizados
05 veículos, entre estes: 02 caminhões caçamba basculante truncado, com capacidade de
14 m³ e 03 caçambas toco. Além de 10 carroças com animal (búfalo) (Tabela 35).
Tabela 35: Frota disponível para coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais

Veículos
Caçamba Truncada
Caçamba toco
Carroça

Capacidade
(m³)

Quant.

Propriedade

01

Prefeitura

01

Alugada

01

Prefeitura

-

-

02

Alugada

-

-

10

Alugada

-

--

14

Ano
-

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente/2017.

As Figura 177 e 178 abaixo exemplificam a coleta e o transporte dos resíduos
sólidos domiciliares e comerciais na zona urbana do Município de Salvaterra.

Figura 177 e 178: Coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares
Fonte: Comitê Executivo

Analisando a coleta, a estrutura funcion al e a frota existente em Salvaterra, foi
possível identificar que apesar do Município possuir um roteiro definido e planejado da
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coleta dos resíduos sólidos domiciliares com um cronograma definido, a falta de
organização e a necessidade da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico
são fundamentais para que este planejamento seja realizado com qualidade, garantindo o
mínimo de limpeza da cidade.
A estrutura funcional disponibilizada apresenta uma carência, pois a mão de
obra existente é insuficiente para o efetivo atendimento dos serviços de coleta, verificando
a necessidade de ampliação e capacitação do quadro funcional.
Em relação à frota existente, observou-se a necessidade de ampliação e
manutenção para o atendimento eficiente de toda a população do Município.
Não existe tratamento adequado para o processamento desses resíduos e
todos os resíduos sólidos domiciliares e comerciais são destinados ao lixão municipal.

4.4.1.2

Limpeza Pública

No município de Salvaterra os serviços de varrição; capina e roçagem; pintura
do meio fio; retirada de resíduo das valas; limpeza das praças, limpeza da praia, feira e
calçadas; podas de árvores e terraplanagem são realizados pela Secretaria Municipal de
Obras, de acordo com a necessidade e demanda solicitada, não existindo um cronograma
de atividades para execução desses serviços por bairro. Alguns desses serviços serão
descritos a seguir:
4.5.1.2.1 Varrição
O serviço de varrição existente compreende a varrição de vias e logradouros
públicos, limpeza e conservação de praças, feiras livres, calçadas, sarjetas, escadarias e
qualquer outra via pública, sendo a mesma pavimentada ou não, agregando resíduos que
se acumulam como folhas, papéis, pontas de cigarro, sacos plásticos, etc.
A varrição ocorre diariamente de domingo a domingo pela manhã de 03h00min
as 06h00min. É realizada apenas no centro da cidade da 1ª a 8ª rua, onde o fluxo de
pessoas é mais intenso e há presença de comércios e nas praças.
Conforme informações da Secretaria Municipal de Obras a varrição é realizada
de forma manual. Em relação à rotina operacional, os serviços de varrição são efetuados
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por uma única equipe, que tem a incumbência de varrer os resíduos, acumulando-os em
montículos ao longo das sarjetas, para posteriormente ser recolhido junto a coleta
domiciliar feita por 3 carroças com animal.
Para a realização dos serviços de varrição a Secretaria Municipal de Obras
possui 09 (nove) funcionários, sendo 01 (um) fiscal e 08 varredores.
Foi possível observar em campo, que não há utilização de Equipamentos de
Proteção Individual – EPI. Os equipamentos e ferramentas utilizadas no serviço são
apenas vassouras, carro de mão, ancinhos e pá.

Figura 179 e 180: Varrição
Fonte: Comitê Executivo

4.5.1.2.2 Capina e Roçagem

Conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS
(2011) a capina e roçagem compreendem os seguintes serviços:
Capina: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou
mecanizado, ou à supressão, por agentes químicos, da cobertura vegetal rasteira
considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, bem como
em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo eventualmente a remoção de
suas raízes e incluindo a coleta dos resíduos resultantes;
Roçagem: conjunto de procedimentos concernentes ao corte, manual ou
mecanizado, da cobertura vegetal arbustiva considerada prejudicial e que se desenvolve
em vias e logradouros públicos, bem como em áreas não edificadas, públicas ou
privadas, abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. Na maioria dos casos, a
atividade de roçada acha-se diretamente associada à de capina, sendo geralmente
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executada preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação de maior porte
existente no trecho a ser capinado.
A caracterização da situação atual da capina e roçagem no Município foi
elaborada com base em informações obtidas junto a Secretaria Municipal de Obras.
A capina e roçagem não possuem um cronograma específico e são realizadas
diariamente de segunda a sexta pela manhã de 06h30min às 12h30min emtoda a extensão
de vias do Município de acordo com a necessidade do local ou por meio de demanda
(solicitação de algum morador). Para a realização desse serviço na zona urbana, a
Secretaria Municipal de Obras conta com 18 funcionários, sendo 14 na capina e 03 na
roçagem.
Os serviços de capina e roçagem são realizados de forma manual e mecânica.
Da estrutura mecânica a sede dispõe de 03 roçadeiras enquanto que para a estrutura
manual os serviços são realizados por equipes equipadas com enxadas, foice, terçado,
vassoura, carrinhos de mão, pá, que removem os detritos e promovem a formação de
montes até o recolhimento final pelo caminhão coletor. Os resíduos coletados da capina
são transportados pela caçamba basculante da coleta domiciliar e da roçagem são
transportados por uma carroça com animal. Todos esses resíduos são depositados em
área separada dos demais resíduos no lixão municipal.

Figura 181 e 182: Capina e roçagem
Fonte: Comitê Executivo

4.5.1.2.3 Limpeza de Praia
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A limpeza das praias Grande e Pinheirinho são realizadas todos os dias no
período da manhã. Na Praia Grande a limpeza é realizada por 09 funcionários, sendo: 01
fiscal e 08 coletores. Para a coleta e transporte desses resíduos é utilizado a caçamba
basculante truncada da coleta domiciliar. Na Praia do Pinheirinho a limpezaé realizada por
02 funcionários e a coleta e transporte é feita pela mesma equipe da coleta da capina.
Todos os resíduos coletados nessas praias são encaminhados parao lixão municipal.

4.4.1.3

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles oriundos de qualquer
atividade de natureza médico-assistencial humanos ou animal - clínicas odontológicas,
veterinárias, farmácias, centros de pesquisa - farmacologia e saúde, medicamentos
vencidos, necrotérios, funerárias, medicina legal e barreiras sanitárias (ANVISA, 2006).
A Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, dispõe em seu art.
20 que os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) devem elaborar eimplantar
seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS). O referido
documento legal se aplica a todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde
humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços
onde se realizem atividades de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e
farmácias inclusive as de manipulação;estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de
saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos;
importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in
vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de
tatuagem, entre outros similares.
O município de Salvaterra não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS) de acordo com o que dispõe a legislação vigente.
Os estabelecimentos geradores desses resíduos no Município são as Unidades
de Saúde.
O sistema de coleta, transporte e destinação dos resíduos oriundos dos
serviços de saúde nos estabelecimentos públicos são realizados pela Secretaria
Municipal de Saúde. A coleta é feita regularmente de acordo com a necessidade e
dependendo da quantidade armazenada. Os resíduos permanecem armazenados em
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sacos plásticos comuns em local específico nas unidades de saúde e transportados em
um carro comum para o lixão. No lixão existe uma área para enterrar ou queimar somente
os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS).
Não há um levantamento para a quantificação dos resíduos gerados pelos
estabelecimentos de saúde. Portanto, observa-se a necessidade imediata da elaboração
e implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde no
município, já que todo estabelecimento gerador de RSS deve proporcionar um manejo
seguro de seus resíduos, de maneira a organizá-los em todasas suas etapas, as quais são:
Segregação, Acondicionamento, Identificação, Transporte interno, Armazenamento
Temporário, Tratamento, Armazenamento Externo, Coleta e Transporte Externos e
Disposição Final.

4.4.1.4

Resíduos de Construção e Demolição (Entulho)

Um dos resíduos sólidos urbanos mais comuns é o chamado “entulho”, ou
resíduos de construção e demolição – RCD ou de construção civil - RCC, aqui definidocomo
o conjunto de resíduos da indústria da construção civil, e oriundo de demolições ou sobras
de construções. Apresenta como características particulares a predominância de
materiais inertes e passíveis de reaproveitamento, além de condições diferenciadas de
geração, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final.
A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº. 307 de 05
de julho de 2002 é o instrumento legal determinante no quesito dos resíduos daconstrução
civil. Esta define quem são os geradores, quais são os tipos de resíduos e as ações a
serem tomadas quanto à geração e destinação destes. Em relação aos geradores estes
são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou
empreendimentos que gerem os resíduos.
É fruto desta resolução e recentemente da Política Nacional de Resíduos
sólidos – 12.305/2010, no seu art. 20 a obrigação dos municípios quanto à elaboração do
Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, que deverá
estabelecer as diretrizes e técnicas para que os grandes geradores preparem o Projeto de
Gerenciamento

de

Resíduos

da

Construção

Civil

(PGRCC)

que

deverá

ser

obrigatoriamente entregue antes do início das obras. Além disto, no referido Plano
também estará contemplado um Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, com procedimentos para o exercício das responsabilidades dos
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pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza
urbana local.
A principal característica dos resíduos de construção e demolição em
Salvaterra se dá pela composição de areia, galhos, matos, folhas, bem como pequenas
quantidades de plásticos.
No município estes resíduos são amontoados nas ruas em frente as obras que
estão sendo executadas e de segunda a sexta a Secretaria Municipal de Obras faz a
coleta desse material. A coleta é realidade pela mesma equipe que faz a coleta domiciliar,
da roçagem e da praia do Pinheirinho. Destinados todos para o lixão municipal.

4.4.1.5

Resíduos Sólidos Industriais

Resíduo sólido industrial é todo resíduo que resulte de atividades industriais e
que se encontre nos estados sólido, semissólido, gasoso - quando contido e liquido,
cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou
em corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em
face da melhor tecnologia disponível.
Os resíduos variam conforme a atividade da indústria, incluindo nesta
categoria a grande maioria do lixo considerado tóxico.
A coleta dos resíduos sólidos industriais gerados em estabelecimentos de
Salvaterra não é atribuição do Serviço de Limpeza Pública. Os resíduos são
acondicionados nos pátios das próprias industrias à céu aberto. Não existe coleta,
transporte e tratamento específico destes resíduos.
A destinação final se dá por meio da incineração nos fornos das industrias do
município.
4.4.1.6

Resíduos sujeito a Logística Reversa

Este conjunto de resíduos é constituído por produtos eletroeletrônicos, pilhas e
baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio, mercúrio e de luz mista); óleos
lubrificante, seus resíduos e embalagens e, por fim, os agrotóxicos, também com seu
resíduos e embalagens.
Agrotóxicos
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É realizada a divulgação para que os produtores rurais levem as embalagens
até o ponto de coleta, é exposto ainda como deve ser realizada a tríplice lavagem. Ainda
estão envolvidos nesse processo todos os postos de revenda de agrotóxicos e os
produtores da região. Essa foi à medida mais eficaz que foi encontrada em curto prazo
para solucionar a destinação final dessas embalagens, no entanto, sabemos que as
empresas que são as reais responsáveis por fazerem essa coleta, não estão arcando com
as devidas responsabilidades. Esse tipo de serviço é fiscalizado pela ADEPARÁ.
Pilhas e Baterias
Como diagnóstico da situação atual dos resíduos de pilhas e baterias, o
município de Salvaterra não apresenta programas específicos para a coleta de pilhas e
baterias bem como não apresenta pontos de entrega voluntária. Devido a essa
deficiência, em conjunto com a falta de conscientização da população, os resíduos de
pilhas e baterias do município são dispostos na coleta convencional de resíduos
domésticos, tendo por fim o lixão.
Pneus
Os pneumáticos descartados tanto pela Prefeitura, na manutenção dos
veículos públicos, são armazenados nos respectivos órgãos que efetuam a manutenção.
Para os estabelecimentos privados, a situação não é muito diversa. As borracharias
estabelecidas no município também armazenam estes resíduos. No entanto, apesar de
armazenados esses pneus são encaminhados para o lixão, por não terem nenhuma
empresa que faça o recolhimento.

Óleos lubrificantes

A falta de uma descentralização dos serviços ambientais e o baixo orçamento
da secretaria de meio ambiente responsável inviabilizam a manutenção de uma destinação
correta para esse resíduo, onde cada morador, ou estabelecimento é responsável pela
destinação do mesmo. Os postos de combustíveis recolhem, armazenam e retornam as
embalagens ao fabricante. Registrou-se que existe uma gama imensa de pessoas e
estabelecimentos que ainda realizam a venda desses óleos usados ou ainda armazenam
por longos períodos, sendo muitas vezes dispostos em embalagens inadequadas
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resultando na contaminação direta do solo. As estopas, filtros e serragem contaminadas
com óleo e graxa, geralmente vão para a coleta convencional.

Lâmpadas fluorescente.
Segundo informações obtidas, verificou-se a falta de programas específicos
para a coleta dos resíduos de lâmpadas fluorescentes, bem como a falta de pontos de
entrega voluntária. Verificou-se também a disposição destes materiais para a coleta
convencional de resíduos domésticos do Município sendo posteriormente encaminhadas
todas para o lixão.
Produtos eletrônicos e seus componentes
Não há nenhum programa de recolhimento desses tipos de produtos, sendo
destinados para o lixão.

4.5.2

ZONA RURAL

No meio rural é gerada uma grande diversidade de resíduos sólidos, a
exemplo: resíduos domiciliares, dejetos de animais, resíduos de culturas agrícolas,
embalagens de agrotóxicos, medicamentos veterinários, dentre outros, os quais requerem
atenção especial na sua destinação e disposição final, haja vista a periculosidade e o
potencial de poluição ambiental.
As alterações ambientais geradas pela disposição inadequada dos resíduos
domésticos em pequenas comunidades ou na zona rural, apesar de serem de uma
magnitude menor que aquelas produzidas nos “lixões” das grandes cidades, podem,
também, constituir impactos ambientais negativos, principalmente porque, muitas vezes,
passam a ocupar um espaço físico ainda não ocupado pelo homem, ao contrário do que
ocorre nas cidades (COLLARES et al., 2007).
Não há dúvidas de que a Lei 12.305/2010 trouxe um ordenamento aprimorado
e estruturado na questão dos resíduos sólidos, porém deixou uma lacuna no que se refere
aos resíduos domiciliares na zona rural. Houve uma preocupação intensificada com o
meio urbano, principal contribuinte de resíduos, e nenhuma com os lares rurais, que são
constituídos por famílias que consomem cada vez mais produtos industrializados, gerando
assim uma maior quantidade de “lixo” em suas propriedades.
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A referida lei, em alguns momentos, refere-se ao meio rural quando classifica
os resíduos sólidos, no art. 13, inciso I, alínea i:
“[...] resíduos agrosilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturas, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades”

Quando trata da responsabilidade compartilhada, no qual determina no art. 33
da implantação de uma logística reversa, esclarecendo no §4º que:
“[...] os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes
ou distribuidores, dos produtos e das embalagens de agrotóxicos [...]”.

Essa lacuna observada na nova lei deixa, de certa maneira, desprotegida as
populações das zonas rurais dos municípios brasileiros, adotando responsabilidades
pela geração de resíduos domiciliares, como reza a primeira parte do caput do art. 28 da
referida lei:
“[...] O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade
pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta [...]”.

Como responsabilizar essas comunidades se o poder público, na maioria de
suas prefeituras, não presta o serviço de coleta? Esse questionamento é respondido na
própria lei, apresentada no art. 10, primeira parte, o qual explicita:
“[...] incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios [...]”.

Destaca-se que a gestão deve abranger todo o território de um Município, e
não apenas a zona urbana, tendo essas pessoas o direito de receber esse serviço, com
qualidade e periodicidade, com ou sem pagamento de taxas; além de combater a poluição
gerada por esses resíduos ao meio ambiente, que se apresenta, de maneira geral, mais
preservado do que nas grandes concentrações populacionais, denominadas “cidades”.
Diante do exposto, abordaremos a seguir a situação atual do sistema de
limpeza pública, coleta e destinação final de resíduos sólidos na zona rural do
município de Salvaterra.
A zona rural do Município corresponde aproximadamente 37,21% da
população total e é composta por 4 (quatro) Distritos: Joanes; Jubim; Monsarás e
Condeixa e 54 comunidades, dentre estas 16 são comunidades quilombolas.
As comunidades sofrem com a carência dos serviços de coleta dos resíduos
sólidos gerados. Nestas, não há coleta convencional, o serviço de coleta de resíduos
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domiciliares ocorre apenas em três distritos e nas comunidades que estão à beira da PA
154 sendo de responsabilidade da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras,
que disponibiliza funcionários para este serviço. As demais vilas não possuem nenhum tipo
de coleta e utilizam métodos alternativos para a destinaçãofinal.
4.5.2.1
domiciliares

Comunidades com serviço de coleta de resíduos sólidos

4.5.2.1.1 DISTRITO DE JOANES
O distrito de Joanes possui aproximadamente 700 habitantes. A coleta de
resíduos sólidos domiciliares neste distrito é realizada diariamente de terça-feira à sextafeira, pela manhã de 07 h 00 min às 11 h 00 min ou à tarde 14 h 00 min às 16h 00 min. A
coleta é realizada pela mesma equipe da coleta de resíduos domiciliares da sede que
utilizam 01 caçamba truncada. É feito primeiro a coleta na sede e depois no distrito. Os
resíduos são acondicionados pela população em sacos plásticos e dispostos em
tambores em frente às casas na passagem do coletor. Todo o resíduo coletado é
destinado para o lixão presente no distrito.

Figura 183: Distrito de Joanes
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 184 e 185: Acondicionamento em Joanes
Fonte: Comitê Executivo

Figura 186 e 187: Lixão em Joanes
Fonte: Comitê Executivo

Para a limpeza e coleta de resíduos sólidos na praia de Joanes a Secretaria
Municipal de Obras, disponibiliza 03 funcionários, sendo 01 carroceiro e 02 coletores para
fazer a limpeza e coleta diária no local e destinam para o lixão do distrito (Figura 188 e
189).
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Figura 188 e 189: Praia de Joanes
Fonte: Comitê Executivo

4.5.2.1.2

DISTRITO DE JUBIM

O distrito de Jubim possui aproximadamente 2.000 famílias. Segundo
informações da Secretaria Municipal de Obras a coleta de resíduos sólidos domiciliares
neste distrito é realizada na terça-feira, sem horário definido, pela equipe da coleta de
resíduos sólidos domiciliares da sede municipal sempre após a coleta realizada na
cidade. Os resíduos são acondicionados pela população em sacos plásticos e dispostos
em frente às casas na passagem do coletor. Todo o resíduo coletado é destinado para o
lixão presente no Distrito.
Em levantamento “in loco” foi possível perceber que esta coleta porta a porta
não está sendo realizada, conforme informações repassadas. Segundo moradores locais
a coleta já não está sendo realizada há algum tempo e quando é feita beneficia apenas os
moradores da beira da PA – 154 e não estão entrando no distrito. Como alternativa os
moradores estão queimando os resíduos no fundo dos quintais (Figura 190, 191, 192, 193
e 194).
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Figura 190: Distrito de Jubim
Fonte: Comitê Executivo

Figura 191: Distrito de Jubim
Fonte: Comitê Executivo

Figura 192, 192, 193 e 194: Queima e acúmulo de lixo em quintais no distrito
Fonte: Comitê Executivo
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4.5.2.1.3

DISTRITO DE CONDEIXA

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras a coleta de resíduos
sólidos domiciliares neste distrito é realizada de terça-feira à sexta-feira, sem horário
definido, pela equipe da coleta de resíduos sólidos domiciliares da sede municipal sempre
após a coleta realizada na cidade. Os resíduos são acondicionados pela população em
sacos plásticos e dispostos em frente às casas na passagem do coletor. Todo o resíduo
coletado é destinado para o lixão presente no Distrito.
Em levantamento “in loco” foi possível perceber que esta coleta porta a porta
não está sendo realizada, conforme informações repassadas. Segundo moradores locais
a coleta já não está sendo realizada há algum tempo e quando é feita beneficia apenas os
moradores da beira da PA – 154 e não estão entrando no distrito. Como alternativa os
moradores estão queimando os resíduos no fundo dos quintais (Figura 195 e 196).

Fotografia 196: Acondicionamento de lixo para
queima no quintal
Fonte: Comitê Executivo

Fotografia 195: Distrito de Condeixa
Fonte: Comitê Executivo
.
.

4.5.2.1.4 COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CALDEIRÃO
Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras a coleta de resíduos
sólidos domiciliares neste distrito é realizada terça-feira e sexta-feira, sem horário
definido, pela equipe da coleta de resíduos sólidos domiciliares da sede municipal sempre
após a coleta realizada na cidade. Os resíduos são acondicionados pela população em
sacos plásticos e dispostos em frente às casas na passagem do coletor. Todo o resíduo
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coletado é destinado para o lixão da sede municipal.
Em levantamento “in loco” foi possível perceber que esta coleta porta a porta
não está sendo realizada em toda a comunidade. Segundo moradores locais a coleta é
feita apenas nos domicílios da beira da PA – 154 e não estão entrando na comunidade.
Como alternativa os moradores estão queimando os resíduos no fundo dos quintais
(Figura 197, 198 e 199).

Figura 197 e 198: Comunidade Quilombola Caldeirão
Fonte: Comitê Executivo

Figura 199: Resíduos sólidos domiciliares dispostos no quintal
Fonte: Comitê Executivo

4.5.2.2

Comunidades sem serviço de Coleta de Resíduos
Domiciliares
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No distrito de Monsarás e nas demais comunidades não há coleta dos
resíduos sólidos domiciliares. Foi possível fazer levantamento da realidade local neste
distrito e em 12 comunidades sendo estas: Passagem Grande; Ceará; Paca; Cururu;
Água Boa, Foz do Rio Camará; Comunidade Quilombola de Rosário; Chiquita;
Comunidade Quilombola Boa Esperança, Comunidade Quilombola Paixão; Comunidade
Quilombola Boa Vista e Comunidade Quilombola Mangueiras.
O destino dado ao resíduo nessas comunidades da zona rural, mesmo
representando uma pequena quantidade quando comparado com o total de resíduo
produzido, está proporcionando ao ambiente uma significativa devastação, por ser
jogado em margens de lagos e rios quando orgânico e, em sua maioria, queimado
quando reciclável.
A produção de resíduos na zona rural é percebida como uma grande
problemática que deve receber a preocupação da população, principalmente pelo poder
público que, através de políticas públicas, que busque minimizar os efeitos que esse tipo
de ação humana provoca no meio ambiente.
Os resíduos domésticos produzidos na zona rural do Município não recebem
a destinação correta, de acordo com normas básicas de prevenção à poluição
ambiental. Constatou-se também, que a maioria da população não recebe orientações
sobre a forma de tratamento adequado a ser dado aos resíduos produzidos e não é
incentivada para tais ações.
Dessa forma, pode-se concluir que as políticas de educação ambiental
parecem não ser consideradas pelos responsáveis. O que se observou é que o sistema
de coleta de resíduos do município de Salvaterra não dispõe de estrutura suficiente para
chegar às diversas áreas da cidade, em especial as rurais.
Entende-se que com a implantação do Plano Municipal de Saneamento
Básico, previsto na Política Nacional de Saneamento Básico, esse processo será
gradativamente implementado, prevendo-se metas para o atendimento de 100% da
população urbana e rural na coleta de resíduos convencional.
Na comunidade de Água Boa foi possível identificar “in loco” que existe a
limpeza da Praia Água Boa. A limpeza e coleta ocorre todos os dias, sem horário definido,
por 04 funcionários, sendo 04 coletores e 01 carroceiro. Os resíduos sólidos coletados
nessa praia são destinados para uma área na comunidade onde são queimados.
As Figura abaixo exemplificam a situação dos resíduos sólidos domiciliares
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nas comunidades sem coleta convencional.

Figura 200 e 201: Acúmulo e queima de lixo - Comunidade Quilombola de Rosário/Distrito de Monsarás
Fonte: Comitê Executivo

Figura 202 e 203: Acúmulo e queima de lixo – Vila Água Boa/Comunidade Quilombola Boa Vista
Fonte: Comitê Executivo
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Figura 204 e 205: Acúmulo e queima de lixo – Comunidade Chiquita/Comunidade Cururu
Fonte: Comitê Executivo

4.5

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Os resíduos sólidos coletados no município de Salvaterra são destinados para
lixão à céu aberto. Foi possível observar “in loco” que o Município possui 04 (quatro)
lixões.

I - LIXÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO
Localizado na estrada do Bacabal à 1 km da PA -154, aproximadamente 3km
da Sede Municipal, numa área de aproximadamente 5 hectares. A área do lixão pertence a
Prefeitura Municipal e é de fácil acesso, podendo ser feit o de carro ou qualquer outro tipo
de meio transporte terrestre (Figura 206 e 207).
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Figura 206 e 207: Lixão da Sede Municipal
Fonte: Comitê Executivo

II – DISTRITO DE JOANES

Localizado em uma estrada à 600 metros da PA – 154 e à 2 km do distrito,
possui uma área de aproximadamente 200 metros quadrados. Área pertence a Prefeitura
Municipal e há presença de catadores no local (Figura 208 e 209).

Figura 208 e 209: Lixão no Distrito de Joanes
Fonte: Comitê Executivo

III – DISTRITO DE JUBIM

Localizado na estrada do Cemitério à 200 m do centro do Distrito, em
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uma área pertencente a Prefeitura de aproximadamente 2 hectares (Figura 210 e
211).

Figura 210 e 211: Lixão no Distrito de Jubim
Fonte: Comitê Executivo

IV – DISTRITO DE CONDEIXA
Segundo informações junto a Secretaria Municipal de Obras, o distrito de
Condeixa possui um lixão utilizado para os resíduos sólidos domiciliares da coleta deste
local e da Comunidade Foz do Rio Camará. No levantamento “in loco” não foi possível
localizar este lixão, que segundo moradores locais não está mais sendo utilizado, visto
que a coleta neste distrito não está sendo realizada.

4.6

PROGRAMAS ESPECIAIS
4.6.1 COOPERATIVAS DE CATADORES
No município de Salvaterra os catadores não estão organizados em

cooperativa ou associações, mas não diferente de outros municípios brasileiros também
existe a presença de catadores no lixão, Figura de fundamental importância na reinserção
de matéria prima secundária na cadeia de produção e consumo (Figura 212 e 213).
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Figura 212 e 213: Presença de catadores no lixão
Fonte: Comitê Executivo

Em levantamento junto aos catadores, foi possível verificar que estes utilizam o
lixão para a coleta de materiais recicláveis e não estão organizados em cooperativas ou
associações. Fazem parte desta atividade aproximadamente 8 (oito) catadores que
possuem suas residências nas proximidades do lixão e separam materiais como garrafas
plásticas (QBOA), latinha de alumínio e PET para venderem pra atravessadores a preços
abaixo do mercado (Figura 214 e 215).

Figura 214 e 215: Catadores de materiais recicláveis
Fonte: Comitê Executivo

4.6.2 Coleta Seletiva
A coleta seletiva é um importante instrumento na busca de soluções que
visem à redução dos resíduos sólidos urbanos. Um dos objetivos é reduzir o volume de
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resíduos coletados na cidade para aumentar a vida útil do local de destinação, promover o
não desperdício e o uso racional dos materiais através da reciclagem dos resíduos
comuns, o que resultará em melhoramento da qualidade de vida da população e
proteção do meio ambiente, já que os resíduos são considerados um grande poluidor e
um dos maiores causadores de doenças.
O município de Salvaterra ainda não possui coleta seletiva municipal.
4.6.3

Compostagem

Com a compostagem, os resíduos orgânicos facilmente biodegradáveis podem
ser transformados em “composto orgânico” (fertilizante e condicionador do solo), sob
controle e monitoramento sistemáticos.
Os resíduos provenientes da poda de árvores e gramados e fração orgânica
resultante de um processo de separação em unidades de triagem ou coleta diferenciada
são compostáveis (SNIS, 2011).
O município de Salvaterra não realiza compostagem dos resíduos orgânicos.
Os mesmos são coletados junto aos resíduos domiciliares e destinados ao “lixão”
municipal.
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL

4.7

4.7.1

Recursos Humanos

A Prefeitura Municipal de Salvaterra, através da Secretaria Municipal de Obras
mantém em sua folha de pagamento 58 funcionários entre contratados e efetivos
destinados ao Serviço de Limpeza Urbana e Manutenção de Coleta de Resíduos Sólidos
(Tabela 36).
Tabela 36: Relação de funcionários destinados a Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos.

FUNCIONÁRIO

CARGO

SETOR

NÚCLEO

07
05
08
01
18

Gari
Motorista
Serviços Urbanos
Fiscal
Serviços Urbanos

Coleta
Coleta
Varrição
Varrição
Capina e Roçagem

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
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11
02
01
04
01

Serviços Urbanos
Gari
Carroceiro
Gari
Carroceiro

Limpeza de Praia
Limpeza de Praia
Limpeza de Praia
Limpeza de Praia
Limpeza de Praia

Sede
Joanes
Joanes
Água Boa
Água Boa

Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Transportes/2017

4.7.2

Organograma

O organograma mostra a atual estrutura funcional dos serviços Limpeza
Urbana e Manutenção de Coleta de Lixo (Figura 5).

De acordo com a estrutura funcional existente, mesmo com um número grande
de funcionários no manejo dos resíduos sólidos urbanos, constatou-se a carência dessa
mão de obra para o efetivo atendimento dos serviços de coleta dos resíduos domiciliares,
verificando a necessidade de capacitação do quadro funcional. Para que as ações
previstas possam ser executadas com eficiência é necessário à existência de uma
estrutura administrativa que coordene e apoie as etapas associadas ao processo de
limpeza urbana, avaliando a eficiência dos serviços, promovendo reajustes em qualquer
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etapa do sistema e planejando a ampliação das atividades sempre as adequando a uma
nova realidade que porventura venha se estabelecer.

4.7.3

Recursos Operacionais

Para os serviços de limpeza e coleta dos resíduos sólidos na zona urbana e
rural do Município, a Secretaria Municipal de Obras disponibiliza 05 caçambas basculante
e 01 trator (Tabela 37).

Tabela 37: Frota disponível para Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos em Salvaterra.

Veículos

Quant.

Propriedade

Setor

Núcleo

Caçamba truncada

01

Prefeitura

Coleta/Capina/Limpeza de praia

Sede/Zona rural

Caçamba truncada

01

Alugada

Coleta

Sede

Caçamba toco

01

Prefeitura

Coleta

Sede

Caçamba toco

01

Alugada

Coleta

Sede

Trator

03

Prefeitura

Roçagem

Sede

Retroescavadeira

01

Prefeitura

Lixão

Sede

Fonte: Secretaria Municipal de Obras/2017

De acordo com o levantamento, observou-se a necessidade da aquisição de
veículos para garantir a coleta adequada e o atendimento eficiente de toda a população
do Município. Os recursos operacionais existentes não são suficientes para o correto
manejo de resíduos sólidos.

4.8

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOSURBANOS

Os Consórcios constituem instrumentos que promovem a cooperação entre os
governos municipais e objetiva resolver problemas buscando programar ações de
interesse comum, isso é realizado por meio da articulação e racionalização dos recursos
(Lima 200). Partindo desse contexto, no momento em que os limites territoriais deixam de
predominar, o Consórcio Intermunicipal opera como uma unidade territorial, mantendo a
autonomia administrativa, envolvendo todos os Municípios interessados para buscar e
realizar os fins a que se propõe o Consórcio, contribuindo de forma financeira e legal de
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cada ente integrante deste instrumento.
A Lei Federal nº 12.305/2010 traz em seu bojo o fomento ao consorciamento
voltado a destinação final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Isso significou um avanço
para a questão complexa da gestão dos RSU, já que garante que os municípios não se
tornem negligentes com essa questão, pois caso não possua condições isoladas de
ordem técnico e institucionais, o mesmo deve recorrer a solução consorciada, mas em
hipótese alguma deve deixar de resolver a gestão destes resíduos, caso contrário deverá
sofrer penalidades. Há ainda um componente muito motivador apresentado no art. 18 da
referida Lei, onde fica estabelecido que as alternativas de cooperação em torno da
destinação final de resíduos sólidos será priorizada no caso de acesso a recursos
financeiros para financiamento de proposições existentes no Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos(PMGIRS), conforme descrito abaixo:
“(...) § 1º Serão priorizados no acesso aos recursos da União
referidos no caput: os Municípios que:
I – optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a
gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano
intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos
microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1º do art. 16.

O município de Salvaterra faz parte do Consórcio de Saneamento Básico da
Região do Marajó – CONSMAR, criado entre os municípios de Soure, Cachoeira do Arari
e Santa Cruz do Arari.
Em levantamentos “in loco” sobre esse consórcio foi possível verificar que este
foi uma iniciativa que até não foi colocado em prática.

4.9

ASPECTOS FINANCEIROS
No município de Salvaterra o dispêndio com os serviços de limpeza urbana e

coleta de resíduos sólidos é de responsabilidade do Município. A Secretaria Municipal de
Obras e Transportes é a responsável pelos recursos orçamentários previstos no exercício
para gerenciar a limpeza urbana e fazer a manutenção da coleta de resíduos, bem como a
estrutura interna existente.
O demonstrativo com as despesas mensais e anuais atuais em relação à coleta
de resíduo, varrição, capina e roçagem, limpeza de áreas e locais públicos e destinação
final de resíduos sólidos não são levantados pelo órgão responsável, os quais deixam de
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estabelecer um conjunto de indicadores que serviriam como base para avaliações,
apontando as deficiências e eficiências através das análises comparativas dos valores de
referência.

4.10

PASSIVOS AMBIENTAIS

O Passivo ambiental pode ser definido como o conjunto de obrigações,
contraídas de forma voluntária ou involuntária, que exigem a adoção de ações de
controle, preservação e recuperação ambiental. Resulta em sacrifício de benefícios
econômicos que devem ser assumidos para a recuperação e a proteção do meio
ambiente, decorrente de uma conduta inadequada em relação às questões ambientais
(Ribeiro, 2000).
No município de Salvaterra um fator que gera passivo ambiental é a presença
de um lixão a céu aberto que faz a descarga do resíduo sobre o solo sem medidas de
proteção ao meio ambiente ou a saúde pública. Esta situação vem ocorrendo, ao longo de
anos, sem que nenhuma providência tenha sido tomada pelos órgãos de controle
ambiental do Município e do Estado do Pará.
Em verificação feita “in loco”, foram encontrados na área do lixão os seguintes
materiais discriminados abaixo:
Resíduos orgânicos
restos de alimentos
folhas
madeiras
papeis
Resíduos inorgânicos
latas de cervejas
vidros
garrafas Pet
materiais de construção
Resíduos tóxicos
pilhas, pequenas baterias e componentes eletrônicos de celular
tintas
Materiais Particulados oriundos da queima dos resíduos
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Materiais hospitalar
seringas
agulhas
gases

As Principais externalidades impactantes, que geraram o passivo ambiental no
lixão.
1. Desmatamento da vegetação;
2. Disseminação do material particulado com a queima dos resíduos;
3. Contaminação dos lençóis freáticos e subterrâneos com a lixiviação e
percolação da agua;
4. Destruição da fauna e flora local por ação antrópica;
5. Descarte dos resíduos;
6. Desfiguração da paisagem natural;
7. Proliferação de insetos, roedores em todo o entorno;
8. Emissões atmosféricas, quando da sua queima, produzindo odores e gases e
poluentes ambientais;
9. Aumento de concentração no ar de CO e CO², gerados pela queima dos
resíduos.
Pode-se notar, que pelo tipo de resíduos sólidos que são lançados na área em
questão, a sua variabilidade, pode produzir chorume com elevados teores de substâncias
e íons de propriedades tóxicas, que são resultantes da decomposição e dissolução das
fontes poluidoras lançadas no lixão, como entulhos de construção, latas, tampas de
garrafas, embalagens pet, material orgânico, dentre outras. Estas substâncias dissolvidas
se combinam com outras de grande poder de ionização, formando compostos perigosos
nocivos à saúde humana, que são lançados nos lençóis freáticos superficiais e
subterrâneos, com o escoamento e percolação do chorume no solo e subsolo.
Em relação à queima dos resíduos, partes destas substâncias são lançadasno ar
como emissões gasosas, que dependendo do seu peso específico, poderão se depositar
nas camadas mais superficiais do solo na região, além do material particulado que
também se precipita. Outro ponto importante é a emissão de CO e CO² na atmosfera,
contribuindo de forma inegável com o aumento da temperatura e mudança do microclima
da região.
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Para tanto é necessário que o Município desenvolva estudos técnicos
específicos para a escolha de um local adequado de acordo com a legislação vigente para
a implantação do aterro sanitário. Planeje e programe a recuperação e o monitoramento
ambiental da área do atual lixão.
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Decreto que formou o primeiro equipe do Comitê de Coordenação e Execução
do Plano de Saneamento de Salvaterra no ano de 2017.
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Ano de 2021, reunião no gabinete do prefeito, para retomada para a conclusão do Plano
de Saneamento de Salvaterra, visando dar cumprimento ao que determina a Lei nº 11.445
de 05 de janeiro de 2007.
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Reunião para a nomeação da segunda equipe de formação dos Comites
Coordenação e Execução que irão concluir o Plano de Saneamento de Salvaterra.
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